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  مروری             

  
  
  ازنــــــدرانـکــــــی مــــــــوم پـزشـلـشـــــگاه عـــه دانـلــــمج

   )118 -132 (  1387 سال     آذر و دی    67  شماره   دهم جهدوره 

118  1387آذر و دی  ، 67هم ، شماره هجد دوره                                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

    تک یاخته شایعضد  5 داروهای گیاهی
 

 2مسعود آزادبخت   1محمد آزادبخت
  

  چکیده
 درصـد از جمعیـت جهـان از داروهـای گیـاهی در            80در حال حاضر حدود      ) WHO( طبق آمار سازمان بهداشت جهانی      

وهـا و پایـه اصـلی توسـعه       از گیاهان دارویی یک منبع وسـیع تهیـه دار          حاصلفراورده های طبیعی    . درمان استفاده می کنند     
 مـرگ و میـر و شـیوع بیمـاری در جوامـع      سـبب  آغازیـان یا ) پروتوزوآ  (  هاتک یاخته. ترکیبات دارویی جدید می باشند      

 که بعضی .ند ماالریا ، گیاهان دارویی متعددی معرفی شد درمانبرای. مختلف به ویژه در کشورهای در حال رشد می شوند
 گیـاهی ضـد    دارویاولـین .  مراحـل تحقیـق را مـی گذراننـد    گرفته و برخی نیـز  مورد استفاده قرار   از آنها در درمان بیماری    

در سـالهای اخیـر داروی آرتمیـزینین توسـط          . ماالریا، کینین بوده است که از پوست درخت گنـه گنـه  بدسـت  مـی آیـد                     
) سالک( لیشمانیوزجلدی. ده می شود ستفادانشمندان چینی برای درمان ماالریا معرفی شده که در حال حاضر بطور وسیعی ا

 داردعوارض شدیدی ) مانند گلوکانتیم ( داروهای رایج برای درمان سالک  . استیکی از بیماریهای بومی اکثر نقاط ایران 
 امتین یکی از داروهایی است که از ریشه گیاه  ایپکا  بدست می.  عود بیماری وجود دارد  احتمال موارد درصد10-25و در 

 که اغلب بدون    استژیاردیازیس یک عفونت حاد پروتوزوآیی       .آید و بصورت زیر جلدی در درمان سالک بکار می رود          
   ،  بـیش از WHOنشانه بالینی می باشد ولی ممکن است بصورت اسهال حـاد و یـا مـزمن تظـاهر نمایـد طبـق اعالمیـه                        

3
2 

  گیاهـان دارویـی  . استبیشتر  انگلهای روده ای سایر شیوع ژیاردیا از  وی آلوده هستند    جمعیت کره زمین به انگلهای روده ا      
 000/75 سالیانه  .آویشن از جمله گیاهانی هستند که توانایی از بین بردن کیست ژیاردیا  را دارند اوکالیپتوس و  مثل موسیر،

عامل آمیبیاز بعلت دارا بودن قابلیـت تخریـب فـوق           . ند  در جهان می میر   ) اسهال خونی   (  در اثر آمیبیازیس     نفر 000/100تا  
 جریان در صورت ورود بهبعضی مواقع کشنده از قبیل زخم کولون می گردد و در  تغییرات پاتولوژیک زیاد و     سببالعاده ، 

یاهـان ضـد    ایپکا ، انبه و خربزه درختی از جمله گ   انندگیاهان دارویی م   .تظاهر می نماید  خون بصورت آبسه کبدی و مغزی       
 تناسـلی  در مـردان و        -تریکومونیازیس یک عفونت تک یاختـه ای مجـاری ادراری           .می باشند ) انتاموبا هیستولیتیکا ( آمیب

 گزارش  .است ، مترونیدازول    س کشنده تریکومونا   داروی زنان می باشد که از طریق تماس جنسی منتقل می شود موثرترین           
 نوتروپنی ، سمیت سیستم عصبی مرکزی ، پانکراتیت ،سرگیجه و تهوع  ( آنض بر شیوع مقاومت و عوار مبنیهای متعددی

 که اسانس  است مورد واسطوخودوس از جمله گیاهانی       انندگیاهان دارویی م  .  وجود دارد  ) موتاژنیسیتی و کارسینوژنیسیتی   ،
  .و عصاره آنها بر تریکوموناس واژینالیس موثر است 

  
  اروهای گیاهی ، ماالریا ، آمیب ، لیشمانیا ، ژیاردیا ، تریکوموناس  ، دتک یاخته : کلیدی واژه های   
  

  مقدمه
تاریخچه مصرف داروهای گیاهی در درمان بیماریها، بـه    
سالیان نخستین زندگی بشر بر می گـردد کـه طـی قـرون       

امـروزه نـسبت    ). 1(متمادی تکامل و توسعه یافتـه اسـت         
تعـــداد داروهـــای گیـــاهی رســـمی مـــورد اســـتفاده در

  
  

   جاده خزر آباد ، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده داروسازی 18ساری، کیلومتر : دکتر محمد آزاد بخت: مولف مسئول
Email:azadbakhtm@hotmail.com 

   دانشگاه علوم پزشکی مازندران  و مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشکده داروسازی،استاد فارماکوگنوزی 1
   دانشگاه تربیت معلم  تهران ،تماتیک گیاهیسی ارشد سیدانشجوی کارشناس 2

  22/8/87:             تاریخ تصویب9/6/87:           تاریخ ارجاع جهت اصالحات 1/4/87: ریافت تاریخ د
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  پنج ضد تک یاخته شایع
 
 

  

119  1387آذر و دی  ، 67هم ، شماره هجد دوره                                                               کی مازندران                      مجله دانشگاه علوم پزش 

درمان بیماریها در مقایـسه بـا تعـداد کـل داروهـای             
رســمی در جهــان در حــال فزونــی اســت ایــن نــسبت در 

ــیش از  کــشورهایی همچــون  چــین   ــا حــدود ب ــد ب و هن
درصد در بـاالترین مقـدار و در کـشورهایی همچـون       70

. )3،2(درصد در حد پائینی قرار دارد     20آمریکا با حدود    
  اسـت  متاسفانه در ایران این نسبت در حـد بـسیار پـائینی           

