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ABSTRACT 

Background and Aim: Ttrichomoniasis is a disease with high prevalence in the world that 

can impose dangerous consequences on human beings. It is caused by Trichomonas vaginalis. 

Although, the disease has certain treatment methods but the emergence of drug resistance has 

emphasized the need for new therapeutic approaches. The purpose of this study was to 

evaluate the in vitro effect of hydroalcoholic extract of Carum copticum (C. copticum) and 

ferula asafetida (F. asafetida) against Trichomonas vaginalis.  

Material and Methods: We prepared hydroalcoholic extracts of F. asafetida and the C. 

copticum. Then, the concentrations of 100, 200, 400 and 800µg/ml of the extracts were used 

against the T. vaginalis at the exposure times of 30, 60, 120 and 180 min. Anti-parasitic 

effects of the extracts at every dose and also the positive and negative controls were studied. 

Finally, the data were analyzed by SPSS 18 software. 

Results: The results showed that different concentrations of both plant extracts had anti-

trichomonas effect, although the effect of the F. asafetida extract was more remarkable. We 

also found that the anti-parasitic effect of the extracts increased by increasing the exposure 

time and also concentration. At the higher concentrations of F. asafetida extract 

(concentrations of 200, 400 and 800 µg/ml) and at the more prolonged exposure times (120 

and 180 min), the anti-trichomonas effect of F. asafetida was similar to that of metronidazole. 

Conclusion: The anti-trichomonas effects of the hydroalcoholic extract of F. asafetida was 

higher than that of  C. copticum. Complementary studies such as gas chromatography and 

spectophotometery can help to identify the effective ingredient of these plants which may 

result in the introduction of F. asafetida as a suitable alternative for metronidazole.  
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بر علیه  (Ferula asafetida)و آنغوزه ( Carum copticum) زنیان گیاهان هیدروالکلیعصاره ی  بررسی اثر

  (In vitro)آزمایشگاهی  در شرایط تریکوموناس واژینالیسانگل 
 2، بهمن رحیمی اسبویی1حسین وزینی

 Hossein_vazini@yahoo.com 121-44411666:،تلفن ثابت(مولف مسوول) ان، ایرانگروه پرستاری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ازاد اسالمی واحد همدان، همد .1

 .گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران .2

 

 :چکیده

اکی بر انسان رنکه می تواند تبعات و اثرات خط است باال در جهان شیوع بیماری با گستردگی تریکومونیازیس :زمینه و هدف

است اما مقاومتهای مشخص  درمان روش اگرچه این بیماری دارای. می باشد تریکوموناس واژینالیسعامل آن  تحمیل نماید و

 گیاهان هیدروالکلی ی عصاره اثر بررسی هدف از مطالعه ی حاضر. دارویی مشاهده شده باعث نیاز به روش درمانی جدید می شود

 In) آزمایشگاهی شرایط در واژینالیس تریکوموناس انگل بر (Ferula asafetida) آنغوزه و (Carum copticum) زنیان

vitro) می باشد. 

و  611، 211، 111سپس غلظت های . تهیه گردید به روش پرکوالسیون آنغوزه عصاره هیدروالکلی گیاهان زنیان و :روش بررسی

مورد  واژینالیس تریکوموناسدقیقه بر علیه انگل  101و  121، 41، 01ه ی میکروگرم بر میلی لیتر از آنها در زمانهای مواجه 011

در پایان، داده های بدست . های مثبت و منفی مورد مطالعه قرار گرفت در هر غلظت و کنترلاستفاده قرار گرفت و اثرات ضدانگلی 

 .نالیز قرار گرفتمورد آ SPSS 18امده با نرم افزار 

عصاره هر دو گیاه دارای اثر ضدتریکومونایی هستند اگرچه این اثر در عصاره ی انغوزه چشمگیرتر  غلظت های مختلف از :نتایج

 باالتر های غلظت در. یابد همچنین، مشاهد گردیدکه اثر ضدانگلی عصاره ها با افزایش زمان مواجهه و غلظت افزایش می. می باشد

