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Abstract
Background and purpose: Saponaria officinalis is a plant from the caryophyllaceae family and
there are some contradictory reports about its antimicrobial effects. Metronidazole is commonly used in
treatment of trichomoniasis but it has several side effects. On the other hand, finding an alternative drug
from natural sources is very important. This study aimed at evaluating the hydroalcoholic extract of
Saponaria officinalis leaf plant on the growth of Trichomonas vaginalis in vitro.
Materials and methods: The plant was approved in herbarium and hydro-alcoholic extracts were
prepared. The experiment was done using 24 wells cell culture plate. In each well, 200 microliter of TYM
culture medium and 200 microliter of different concentrations of plant extract was added. Also
metronidazole was added to positive control well. Then 100 µl TYM were added to all wells containing
500,000 parasites and the plates were incubated at 37 ° C. The experiment was performed as double blind
and triplicate. The mean number of the parasites in different concentrations and times and effect of the
extract were recorded.
Results: The number of parasites in 50, 100, 200, 400, 800 and 1600 micrograms per ml of the
extract, during 24, 48, and 72 hr increased compared to the negative controls, while no growth of parasite
was observed in positive controls (containing Metronidazole).
Conclusion: Saponaria officinalis leaf extract caused growth stimulation and increased the
number of Trichomonas vaginalis, therefore, it could be used for mass cultivation of the parasite in vitro.
However, further investigations are needed in future.
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چکیده
سابقه و هدف :گیاه صابونی  Saponaria officinalisاز تیرهی میخک  Caryophyllaceaeبوده و گزارشات متناقضی
در مورد خواص ضدمیکروبی این گیاه ذکر شده است .با توجه به اینکهه مترونیهدازو بهه ونهواا داروی انتخهابی بی هاری
تریکومونیازیس ،دارای ووارض جانبی فراوانی میباشد ،و از سوی دیگر تهش بهرای یهافتن دارو های جهایگزین بها من ها
طبیعی از ا یت خاصی برخوردار است ،تحقیق حاضر با دف بررسهی ارهر ورهاره یهدروا کری بهره گیهاه صهابونی بهر
تریکوموناس واژینا یس در شرایط آزمای گا ی انجام گرفت.
مواد و روشها :پس از تایید گیاه صابونی در رباریوم ،وراره یدروا کری آا تهیه شد .آزمایش در پریت های اسهتری
 42خانهایی ک ت سرو انجام شد .به این منظور 422μl ،از محیط ک ت  422μl ،TYMاز غرظت های متاهاوت ورهاره گیهاه
صابونی به ت ام چا ک ا افزوده و در چا ک شا د مثبت ،مترونیدازو اضافه شد .سپس به ت ام چا ک ا  022μlمحیط ک هت
حاوی سو استاندارد تریکومونهاس واژینها یس (حهاوی  022222انگه در میرهی یتهر ) افهزوده و پریهت ها در دمهای 73 ºC
نگهداری شدند .آزمای ات به صورت  double blindو سه تایی انجام شد و میانگین تعداد انگ ا به ونهواا نتیجهه رشهد و
تاریر دارو در غرظت ا و زماا ای مخترف ربت شد.
یافتهها :تعداد انگ در غرظت ای  022 ،222، 422 ،022 ،02و  0022میکروگرم درمیری یتر وراره گیاه صابونی طی
زماا ای  20 ،42و  34ساوت در مقایسه با گروه شا د منای سیر صهعودی داشهت ،در حها ی کهه در کنتهر مثبهت حهاوی
مترونیدازو یچ انگری رشد نکرد.
استنتاج :با توجه به این که بره گیاه صابونی باوث تحریک رشد و افزایش تعداد انگ تریکوموناس شد ،ذا به نظهر
میرسد میتواا از وراره یدروا کری این گیاه به منظور انبوهسازی این انگ در محیط ای ک ت اسهتااده ن هود .اگهر چهه
انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری است.
واژه های کلیدی :گیاه صابونی ،تریکوموناس واژینا یس ،وراره بره ،بروا تنی