درصــد و در 1  کمتــر از 1370-1380بطوریکــه در دهــه 
    ).4، 5 ،6( درصد می باشد5حال حاضر در حــدود 

در حـال   ) WHO( طبق آمـار سـازمان جهـانی بهداشـت          
 درصـد از جمعیـت جهـان از داروهـای       80حاضر حدود   

گیــاهی در درمــان اســتفاده مــی کننــد کــه ایــن آمــار در 
کشورهای توسـعه نیافتـه بـاالتر و در کـشورهای توسـعه             

 میلیـارد دالر    22 بالغ بـر     1997 در سال    .یافته کمتر است    
 50کــه از ایــن رقــم ، صــرف محــصوالت گیــاهی شــده 

و  ) OTC(درصد مربوط به داروهای بدون نیاز به نسخه         
 درصد متعلق به داروهای تجویز شده بـا نـسخه بـوده             50

 بـالغ   2002بازار جهانی داروهای گیاهی در سـال        . است  
 20 میلیارد دالر بـوده اسـت کـه ایـن رقـم حـدود                30بر  

   ). 7 ،8( بازار دارویی دنیا را تشکیل می دهد  کلدرصد
 از گیاهـان دارویـی یـک        حاصلفراوردهای طبیعی   

منبع وسیع تهیـه داروهـا و پایـه اصـلی توسـعه ترکیبـات               
داروهـای گیـاهی پـذیرش عمـومی     . دارویــی می باشند  

 و بیـشتر   ی دارنـد   و بطورکلی عوارض جانبی کمتر     بیشتر
وهای شیمیایی در درمان بیماریهای مـزمن اسـتفاده      راز دا 

 گونـه گیـاهی در جهـان        000/500دود  ح).  3(می شوند 
 درصـد آنهـا جهـت تهیـه داروهـا           1وجود دارد که فقط     

مورد تحقیق قرار گرفته اند لذا  گیاهان دارویی یک منبع 
بالقوه بزرگ کشف ترکیبات جدید دارویـی مـی باشـند          

 مـرگ و    سبب آغازیانیا  ) پروتوزوآ(  ها تک یاخته   ).9(
ــع مختلــف    ــر و شــیوع بیمــاری در جوام ــژه در می ــه وی ب

داروهـای گیـاهی    . کشورهای در حال رشـد مـی شـوند          
زیــادی جهــت درمــان بیماریهــای پرتــوزوآیی کــشف و 

داروهایی همچـون کینـین     . مورد استفاده قرار گرفته اند      
ضـد آمیـب از     ( ، امتین   ) ضد ماالریا ، از گیاه گنه گنه        (

مـی  از داروهای ضد پروتـوزوآیی معـروف        ) گیاه ایپکا   
در درمان این گونه بیماریها استفاده مـی شـوند        که   باشند

)9.(  
  

  بیماری ماالریا 
ماالریا یک بیماری عفونی اسـت کـه توسـط تـک            

 از طریق یاخته انگلی از جنس پالسمودیوم ایجاد شده و         
  گونه های بخـصوصی از پـشه هـای آنوفـل مـاده منتقـل               

 این بیماری یکی از مهمترین بیماریهای عفـونی   .می شود 
در . رمسیری و نیمه گرمسیری به شـمار مـی رود   مناطق گ 

 قطعـاً  میالدی پیش بینی شده بـود کـه          1950اواسط دهه   
 1990بیماری ماالریـا ریـشه کـن مـی شـود امـا در دهـه                 

بور در سراسر مناطق استوایی بـصورت واگیـر         زبیماری م 
 کـردن ماالریـا بـه        کـن  عدم موفقیت در ریـشه    . در آمد   

ت پالسـمودیوم بوجــود  علـت فاکتورهــایی ماننـد مقاومــ  
آورنده بیماری در برابر داروهای ضد ماالریـا ، مقاومـت     
پشه های آنوفل ماده ناقل بیماری در برابـر حـشره کـش              

 عدم استفاده از حـشره کـش هـا بـه            ،ت  . د.ی مانند د  یها
علت سمیت آنها و آلوده شدن محیط زیست توسط آنها      

ه بـه   گونـه هـایی از انگـل  پالسـمودیوم  کـ            . بوده است   
فالـــسیپاروم ، :  از نـــدانـــسان ســـرایت مـــی کننـــد عبارت

   ).11،10( اواله  ، ماالریه ، وویواکس
 کننـدگی  هـار مطالعات مختلفی برای ارزیابی تاثیر م     

  عصاره گیاهان گونـاگون روی پالسـمودیوم فالـسیپاروم        
در محیط کشت ) 14(و پالسمودیوم برگیی  ) 12 ، 13 ( 

ــد  ــام ش ــا . انج ــد ماالری ــیت ض ــصاره خاص ــی یی ع برخ
گیاهان در شرایط این ویـوو روی موشـهای آلـوده بـه             از

  و پالسـمودیوم وینکیـی       ) 15،  16( پالسمودیوم برگیـی    
  .مطالعه شده است) 18(و پالسمودیوم بویلی ) 17(

  ، µg/ml  5/12 ، 25 غلظت       4 اثرات   ،یدر پژوهش 
  عصاره الکلـی دانـه اسـپند روی ایزولـه هـای         100  ، 50
فالسیپاروم در محیط کـشت بررسـی       ی پالسمودیوم   انسان
 غلظـت بکـار رفتـه عـصاره         4 نتایج نشان داد که هر       .شد
   درصـد  50 قادر به جلوگیری از حداقل رشـد     ، اسپند دانه
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  د آزاد بخت و همکارانمحم                                               مروری        
  

120  1387آذر و دی  ، 67هم ، شماره هجد دوره                                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                       

  )IC50 (     ــشت ــیط ک ــسیپاروم در مح ــمودیوم فال   پالس
 غلظـت  4در هـر    درصد ممانعت از رشد انگـل       ( ندشده ا 

 اثــردر مطالعــه دیگــری ). 19)(  درصــد بــود90بــیش از 
عصاره الکلی دانه اسپند بر پالسمودیوم برگیی در مـوش      