 اثرات( دقیقه 101 و 121) باالتر ی مواجهه زمانهای در و( لیتر میلی بر گرم میکرو 011 و 611  ،211 های غلظت) آنغوزه ی عصاره

 . داشت مترونیدازول به نزدیکی ضدتریکومونایی

تکمیلی  همچنین انجام مطالعات. اثرات ضدتریکومونایی عصاره ی هیدروالکلی گیاه آنغوزه باالتر از گیاه زنیان بود :نتیجه گیری

منجر به  جزای تشکیل دهنده می تواند به مشخص شدن دقیق تر ماده موثره گیاه کمک کرده وجهت گازکروماتوگرافی و بررسی ا

 .مترونیدازول شودمناسب برای  معرفی انغوزه به عنوان جایگزین

 .تریکوموناس واژینالیسزنیان، آنغوزه،  :واژگان کلید

   26/0/64:پذیرش 16/0/64:اصالحیه نهایی 10/6/64:وصول مقاله
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  همقدم

غیرویروسی  یکی از مهترین عوامل تریکوموناس واژینالس

منتقله از طریق روابط جنسی بوده که باعث ایجاد عفونت 

عفونت ایجاد شده توسط این  .(1)شود تریکومونیازیس می

 انسان تناسلی -یادرار دستگاه درکه  ،دار تاژک یاخته تک

می تواند  وشیوع بیشتری داشته زنان میان در  ساکن می شود،

متعفن  ترشحات ایجادو شدیدی مانند  عالئم بالینی متعددبا 

 ژنیتال پذیری کتحری ادرار، احساس درد در هنگام ،واژن

 همراه بوده و منجر به مقاربت جنسی از پس های ناراحتی و

 کم وزن ،قبل از موقع زایمان آب، کیسه زودرس یپارگ

 ایدز ویروس با آلودگی خطر افزایش و تولد موقع نوزاد

توسعه یافته ای مشخص شده است که کشوره. (2-6)شود

با این عفونت و عوارض ناشی از آنها  ای در سطح گسترده

هستند؛ بطوریکه، طبق گزارشات، این عفونت در درگیر 

افراد مراجعه کننده به کلینکهای بیماری های  تر از نصفبیش

اگرچه مترونیدازول به  .(4)مقاربتی مشاهد گردیده است

عنوان داروی موثری بر علیه این عفونت معرفی و مورد 

اما این دارو خالی اشکال و بدون استفاده قرار گرفته است 

ای  وده است و می تواند مشکالت عدیدهعوارض جانبی نب

آنها مله ایجاد نماید که از جبرای مصرف کننده دارو 

 اختالالت گوارشی، دهان، بد طعم استفراغ، تهوع،توان  می

 نوروپاتی سرگیجه، آنژیوادم، کهیر، جلدی، بثورات

این مشکالت ؛ (4و1)را نام برد گذرا نوتروپنی و محیطی

 نسبت به مترونیدازولگزارش شده  داروییمت وعالوه بر مقا

مجموع . که در بعضی موارد مشاهده شده است باشد می

مسائل و مشکالت همراه با استعمال مترونیدازول دالیلی 

است که دانشمندان را به انجام مطالعات مختلف در جهت 

یکی از  .(0)یافتن جایگزینهای مناسب ترغیب کرده است

های پرطرفدار در این راه گیاهان دارویی هستند که از  گزینه

های  پیشینه تاریخی درخشانی برخوردار بوده و از گذشته

نجایی که از آ. اند یماریها استفاده می شدهدور در درمان ب

کم داشته و ارزان و در عوارض جانبی گیاهان دارویی 