نتـایج نـشان داد کـه       . مورد بررسی قـرار گرفـت       سوری  
 سـبب   عصاره به نحو چـشمگیری        mg/ml   100غلظت    

در   ).20(هـای آلـوده شـد      کاهش تعداد انگل در مـوش     
ــهمطالعــه ای کــه  ــری شناســی بیمــاری  در زمین  همــه گی

 انجـام   1378 -1382یا در استان مازندران در سـال          ماالر
 از نظـر نـوع انگـل     . بـود 1000در /. 28شد میزان شـیوع   

 در صـد مربـوط بـه انگــل    9/96بیـشترین مـوارد ابـتال بــا    
   ). 21( پالسمودیوم ویواکس بوده است

  
   ضد ماالریا بررسی داروهای گیاهیآزمایش 
یـی،  رون دا  بررسی اثر ضد ماالریایی عصاره گیاها      جهت

اسـتفاده مـی شـود در ایـن      ) Peter(معموالً از روش پیتر  
 پالسمودیوم  حاویآزمایش ، موشها را با گلبولهای قرمز 

   ،وزهای مختلف عـصاره گیـاه       د.  می کنند     آلوده یئبرگ
های پـنج تـایی مـوش از راه          به مدت چهار روز به گروه     

  در روز  .شـود  تجویز می    )IP(  داخل صفاقی  خوراکی یا 
 گـسترش  نمونه خون از هر مـوش گرفتـه شـده و              پنجم،

سـپس آنـرا رنـگ       .می شـود  تهیه  نازکی بر روی اسالید     
درصـد گلبولهـای قرمـز خـون آلـوده          . آمیزی می نمایند  

شده با انگل در گروههای آزمایش و کنترل، تعیین شده          
  ).10 (می شود آن محاسبه ED50و ارزش 

  
  اروهای گیاهی ضد ماالریا د

، گیاهـان   ماالریـا در ارتباط با بیماری      ،ه تاکنون از گذشت 
دارویی متعددی معرفی شده که بعضی از آنها در درمان           

 گرفتـه انـد و برخـی نیـز        این بیماری مورد اسـتفاده قـرار        
اولین داروی گیاهی ضد    . مراحل تحقیق را می گذرانند      

این آلکالوئید از پوست گونه . ماالریا ، کینین بوده است   
. بدســت مــی آیــد  )ســنکونا (ان گنــه گنــه هــای درختــ

درختان گنه گنه ، بومی کشورهای آمریکای جنـوبی بـه          
در سالهای اخیر داروی آرتمیـزینین      . ویژه پرو می باشند     

ـــه    ــه درمنـــ ــی از یـــک گونـ ــشمندان چینـ   توســـط دانـ
)Artemisia anuua(   معرفــی شـده کــه در حــال حاضــر

ـــــن یــک آرتمیزینیـ. ی اســتفاده مــی شــود عبطــور وســی
 برای درمان بیش کنون که تااستسزکوئی ترپن الکتون 

 میلیون بیمـار مبـتال بـه ماالریـا مخـصوصاً ماالریـا              5/1از  
آرتمیـزینین  . )10 ( ه اسـت مغزی مورد استفاده قرار گرفت    

  از خـــــانواده  Artemisiaدر گونـــــه هـــــای دیگـــــر  
Asteraceae مانند     A .aucheri 23،22(  وجـود دارد .(

 در مـوثر   ، بعضی از گیاهان دارویـی       1  شماره دولدر ج 
ارائه شـده   اند  مورد مطالعه قرار گرفته     که  بیماری ماالریا   

  .)10(است 
  

   بعضی از گیاهان دارویی استفاده شده بعنوان ضد ماالریا:1جدول شماره 
 IC50  مواد مؤثره  خانواده  نام علمی  )عمومی( نام فارسی 

(µg/ml)  مرجع  

 Cinchona  گنه گنه
succirubra  Rubiaceae  11  21/0  کینین ، کینیدین  

  22  00003/0  آرتمیزینین ، سانتونین  Artemisia anuua  Asteraceae  گندواش
  c,a  01/0  10گزا اوسو نای  Arabotrys unciatus Annonaceae  گیاه چینی اونی سیاتوس

  10  23  بربرین ، بربامین  Berberis vulgaris Berberidaceae  زرشک
  11  1/0  ونوئیدها مثل گدونینیمل  Azadirachta indica  Meliaceae  آزاددرخت

  Quassia excelsa SimarubIAceae  کوآسیا
کواسی نوئیدها مثل 

  بروزاتول
02/0  11  

 Alstonia  گیاه مالزیایی آلستونیا
angustifolia Apocynaceae  

اندول آلکالوئید مثل 
  10  023/0  ویالستوئین
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  ) لیشمانیوز جلدی ( بیماری سالک 
 کـه  اسـت عامل این بیماری گونه های مختلـف لیـشمانیا      

توسط پشه خاکی به انسان منتقـل مـی شـود تـک یاختـه           
 1903لیشمانیا برای اولین بار بصورت جداگانـه در سـال           

طـی  ). 24( شناخته شد    Donovan  و      Leishmanتوسط  
 استاین انگل ها زیاد   تنوع  سالهای بعد مشخص شد که      

.  نوع آن باعـث گرفتـاری انـسان مـی شـود            20حداقل  و  
) سـالک (درگیـر   را انواع این انگل فقط پوست    از  بعضی  

ــد  ــی کن ــط    ). 25(م ــالک توس ــوبی س ــای جن در آمریک
ید در آلیشمانیا مکزیکانا و لیشمانیا برازیلینس بوجود می 

حالیکه در اروپا و آسـیا عامـل بیمـاری مـذکور لیـشمانیا            
تعداد مبتالیان . )27،26(ور می باشد   تروپیکا و لیشمانیا ماژ   

 20به لیشمانیوز در حال حاضر در سراسر جهان بـیش از             
 کشور جهـان مـی باشـد و تخمـین زده            88میلیون نفر در    

 میلیون نفر در معرض خطر آلودگی بـه       350می شود که    
 لیشمانیوز جلدی یکـی از      . )27،10( انواع لیشمانیا باشند    

). 28( ایـران بـشمار مـی آیـد        بیماریهای بومی اکثر نقـاط    
 2/3میزان آن در بین دانش آمـوزان شهرسـتان اردسـتان            

داروهـای رایـج بـرای      ). 29(در هزار گزارش شده اسـت     
 ظرفیتــی ، 5درمــان انــواع لیــشمانوز ترکیبــات آنتیمــوان 

  مـوارد  درصـد 10-25 که در  استتام  سگلوکانتیم و پنتو  
  عــــــود بیمــــــاری و عــــــدم موفقیــــــت مــــــشاهده  

 عـوارض ایـن داروهـا شـدید اسـت         همچنـین   می شود و    
ــهمطالعــات متعــددی). 30( ــاثیر عــصاره هــای   در زمین  ت

در مطالعه  . گیاهان دارویی روی سالک انجام شده است        
ای که توسـط کـاظمی و همکـاران انجـام شـد  عـصاره                
الکلی ریشه گیاه زرشک بر زخم ناشی از لیشمانیا ماژور          

در . ار گرفـت      مورد بررسـی قـر    BALB/Cدر موش         
میـانگین  افـزایش    ،قطر زخـم    کاهش   درصد     20غلظت  

  درصـد  80 بـار انگلـی بـه میـزان           کاهش وزن موش ها و   
   ).31(مشاهده شد 

ــالینی روی   ــایی ب ــاران165در یــک کارآزم ــر از بیم  ، نف
جعفری و همکاران اثر عصاره جوشـانده و هیـدروالکلی         

رسـی  میوه  گیاه فلوس را بـر لیـشمانیوز جلـدی مـورد بر             

 در گـروه جوشـانده فلـوس    ،قرار دادنـد در ایـن مطالعـه     
ــدروالکلی  ، درصــد40 ــروه هی  درصــد و در 4/36 در گ

 از بیمـاران بهبـودی کامـل     درصـد 5/65گروه گلوکانتیم   
   ).32( یافتند

 اثر عصاره سیر بر لیشمانیوز جلدی       ،احمدی و همکاران    
از طریق افزایش نیتریک اکـساید را مـورد بررسـی قـرار             

 10دند نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که درمـان           دا
ــرل زخــم    30  و 20 ، ــایی کنت ــیر توان ــصاره س ــا ع  روز ب

لیشمانیایی را دارد ولی رضایت بخش نیست این محققین 
ــا ویتــامین آ   هنگامیکــه عــصاره ســیر را بــصورت تــوام ب

 روز از گـسترش زخـم       30 طـی درمـان      ،استفاده نمودند   
 بهبـودی   سـبب  و   مـد گیری بعمل آ  لیشمانیوز پوستی جلو  

   ).33( شدزخم 
  

   ضد سالکبررسی داروهای گیاهیآزمایش 
پروماســتیکوت هــای لیــشمانیا در مرحلــه ایــستایی رشــد  

م رس با می شود غنی RPMI 1640همراه با محیط کشت 
 درصــد در پلیــت هــای کــشت 10 (FBS)جنــین گــاوی 

 خانه ای کشت داده میشوند سپس غلظت های 24سلولی 
 تـایی   5در گروههـای    ختلف عصاره در حالل مناسـب       م

و کنتـرل   ) گلوکـانتیم   ( تهیه شده با گروه کنتـرل مثبـت         
 تاثیر   مقایسه می شود و در نهایت        )محیط کشت   ( منفی  

مثالً ( آنها بر پروماستیگوتهای انگل در زمانهای مختلف        
مورد بررسی قرار )  ساعت 72 و 48 ، 24در بدو کشت ،   

ــرد ــط الم   در . میگیـ ــا توسـ ــل هـ ــا ، انگـ ــن روش هـ ایـ
  دنهموســیتومتر بــصورت کــور یکــسویه شــمارش میــشو

 ) 26،25،24،23،22.(   
  

   داروهای گیاهی ضد سالک 
عصاره های گیاهی و یا ترکیبات مشتق شـده از گیاهـان            
یک منبع با ارزش برای یافتن داروهای جدید ضدسالک      

 گیاهان  یک برنامه غربالگری برای یافتن    ). 34(می باشند   
 بـر اسـاس     1984دارویی با اثر بالقوه ضد سالک در سال         
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چنــدین عــصاره گیــاهی . دانــش افــراد بــومی انجــام شــد
بصورت این ویترو واین ویوو ، در موش مورد آزمـایش           

 بعـضی از گیاهـان      2در جدول شـماره     ). 27(قرار گرفتند 
  .دارویی استفاده شده بعنوان ضدسالک ارائه شده است

  
   بعضی از گیاهان دارویی استفاده شده بعنوان ضد سالک:2 جدول شماره

  مرجع  IC50(mg/ml)  مواد موثره  خانواده  نام علمی  نام فارسی
  35  01/0  امتین ، سفالین  Cephalis ipecacuana  Rubiaceae  ایپکا

  26  38/0  آزارزینول ، ترکیبات گوگردی  Ferula assafoatida Apiaceae  انفوزه

  22  46/0  آرتمیزینین ، سانتونین  Artemisia aucheri Asteraceae  نوعی درمنه

  36  25  لیکوچالکون ، فالوئوئیدها  Glycyrrhiza glabra Fabaceae  شیرین بیان

  37  57/0  آلیسین Allium sativum  Liliaceae  سیر

  38  17/0  سینئول  Eucalyptus globulus Myrtaceae  اوکالیپتوس

  
  بیماری ژیاردیا

مبلیــا در ســطح دنیــا گــسترش فراوانــی دارد و ژیاردیــا ال
. )39(ایران یکـی از منـاطق انـدمیک ژیاردیـازیس اسـت        

 انسان با خوردن غذا و آبهای آلـوده بـه کیـست ژیاردیـا             
ژیاردیــازیس یــک . شــودمــی بــصورت مــستقیم آلــوده 

یی روده باریـک اسـت و اغلـب         آعفونت حـاد پروتـوزو    
بصورت اسهال بدون نشانه بالینی می باشد و ممکن است 

 مـرگ  سـبب  اسهال سـالیانه  . حاد و یا مزمن تظاهر نماید    
    .)40( میلیــــون کودک می شود5-2