تبدیل شده هستند، به گزینه های مهم مطالعاتی  دسترس

تاکنون انواع مختلفی از گیاهان دارویی موضوع  .(6 و11)اند

مطالعات متعددی در جهت یافتن جایگزین مناسب برای 

بی مترونیدازول قرار گرفته و نشان داده اند که توانمندی مناس

 .(11)در درمان و از بین بردن عفونت ترکومونیازیس دارند

همکاران نمونه ای از این دست مطالعات  و مطالعه سرکاری

 علیه بر انغوزه و سیر تریکومونایی ضد اثر می باشد که به

ه است پرداخته است و مشاهده شد واژینالیس تریکوموناس

 به لیتر میلی در گرم میلی 2 غلظت در آنغوزه که عصاره

 تریکوموناس انگل با مجاورت از پس ساعت یک مدت
 گردد می ها انگل از درصد 61 رفتن بین از موجب نالیسواژی

 دو لیتر میلی در گرم میلی 1/1 غلظت در سیر عصاره و

 64 رفتن بین از موجب ها انگل با مجاورت از پس ساعت

 در سیر عصاره همچنین مشخص شد که. شود می آنها درصد

 پس لیتر میلی در گرم میلی 4/1 و 24/1 ،14/1 غلظت

 از سبب نیز پایین های غلظت در حتی عتسا 26 ازگذشت

 .(12)شود می ها انگل درصد 61 رفتن بین

 Ferula)و آنغوزه ( Carum copticum)زنیان 

asafetida ) گیاهانی هستند از خانواده چتریان

(Apiaceae )و از  که دارای خواص دارویی فراوانی هستند

قسمت دارویی  زنیانمیوه گیاه . گیاهان بومی ایران می باشند

 دارای ترکیب ها و اسانس هایی نظیر تیمول،این گیاه بوده و 

 هستند میرسن و سیمن گروه پینن، ندرن، گروهفال ترپینن،

 اما در مورد باشد می اکسیژنه های از منوترپن عمدتاً که

بدست آمده از این گیاه قسمت ( صمغ)، رزین انغوزه

 دی نظیر حاوی ترکیباتیو  دارویی این گیاه محسوب شده

و همچنین ترکیبات  راسولفیدهاتت و سولفیدها، تری

ین دو گیاه در اثر ضد انگلی ا .(10و16)می باشد کومارینی

مطالعات مختلف بر علیه عفونت های مختلف به کار برده 

شده است که از جمله ی آنها می توان به استفاده از زنیان بر 

و استفاده  (14)توسط شهابی و همکاران لیاژیاردیا المبعلیه 
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ا در مطالعه ی فرهادی و از آنغوزه علیه سستودها و نمادتوه

 .(14)اشاره کرد همکاران

ی جدید با مطالب فوق الذکر اهمیت مطالعه برای یافتن ترکیب

 را واژینالیس وناستریکوم انگل ضد عوارض جانبی کمتر بر

 .C)نشان می دهد و از انجایی که دو گیاه زنیان 

copticum ) و آنغوزه(F. asafetida ) دارای خواص

و تاکنون اثرات عصاره هیدروالکلی این  ضد انگلی بوده اند

، کار نشده است تریکوموناس واژینالیسگیاه بر روی 

بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی خاصیت ضد انگلی 

 .F)و آنغوزه ( C. copticum)گیاهان گیاه زنیان 

asafetida ) شدبا می تریکوموناس واژینالیسبر علیه. 

 