  و   شـکل فعـال    (این انگل دارای دو شکل ، تروفوزوئیت      
کیست ژیاردیـا   . )41( است   )مقاوم(و فرم کیست    ) زنده  

در روده باریک از فرم کیـستی خـارج شـده و بـصورت              
 نـاراحتی گوارشـی بـه    سـبب د و  تروفوزوئیت در می آیـ    

بیشترین گروه در . )39(ویژه اسهال و سوءجذب می شود   
 سـال مـی   10معرض خطـر عفونـت ، کودکـان کمتـر از        

 درصد متفـاوت مـی      50 تا   2باشند و میزان شیوع آن بین       
ــه ســازمان بهداشــت  . )42(باشــند  ــق اعالمی بطوریکــه طب

جهانی بیش از    
3
ره زمـین بـه انگلهـای روده         جمعیت ک  2

   انگــل هــای ســایر شــیوع ژیاردیــا از وای آلــوده هــستند 
  . )43(است  بیشترروده ای

ــی در     ــان داروی ــصاره گیاه ــددی روی ع ــات متع مطالع
شرایط برون تنی و درون تنـی روی ژیاردیـازیس انجـام            

در مطالعـه ای کـه توسـط سـجادی و مولـف      . شده است 
 ، سرکه ،شامل آبلیمو  ماده خوراکی    5صورت گرفت اثر    

  شـرایط موسیر و پیاز روی کیست های ژیاردیـا در   ،سیر  
 بیشترین اثر مربوط به مورد بررسی قرار گرفتاین ویترو 
ــیر ــودموس ــف و   ).44( ب ــه دیگــری توســط مول  در مطالع

 اثــر پــنج اســانس گیــاهی روی کیــست هــای ،همکــاران
 ژیاردیا در این ویترو بررسی شد که بیشترین اثـر مربـوط     

   ).43( به اسانس اوکالیپتوس گلوبولوس بوده است
هریس و همکاران به طور مستدل اعالم کردند کـه          

میلی گرم در هر میلی لیتر از عصاره آبی سیر         3/0غلظت  
 درصـد از  50 توانـایی کـشتن    ،در محیط کشت ژیاردیـا      

   سـاعت دارد   24 های ژیاردیا المبلیا را طـی        ئیتتروفوزو
بانی و همکاران در منطقه نکا در      شعپژوهش  نتیجه  ). 45(

 پیرامون درمان کودکان مبتال به هـایمنولپیس        1377سال  
بـه مـدت یـک      ) گارلـت (نانا و ژیاردیا با قرص های سیر      

 10هفته با دوز دو تا سه قرص در روز در کودکـان زیـر              
 سـال حکایـت از اثـر        10 قـرص بـرای بـاالی        4سال و تا    
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 هایمنولیس نانا  درصدی در بهبودی از6/34 و   71بخشی  
    ).47،46(و ژیاردیا داشت

  

   ضد ژیاردیا  بررسی داروهای گیاهی آزمایش
، کیستهای ژیاردیا از نمونه های تازه مدفوع بیماران 

روش تغییریافته بینگهام و روبـرت تهیـه میـشود بـدین            با  
 گرم از نمونه های مدفوع را در یک لیوان          5صورت که   

 آب مقطر مخلوط کـرده و        میلی لیتر  10یکبار مصرف با    
 الیه ای گاز غیـر اسـتریل عبـور داده مـی             4از یک فیلتر    

 rpm   1000-600 دقیقـه بـا دور     10شود سپس به مـدت      
سانتریفوژ شده و رسـوب حـاوی کیـست جمـع آوری و      

  کیـست در بـچ هـای جداگانـه         . خالص سازی می شـود      
در )  کیـست مـی باشـد        3×104  هر بچ حـاوی حـدود     ( 

در زمـان آزمـایش ، در   . می شـود  نگهداری    oC 4 دمای
 میکرولیتـر   100 میلی لیتری ، مقدار      2لوله های آزمایش    

 و سـپس  می شوداز غلظتهای مختلف عصاره گیاه اضافه      
کـه  ( یون حـاوی کیـست   س میکرولیتر نیز از سوسپانـ   100

 و پـس از    شـده بـه آن اضـافه      ) تعداد آن مشخص اسـت      

ــای   ــا را در دم ــه ه ــان دادن ، نمون ــرار  تک ــر ق ــورد نظ    م
 ساعـــــت از هــر 3 و 2 ،1 ، 5/0 در زمانهــای . گیــردمــی
.  نمونه بـرداری کـرده و روی الم قـرار مـی گیـرد             ،کدام

نمونه های هر الیه بوسیله ائوزین رنگ آمیری شده و در      
 شمارش می شـود و       ها  کیست  تعداد زیر میکروسکوپ، 

پس از مقایسه با کنتـرل ، درصـد مـوثر بـودن غلظتهـای               
  ).39(شودختلف گیاهان محاسبه می م

  
  یاردیا  ژداروهای گیاهی ضد

قل و شیوع پیدا   نتیاردیایی بوسیله کیست م   ژعفونت  
می کند ، بـرای از بـین بـردن کیـست ژیاردیـا روشـهای                
ــای       ــی از راهه ــه یک ــت  ک ــده اس ــشنهاد ش ــی پی مختلف

ــشنهادی توســط   ــتفاده از، WHOپی ــواد خــوراکی اس  م
  شـماره  در جدول ) 48(می باشد طبیعی و گیاهان دارویی     

 بعـضی از گیاهــان دارویـی اســتفاده شـده بعنــوان ضــد    3
  . ژیاردیا ارائه شده است 

  
   بعضی از گیاهان دارویی استفاده شده بعنوان ضد ژیاردیا: 3جدول شماره 

  نام فارسی 
 IC50  مواد موثره  خانواده  نام علمی  )عمومی( 

(mg/ml)  مرجع  

  موسیر
Allium ascalonicum  Liliaceae  

  ترکیبات گوگردی
  39  2/0  )دی سولفیدها (

 ZizIphorA  آویشن باریک
clinopodioides Labiatae  49  015/0  تیمول ، ترکیبات فنلیک  

  50  01/0  تیمول و کارواکرول Zataria multiflora  Labiateae  آویشن شیرازی
  43  022/0  سینئول  Eucalyptus globulus  Myrtaceae  اوکالیپتوس

  50  212  ترکیبات رزینی  Mangifera indica  Anacardiaceae  نبها
  51  17  تانن ، پله تیرین  Punica granatum  Punicaceae  انار

  51  85/0  وربنالین ، تانن  Lippia beriandievi  Verbenaceae  نوعی شاه پسند
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  )آمیبیازیس ( بیماری اسهال خونی 
ونـت حاصـل   در اثر عف  ) دیسانتری آمیبی   ( اسهال خونی   

در صـورت عـدم     . می آیـد  نتامبا هیستولیتیکا  بوجود     ااز  
درمان این بیماری عوارض خطرناکی مانند آبسه یـا ورم          

 میلیون نفـر    500حدود  ). 10(چرکی کبد ایجاد می شود      
 80بـیش از    . )52(مـی باشـند     آلـوده   در دنیا به این انگـل       

درصد از مبتالیان هیچگونه عالمتی از خـود نـشان نمـی             
 نفر در اثر    000/100 تا   000/75هند با این حال ، ساالنه       د

ایـــن بیمـــاری بعـــد از ماالریـــا و . آمیبیـــاز مـــی میرنـــد
ــشنده در دنیــا       ــی ک ــومین عامــل انگل ــستوزومیا ، س   شی

 بیماریهای عفونی انگلـی ماننـد دیـسانتری         ).53(می باشد   
آمیبی ، ژیاردیازیس ، ماالریا و لیشمانیازیس همـواره در      

بعلـت آلـودگی مـواد غـذایی ، آب آلـوده و        ،جنگ هـا  
در نقـاط مختلـف     . )54(  به همـراه دارد    راخطراتی  ناقلین  

 درصـد و  8 تـا  6ایران ، میزان شیوع در شهرها در حدود   
اهمیـت  .  درصد گزارش شـده اسـت      30 تا   5در روستاها   

 به لحاظ پایداری در محیط و بعلـت          آن است که   آمیبیاز
گل ، خارج از بدن میزبان      داشتن دیواره ضخیم کیست ان    

 و در محیط اسیدی معده و در مقابـل    می ماند ماهها زنده   
عامل آمیبیاز  . کلریزاسیون معمولی آب مقاومت می کند     

قابلیت تخریب فوق العـاده بافـت هـای انـسانی ،           به علت 
 مواقع کشنده   در برخی  زیاد و     تغییرات پاتولوژیک  سبب

صورت ورود بـه     در. شود  از قبیل زخم های کولون می       
 شــده و  واردکبــد و ســایر انــدام هــا جریــان خــون ، بــه 

از میان .)55(د کنظاهر می تی زبصورت آبسه کبدی و مغ    
 به کـار رفتـه،   گیاهان دارویی که برای درمان آمیبیازیس       

 بررسـی  مـورد  بـه صـورت گـسترده   چندین گونه از آنها    
قرار گرفته اند و با جداسازی و شناسایی ترکیبـات فعـال            

ین گونه ها مشخص شده است که آنها بـه گـروه هـای               ا
   ).59،58،57،56(شیمیایی متفاوتی تعلق دارند

 یـک برنامـه تحقیقـاتی       ، در کشور کنگـو      1998در سال   
برای ارزیابی فعالیـت بیولـوژیکی چنـدین گیـاه دارویـی        

ــده در   ــتفاده ش ــون    اس ــی همچ ــای انگل ــان بیماریه درم
گیـاه       ،ان این گیاهـان      در می   . )60(  آمیبیازیس انجام شد  

Morinda morindoides   ــه در ــاس ک ــانواده رون   از خ
تمامی روستاها و شهرهای کنگو برای درمان بیماریهـای         

حقیق قرار گرفت  نیز مورد ت )61( انگلی استفاده می شود 
 ابتدا عصاره آبی به صورت جوشانده از ، در این تحقیق .

هـای متـانلی    برگ های تازه تهیـه شـد و سـپس عـصاره             
 بوتـانلی و فراکـسیون      ، اتیل اسـتاتی     ، کلروفرمی ،%) 80(

ــک از فالونو   ــر یـ ــین هـ ــی از آن و همچنـ ــآبـ دها و ئیـ
دهای موجود در برگها بـصورت ایـن ویتـرو بـر            ئیایریدو

   مــورد بررســی قــرار Entamoeba histolyticaضــد    
ــت ــشترین  . گرف ــانلی   IC50بی ــصاره بوت ــه ع ــوط ب    مرب
µg/ml   7/1  ± 1/3    و کمتـرین مربــوط بــه کویرســترین 
µg/ml   105   نتایج این تحقیق نشان داد کـه       .   بوده است

برضــد آمیــب  نیــز  µg/ml  04/0مترونیــدازول بــا دوز    
   .)61( موثر بوده است

 5در تحقیق دیگری فعالیت ضد آمیبی عصاره های آبی          
 ,Lepidium virginicum L.( Cruciferae)گیـاه        

Acacia farnesiana L.(Leguminosae), Acacia 
rigidula Benti(Leguminosae), Parkinsonia 
aculeate L. and Carlowrightia cordifolia 

A.Gray(Acanthaceae) مــــورد بررســــی قــــرار         
      بـا  Acacia rigidula  گیاه    ،در این تحقیق  . گرفت

      Parkinsonia aculeate در صد بیشترین و گیـاه     9/82
گی رشد آمیـب را   در صد کمترین اثر مهار کنند5/45با  

ــق    ). 62( در محــیط کــشت داشــت  ــین در تحقی همچن
دیگری آلیسین جداسازی  شده  از سیر توانست اثر ضـد    
آمیبــی قــوی خــود را از طریــق مهــار سیــستین پروتیــاز و 

     ).63( اثرات سیتوپاتیک اعمال نماید
   ضد آمیباروهای گیاهیبررسی دآزمایش   

موش صحرایی بـرای تعیـین فعالیـت    : آزمایش این ویوو   
عصاره های گیاهی بر ضد عفونت های روده ای و موش 
بزرگ جهت ارزیابی فعالیت بـر ضـد عفونتهـای کبـدی            