 روش بررسی

 :جمع آوری و عصاره گیری گیاه

از  آنغوزه صمغ گیاه زنیان و گیاه میوهدر این مطالعه تجربی، 

و پس از تایید نام علمی و هرباریوم شهر ساری تهیه شده 

دانشگاه علوم  و داروسازی گیاهی، در دانشکده بهداشت

توسط آسیاب الکتریکی خرد و  شدهثبت پزشکی مازندران 

مرحله عصاره  تا انجامنها پودر آاز گرم  411میزان  وشده 

پودر هر کدام از  عصاره هیدروالکلی. گیری ذخیره شد

 آب و اتانول 1:1 نسبت استفاده از با گیاهان به طور جداگانه

 تهیه سوکسله دستگاه از استفاده با این عصاره ها. تهیه گردید

 . یددر نهایت حالل آن با روش تقطیر تبخیر گرد و شد

در محیط کشت  تریکوموناس واژینالیستهیه و کشت انگل 

 :درسه

بیمار مبتال به جدا شده از  تریکوموناسهای  انگل

وارد شده و در  کشت دورسه محیط هایبه  تریکومونیازیس

 با مورد مطالعه انگل جنس و گونه .آن کشت داده شدند

اثرات . گردیدهای مورفولوژیک و مورفومتریک تائید  روش

تعداد در مواجهه با  ضد انگلی عصاره های مورد مطالعه

های کنترل مثبت  تست. بررسی شدانگل  4×114

و کنترل منفی  (میکروگرم بر میلی لیتر 611، مترونیدازول)

(DMSO ) برای بررسی اثر عصاره ها نیز در این مطالعه

 .مورد استفاده قرار گرفت

و ( C. copticum)زنیان  انبررسی اثر ضد انگلی گیاه

 : (F. asafetida)آنغوزه 

مطالعات بررسی اثر ضد انگلی از هر کدام از عصاره در 

 میکروگرم بر میلی لیتر 011 و 611، 211، 111غلظت های 

 14زان می به (DMSO) خالص دی میتل سولفوکسایداز 

برای بررسی اثر . (11و10)انجام گردیدمیکرو گرم 

پلیت های های گیاهی آماده شده  ضدتریکومونایی عصاره

هر چاهک تعداد مورد استفاده قرار گرفت و در خانه  26

 111 در مواجهه با تریکوموناس واژینالیسانگل  4×114

قرار  گیاهی ایه لیتر از غلظت های مختلف عصارهمیکر

درجه  01تور در انکوبا ها پلیتگرفت و پس از آن، 

درصد زنده بودن در این مطالعه،  .سانتیگراد قرار گرفت

پس از  دقیقه 101و  121و  41، 01انگل در فواصل زمانی 

رنگ بوسیله با روش میکروسکوپی و ها و  مواجهه با عصاره

و همچنین  های مختلف درصد در غلظت 1حیاتی تریپان بلو 

و مالک  بررسی گردیددر گروه های کنترل مثبت و منفی 

در تشخیص انگل زنده و مرده رنگ پذیری بوده است 

گیرد و انگل زنده  بطوری که انگل مرده رنگ را به خود می

 . (16)همچنان بی رنگ باقی می ماند

 :آنالیز آماری

سه بار تکرار به صورت این مطالعه  آزمایشاتتمامی 

(Triplicate )با  مدهداده های بدست آشده و  انجام

مورد  2و آزمون آماری کای SPSSاستفاده از نرم افزار 

 .گردید تجزیه و تحلیل

 

 یافته ها

 1ول اجد زنده مانده در انگل به صورت درصد نتایج حاصل

شود  همانگونه که مالحظه می .استاده نشان د 2 جداولو 

 تریکوموناسبر علیه  آنغوزهمتانولی بخشی عصاره  اثر
بطوریکه  باشد به طور چشمگری باالتر از زنیان می واژینالیس
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 µg/mlی گیاه آنغوزه از  این اثر با افزایش غلظت عصاره

دقیقه به  01از  تماس افزایش زمانو  µg/ml011 تا 111

ره گیاه یش یافت درحالیکه این اثر در عصاادقیقه افز 101

همانگونه که . (P>14/1) بسیار کمتر بوده استزنیان 

 تریکوموناس انگل ده ماندنشود درصد زن مالحظه می
 011و  611و  211، 111های  در غلظت واژینالیس

ی  و زمان مواجهه ی آنغوزه از عصاره میکروگرم برمیلی لیتر

بود در حالیکه  ٪26و  ٪02، ٪61، ٪41دقیقه به ترتیب  01

، صفر، صفر و صفر در زمان ٪12این درصد به ترتیب به 

ی  در مقایسه  مچنین،ه .دقیقه تقلیل پیدا کرد 101مواجهه 

ی  مده از بررسی اثر ضدتریکومونایی عصارهنتایج بدست آ

های مثبت و منفی مالحظه شد که در  دو گیاه با کنترل

و  611  ،211غلظت های ) غوزه ی آن های باالتر عصاره غلظت

و در زمانهای مواجهه ی باالتر ( میکرو گرم بر میلی لیتر 011

به  اثرات ضدتریکومونایی نزدیکی( قهدقی 101و  121) 

اما این اثر در استفاده از  (P<50/5) داشتمترونیدازول 

 . (P>14/1 ) گیاه زنیان مشاهده نگردید

 

آنغوزه میکروگرم برمیلی لیتر عصاره ی متانولی  011و  611و  211، 111غلظت های در مواجهه با  یکوموناس واژینالیسترانگل درصد زنده ماندن : 1جدول 

(F. asafetida ) و کنترل منفی ( مترونیدازول)در مقایسه با کنترل مثبت  دقیقه 101و  121، 41، 01از پس( محیط کشت به همراهDMSO)(21). 

 

 µg/ml111 µg/ml211 µg/ml011 µg/ml011 NC µg/ml 
µg 11 

PC µg/ml 
µg/ml011 

 1 61 26 02 61 41 دقیقه 01

 6 61 1 0 24 01 دقیقه 01

 1 111 1 4 1 24 دقیقه 121

 1 111 1 . 1 12 دقیقه 101

NC: Negative control (DMSO); PC: Positive control  
 

 زنیانمیکروگرم برمیلی لیتر عصاره ی متانولی  011و  611و  211، 111غلظت های  در مواجهه با تریکوموناس واژینالیسانگل درصد زنده ماندن : 2جدول 

(C. copticum)  کنترل منفی  و( مترونیدازول)در مقایسه با کنترل مثبت  دقیقه 101و  121، 41، 01از پس( محیط کشت به همراهDMSO.) 

 µg/ml111 µg/ml211 µg/ml011 µg/ml011 NC µg/ml 
15 µg 

PC µg/ml 

400 µg/ml 

 1 61 42 46 46 16 دقیقه 01

 6 61 61 41 46 40 دقیقه 01

 1 111 00 06 60 40 دقیقه 121

 1 111 26 02 04 61 دقیقه 101

NC: Negative control (DMSO); PC: Positive control  
 بحث 

در مقایسه عملکرد ضد انگلی دو عصاره با هم و کنترل های 

ی آنغوزه لگردید که عصاره هیدروالکمثبت و منفی مالحظه 

ل بر علیه وتوانایی قابل قبول و نزدیک به مترونیداز

در حالی عصاره ی زنیان  .داشت تریکوموناس واژینالیس

همینطور نتایج حاکی  .ن ندادنتایج مطلوبی رو را از خود نشا

از موثر بودن زمان مواجهه و غلظت عصاره بود به طوریکه 

افزایش زمان تماس و غلظت عصاره درصد زنده ماندن انگل 

 .(P<50/5) ها را کاهش می داد
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اثر ضدتریکومونایی گیاهان مختلف در مطالعات فراوانی 