  نتامبیا هیستولیتیکا را داخل ا. مورد استفاده قرار می گیرد
ــوده و روده ر  ــوم وارد نم نظــر ا از روده کــور از راه رکت

. حضور آمیب و زخمی شدن مورد بررسی قرار می دهند
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   تزریـــق آمیـــب بـــداخل طریـــقعفونـــت کبـــدی را از 
  .)10(های کبدی بوجود می آورند  بافت

  :آزمایش این ویترو 
 در   حفره،96نتامبا هیستولیتیکا را در ظرف های حاوی ا 

. حضور یک سری از غلظتهای عصاره کشت مـی دهنـد          
ــان آزمــ  ــوان از راه   در پای ــی ت ــب را م ــد آمی ایش ، رش

جداکردن محیط کشت و بـه جـا گذاشـتن آمیـب هـای              
ضـمناً  .  حفـره هـا ارزیـابی نمـود        چسبیده به انتهـای   زنده  

. آمیب های مرده در اثر شستشو از ظرف جدا می شـوند           
جهت تعیین تعداد آمیب های زنده و باقیمانده در حفـره           

ــا، ــزی ا  ه ــیکس کــردن و رنــگ آمی ــتفاده  از روش ف   س
مقدار رنگ جذب شده توسـط آمیـب هـا ، بـا             . شودمی  

 روش اسـپکتروفتومتری   و بـا     اسـت تعداد آنهـا متناسـب      
  .)64( شودتعیین می 

  داروهای گیاهی ضد آمیب 
گیاه ایپکا توسط سرخ پوستان آمریکای جنوبی به عنوان         

در نتیجـه   . مـی شـد   اسـتفاده   درمان اختصاصی دیسانتری    
 هبـ  ، امتـین     خص شـده اسـت کـه         مـش  تحقیق روی ایپکا  

 یک ایزوکینولین آلکالوئید که در درمان آمیبیـاز         عنوان  
ترکیـــب . روده ای و کبـــدی بـــسیار مـــوثر مـــی باشـــد

دهیدروامتین موجود در گیاه ایپکا به علت دفع سریعتر از 
ــر  ــدن ، ســمیت کمت  4در جــدول شــماره . )10( ی داردب

 ضـدآمیب    از گیاهان دارویی استفاده شده بعنـوان       رخیب
  .دیسانتری ارائه شده است

  
   بعضی از گیاهان دارویی استفاده شده بعنوان ضد آمیب:4جدول شماره 

  نام فارسی
  مرجع  IC50(µg /ml)  مواد موثره  خانواده  نام علمی  )عمومی( 

  10  /.02  امتین،دهیدروامتین  Cephalis ipecacuana  Rubiaceae  ایپکا
  64  /.59  پاپایین،کیموپاپایین  Carica papaya  Caricaceae  خربزه درختی

  64  7/120  ترکیبات رزینی  Mangifera indica Anacardiaceae  انبه
  43  1/3  سینئول، تانن Eucalyptus globulus Myrtaceae  اوکالیپتوس

  64  5/62  رزرپین،رسینامین  Rauwolfia obscura  Apocynaceae  گونه های راولینا

 Acanthophylum  چوبک
squarrosum  Caryophylaceae  

  ساپونین های 
  تری تزپنوییدی

4/7  65  

  
  یکوموناییربیماری واژینیت ت

واژینیت تریکومونایی از متداولترین تشخیص هـای       
ــوژی اســت  درصــد علــت 20-25 بطــوری کــه .ژینکول

  واژینیـــــــت هـــــــا ، تریکومونـــــــاس واژینـــــــالیس
 (Trichomonas vaginalis)  ــی باشــد ــوارض  م ــه ع  ک

متعددی در هر دو جـنس مـرد و زن دارد           شناخته شده و    
 کـــشنده   دارویدر ســـالهای اخیـــر مـــوثرترین   ). 66(

  ولی گزارشـهای متعـدد      ، مترونیدازول بود   ستریکومونا
از اکثر منـاطق دنیـا بـر شـیوع مقاومـت و عـوارض آن ،                 

  . )67(  داللـت دارد  بخصوص در سه ماهه اول بـارداری        

ــه    ــوان ب ــدازول مــی ت  ، ســردرداز عــوارض مهــم مترونی
ــوع  ، ســرگیجه ــان   ، ته ــزی در ده ــم فل  ،  احــساس طع
 ،  نـوتروپنی  ،   سمیت سیستم عصبی مرکـزی     ،   پانکراتیت

) در مـوش  (و کارسینوژنیسیتی  ،   )در باکتری (موتاژنیسیتی
تریکومونیـازیس یـک عفونـت تــک    ).  68(اشـاره نمـود  

یاخته ای مجاری ادراری ـ تناسلی در مردان و زنـان مـی    
 و  .مـی دهـد   روی   طی سالهای بـاروری      باشد که معموالً  

  )69( تقریباً همیشه از طریق تماس جنسی منتقل می شود          
 میلیـون زن در     180تخمین زده می شود کـه در سـال ،           . 
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 میـزان    ).70 (شوندسراسر جهان به تریکومونیازیس مبتال      
 در صـد  7/2 درصـد و در سـاری        6/3آلودگی در تهران    

راد آلوده فاقد عالئم بـالینی      اف ) . 71( ده است   شبرآورد  
 و سـبب گـسترش بیمـاری    می کنندبه عنوان حامل عمل    

ژیـک اهمیـت فـوق      از نظـر اپیـدمیولو  این افراد   . میشوند  
   . )72( دارندالعاده ای 

 ،در دهه های اخیر تالش های بیشماریجهت انتخاب
استخراج و چگونگی مکانیسم اثـر ترکیبـات گیـاهی بـر            

 انجـام     )STDs(   ای منتقله جنـسی     پاتوژن های بیماریه  
شده و تاثیر درمان چندین گیاه بر روی تریکومونیـازیس     

منظـور تـاثیر    به   ،ان  ر مورای و همکا   تحقیقات. ثابت شد 
 آنجلیـــک روی انگـــل  -عـــصاره گیاهـــان اکیناســـه  