. ستمثبتی نیز همراه بوده ا جبررسی شده است که با نتای

به منظور  1062 سال در همکاران و ای که زارع مطالعه

 انگل روی بر سرخدار گیاه هیدروالکلی عصاره بررسی اثر

ترتیب دادند، تنها نمونه ای از این  واژینالیس تریکوموناس

 ،211 های غلظت محققین این. دست مطالعات می باشد

را عصاره ی گیاهی  لیتر میلی بر میکروگرم 411 و 611 ،011

 60 ،26 از پس را انگل ماندن زنده و مورد استفاده قرار داده

 این از حاصل نتایج. دادند قرار ارزیابی مورد ساعت 12 و

 انگل علیه بر گیاه این اثرات که داد نشان مطالعه

 محققین این و بوده قبول قابل بسیار واژینالیس تریکوموناس

 داروی یبرا مناسب جایگزین یک را سرخدار گیاه عصاره

 .(21)کردند معرفی مترونیدازول

 گیاه 2112 سال در همکاران و ای دیگر، حسنی در مطالعه

Eucalyptus camaldulensis انگل درمان را در 

 در. مورد استفاده قرار دادند واژینالیس تریکوموناس تاژکدار

 استات، اتیل اتر، اتیل دی خام، عصاره 4 از مطالعه این

 4/12 غلظت. است شده استفاده آبی عصاره و کلروفرمی

 موجب ساعت 26 از بعد خام عصاره لیتر میلی بر رمگ میلی

 میلی 24 غلظت. است شده ها انگل از درصد 01 رشد مهار

 111 رشد مهار موجب اتر اتیل دی عصاره لیتر میلی بر گرم

 مطالعه این از حاصل نتایج. است شده ها انگل از درصد

 انگل علیه بر رفته بکار های عصاره همه که است داده نشان

 استات اتیل عصاره و بوده موثر واژینالیس کوموناستری

نتایج  .(22)است داشته ها عصاره سایر بین در را اثر بهترین

حاصل از این مطالعات نشان می دهد که گیاهان مورد 

بررسی در این مطالعه و سایر مطالعات اثرات قابل قبولی بر 

این و این امر  اندداشته  تریکوموناس واژینالیسروی انگل 

که در آینده بتوان از گیاهان  احتمال را افزایش می دهد

اده شود و داروئی برای درمان عفونت تریکومونیازیس استف

اثرات برابر و گاهی بیشتر از داروهای شیمیایی خواهند 

 0در مطالعه حاضر بیشترین زمان مورد بررسی فقط  .داشت

ساعت بوده است که اثرات مطلوبی نیز داشته است که در 

در مطالعه . مطالعات مذکور بسیار کم می باشدمقایسه با 

مطالعه ساعت و در  12زارع بیشترین اثر بعد از کذشت 

 .(21و22)ساعت بوده است 26حسنی بعد از گذشت 

 سال در همکاران و خواه ی انجام شده توسط عارف مطالعه

اثر  مطالعه ی دیگری بود که به بررسی 1061

 مخلصه گیاه هیدروالکلی عصاره ضدتریکومونایی

(Tanacetum Parthenium )آزمایشگاهی شرایط در 

 0 ،4 ،6 ،4/2 ،2 غلظتهای از مطالعه این در. پرداخته شده بود

 نتایج. است شده استفاده گیاه لیتر میلی بر گرم یمیل 11 و

 0 ،4 ،6 های غلظت که است داده نشان مطالعه این از حاصل

 مترونیدازول با برابر اثری گیاه لیتر میلی بر گرم میلی 11 و

 های غلظت در گیاه اثر ولی. اند بوده موثر بسیار و اند داشته

 بوده رونیدازولمت از کمتر لیتر میلی بر گرم میلی 4/2 و 2

غلظت داروی بکار رفته شده از پارامتر های مهم  .(20)است

و یکی از موارد مهم در انتخاب  در اثربخشی دارو می باشد

دارو برای درمان عفونت ها استفاده از داروهایی با کمترین 

غلظت و بیشترین اثر مورد توجه محققین و دست اندرکاران 

بیشترین غلظت بکار رفته در مطلعه  د وبهداشتی می باش

بیشتر از غلظت های بکار رفته  (میلی گرم 11) عارف خواه

انجام  مطالعه .می باشد (میلی گرم 0/1) در مطالعه حاضر

که به بررسی میزان  همکاران، و Carla شده توسط

 Maytenus گیاه برگ و ریشه عصاره اثربخشی

imbricata خانواده از Celastraceae انگل علیه بر 

 پرداخته بود نیز شواهدی قابل قبول واژینالیس تریکوموناس

ها ارائه داد  های گیاهی بر علیه انگل از اثربخشی عصاره

 روی بر قبولی قابل اثر گیاه این های غلظت تمامیبطوریکه 

 تریکوموناس ترفوزوئیت( Viability) ماندن زنده
 .(26)داشتند واژینالیس

 در همکاران، و Cargnin ای دیگر توسط مطالعه همچنین

 Hypericum گیاه عصاره اثربرای بررسی  2110 سال

polyanthemum تریکوموناس انگل روی بر را 
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 روی بر گیاه سمیت مطالعه این در. ام شدانج واژینالیس

 اثر هیچ و گرفته قرار ارزیابی موردنیز  پستانداران های سلول

 این از حاصل نتایج. نگردید گزارش گیاه این از سمی

 Hypericum گیاه که است داده نشان مطالعه

polyanthemum بر درصدی 40 کشندگی اثر دارای 

 با مقایسه در که بوده واژینالیس تریکوموناس انگل علیه

 درصدی 20 اثر که( مثبت کنترل) مترونیدازول پایین غلظت

یکی از ترکیبات عمده در  .(24)است بوده بهتر داشته،

در  .گیاهان زنیان و انغوزه ترکیبات فالوونی می باشند

مطالعات مختلف انجام شده ثابت شده است که ترکیبات 

و به احتمال  فالوونی دارای اثرات ضد میکروبی می باشند

اثرات ضد انگلی قابل قبول گیاهان زنیان و انغوزه  فراوان

یکی  .(24 و21)شتن ترکیبات فالوونی می باشد بدلیل دا

وبی و بخصوص ضد دیگر از ترکیباتی که اثرات ضد میکر

مهمترین . انگلی آن تائید شده است، ترکیبات ترپن می باشد

ماده موثره گیاه انغوزه که بخش اعظمی از ترکیبات تشکیل 

 .دهنده گیاه را شامل می شود، منوترپنوئید می باشد

منوترپنوئید ها در گیاهان مختلف دارویی مانند ارتیمیزیا و 

وان یکی از ترکیبات داروئی وجود دارد و بعن نیز اوکالیپتوس

موثر و ضد میکروب در مطالعات مختلف مورد تائید قرار 

 .(20)گرفته است

مطالعات فوق الذکر و دیگر مطالعات انجام نتایج ی  ایسهمق

خشی در زمینه میزان اثر ب ، کهشده با مطالعه حاضر

 واژینالیس تریکوموناسهای گیاهی بر علیه انگل  عصاره

مده در مطالعه ی حاضر تاییدی بر نتایج بدست آ بوده است،

نتایج حاصل از این مطالعه با استفاده از عصاره ی . بود

مطالعات بهتر  برخی ازدروالکلی گیاه انغوزه حتی از نتایج هی

تقریبا برابر با ) ی بهتری هبود چرا که در زمان کوتاهتر نتیج

اگرچه این اثر برای گیاه . را به همراه داشت (مترونیدازول

برای این گیاه نیز  زنیان قابل توجه نبود اما اثر ضد انگلی

 .مشاهده گردید

 

 نتیجه گیری

حاصل از این مطالعه نشان داد که هر دو گیاه زنیان و نتایج 

انغوزه دارای اثرات ضد تریکومونایی هستند با این حال این 

گیاه انغوزه بیشتر و برابر با خاصیت در عصاره ی 

همچنین، افزایش زمان مواجهه و غلظت . نیدازول بودورمت

ی گیاهی تاثیر مستقیم بر کاهش درصد زنده ماندن  عصاره

بیشتر در این زمینه و استفاده از انجام مطالعات  .ل داشتانگ

می تواند اثربخشی گیاه انغوزه  ترکیبات مختلف این گیاه

 .را تایید کند بعنوان یک گیاه داروئی

 

 تشکر و قدردانی

ز همکاران گرامی آزمایشگاه زیست پژوه که اینجانب را ا

 .ارمو یاری کردند کمال تشکر و قدردانی را د  راهنمایی
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