تریکوموناس واژینالیس نشان داد که این عصاره ها سبب 
ا  از اسـانس  پنـ  .)73(ندوشـ مـی  توقف رشد تریکوموناس  

ــاه    4/0   در یــک Melaleuca alternifoliaدرصــد گی
لیتـــر آب بـــه صـــورت دوش واژینـــال جهـــت درمـــان 

سـرانو اثـر عـصاره      .)74(  .سـتفاده کـرد   تریکومونیازیس ا 
ــرو روی    ــه صــورت ایــن ویت هــای گیاهــان آمریکــا را ب

تریکوموناس بررسی نمود در این بررسی عصاره گیاهان         
Micana cordifolia   و  Scutia buafolia  )   از خانواده

Asteraceae  (   وLobalia neurolarea )     از خــانواده
Rhamnaceae  (   ــاس ــر را روی تریکومونـ ــشترین اثـ بیـ

جــانکوف و همکــاران گــزارش .)75( واژینــالیس داشــتند
  و  Lavandula angustifoliaنمودنــد اســانس گیاهــان  

Mentha piperitaدهای قــوی مــی    از تریکوموناســای
  .)76( باشند

  س ضد تریکومونا بررسی داروهای گیاهیآزمایش
ترشحات واژینـال زنـان دارای عالئـم واژینیـت مراجعـه            
کننده به مراکز درمانی ، به روش مستقیم مشاهده شده و           

تهیه ( رسه و در محیط دسپس از تأئید ، انگل تریکومونا
ی لولـه هــا . کــشت داده مـی شــود  ) شـده از تخــم مـرغ   

ــدازول و انگــــل  5آزمــــایش  ــایی حــــاوی مترونیــ  تــ
، حالل عصاره های گیاهی     ) شاهد مثبت   ( تریکوموناس  

ی بـا   یعـصاره هـا    و) شاهد منفـی    ( و انگل تریکوموناس    
ــل        ــاوی انگ ــدام ح ــر ک ــه ه ــف ک ــای مختل ــت ه غلظ

 و شـوند  آمـاده مـی   ،تریکوموناس واژینالیس مـی باشـند     
  نتیگراد قرار داده  درجه سا37 انکوبوتاتور رهمه لوله ها د

نمونه ها در بدو کشت  و در فواصل زمانی تا           . د  نمی شو 
 ساعت بعـد  72 و  48 ،   24 ساعت، هر ساعت و سپس       12

  مـورد بررسـی قـرار       ) Blind( بصورت کامالً ناآگاهانـه     
   .)4 و 66  ،77(می گیرند 

  داروهای گیاهی ضد تریکوموناس 
ایـران بـه    بعضی از گیاهان داروئـی کـه در کتـب سـنتی             

ــد روی      ــده ان ــی ش ــی معرف ــای ضــد انگل ــوان داروه عن
در جـدول   ) . 76(تریکوموناس واژینالیس مؤثر بوده اند     

 بعضی از گیاهان دارویـی اسـتفاده شـده بعنـوان           5شماره  
  .ضد تریکوموناس واژینالیس ارائه شده است 

  

  وناس واژینالیس بعضی از گیاهان دارویی استفاده شده بعنوان ضد تریکوم:5جدول شماره 
  مرجع  IC50(mg/ml)  مواد موثره  خانواده  نام علمی  )عمومی( نام فارسی 

  66  /.034  سینئول ، تانن Myrtus communis  Myrtaceae  مورد
  4  /.012  تیمول و ترکیبات فنلیک  Zataria multiflora Labiateae  آویشن شیرازی

گیاهی از خانواده 
  انجیر

Dorstenia barteri  Moraceae  بارتریسین ، ایزوباوا 
  چالکون

2/3  78  

 Lavandula  اسطوخودوس
angustifolia  

Labiatae  79  /.0017  لینالیل استات  

  79  /.051   منتوفوران منتول ،  Mentha piperita Labiatae  نعناع
گیاهی از خانواده 

  کاسنی
Micana cordifolia  Asteraceae 75  5/12  ترپنوئیدها  
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  نتیجه گیری
  ودن هر ترکیب کموتراپیک بـه اینـدکس درمـانی        موثر ب 

  آن ترکیب بستگی)فاصله اثر درمانی تا سمیت دارویی    ( 
دارو باید انگل را از بـین بـرده و یـا            بدین معنی که    . دارد

 و یا اثر کمـی  اشدآنرا مهار کند و از طرفی فاقد سمیت ب      
 اگرچه تا به حـال نـشان داده       .بر روی میزبان داشته باشد      

 تعداد زیادی از گیاهـان دارویـی رشـد یـک یـا              شده که 
آ را مهار میکنند اما تعـداد       وبیش از یک گونه از پروتوز     

 آنها بطور انتخابی بـرای انگـل  سـمی        ازانگشت شماری   
ویژگـی اثـر یـک دارو بـه تفاوتهـای موجـود در         . هستند

اگـر دارو بتوانـد    . دارد  بـستگی   بیوشیمی انگل و میزبـان      
  نـد بـه   خـاص در انگـل عمـل ک      روی هدف بیوشـیمیایی     

  

  
در  که این هدف در میزبان وجود نداشته باشـد           گونه ای 

بعنـوان   .  بـود  دارو دارای اثرانتخابی خواهـد    آن صورت   
 می آیدگنه گنه بدست درخت ن که از پوست     نیمثال کی 

بـدین ترتیـب   . دارای اثر ضد ماالریا انتخابـــی می باشـد     
 در پـستانداران    هکـ ( آنزیم هـم پلیمـراز پالسـمودیوم         که

در تحقیقـات روی    ).  9( را مهـار مـی کنـد       )وجود ندارد 
گیاهان دارویی با اثـر ضـد پروتـوزه آ بـه منظـور دسـت                
یافتن به داروی با ایندکس درمانی باال الزم است ابتدا از           
طریق تـست هـای غربـالگری و سـپس فراکـسینه کـردن         

قـدام  اعصاره های موثر و نهایتاً بررسی مکانیسم اثر آنها           
  .نمود
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