مقدمه
تریکومونیازیس یک واونت منتق شهونده جنسهی
انگری است که توسط تک یاخته تریکوموناس واژینا یس

ایجاد میشود .این انگ وام  02 -00درصد و وواژینیت
بوده و یکهی از شایعتهرین بی اری های مقاربتهی پهس از

این مقا ه حاص طرح تحقیقاتی ش اره  24 -020است که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دان گاه وروم پزشکی مازندراا تامین شده است.
مولف مسئول :مهدی فخار -ساری :کیرومتر  00جاده فرح آباد ،مجت ع دان گا ی پیامبر اوظم ،دان کده پزشکی
 .0استادیار ،گروه انگ شناسی ،مرکز تحقیقات بیو وژی سرو ی و مو کو ی ،دان کده پزشکی ،دان گاه وروم پزشکی مازندراا ،ساری ،ایراا
 .4استادیار ،گروه میکروبیو وژی ،دان کده وروم ،دان گاه آزاد اسشمی واحد کرج ،کرج ،ایراا
 .7استاد ،گروه فارماکنوژی ،دان کده داروسازی ،دان گاه وروم پزشکی مازندراا ،ساری ،ایراا
 .2دان جوی پزشکی ،ک یته تحقیقات دان جویی ،دان کده پزشکی ،دان گاه وروم پزشکی مازندراا ،ساری ،ایراا
 .0دان یار ،گروه انگ شناسی ،مرکز تحقیقات بیو وژی سرو ی و مو کو ی ،دان کده پزشکی ،دان گاه وروم پزشکی مازندراا ،ساری ،ایراا
تاریخ ترویب 0722/00/2 :
تاریخ ارجاع جهت اصشحات 0722/0/4 :
 تاریخ دریافت 0722/0/42 :
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بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه صابونی بر رشد
تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی

تاثير عصاره هيدروالكلي برگ گياه صابوني بر رشد تریكوموناس واژیناليس

وام باکتریایی کشمیدیا است .با ارائه گهزار

بهداشت جهانی ،در حا حاضر  022-032میریوا نار در

این گیاه و دتاً ری ه و ریزوم و بهره اسهت کهه دارای

دنیا به این انگه آ هودهانهد و سهاننه  042میریهوا مهورد

ساپونین ،ساپوتوکسین ،ساپونارین ،ص غ و رزین میباشد.

تریکومونیازیس اتااق میافتد که نزدیک بهه  42درصهد

اصونً بسیاری از گیا اا تیره میخک حاوی مقهادیر زیهادی

از موارد با وشیم واژینیت میباشد .این بی اری تقریباَ در

ترکیبات ساپونینی میباشند .ری هه گیهاه صهابونی دارای

 02درصههد از زنههاا ایجههاد وشیههم مههیکنههد ،در مههرداا

حدود  0درصد ساپونین بوده و به ونواا ماده پاککننده

و دتاً بی اری کوتاه مدت بوده اما آا ا بهه ونهواا ناقه

مورد استااده قرار میگیرد( .)07در گذشته از گیهاه صهابونی

مهم بی اری بهه زنهاا مهیباشهند( .)4،0بهر اسهاس ملا عهه

در درماا بی اری

ای پوستی استااده میشده است(.)02

سیست اتیک اخیر ،میزاا شیوع تریکومونیازیس در ایراا

ارههههههرات درمههههههانی پههههههروت ین  saporin-s6در

 0درصد بر آورد شده است( ،)7این میزاا تها  72درصهد

زمینهههه هههای متعهههددی بهههه اربهههات رسهههیده اسهههت.

در ج عیت ای پرخلر افزایش مییابد( .)2شهیوع بهانی

 saporin-s6متعرههق بههه خههانواده مهارکننههده ریبههوزوم

تریکوموناس واژینا یس در جهاا و تناوب آا در را ی

( )Ribosome Inactivating proteinمههیباشههد .ایههن

آا با سایر واونت ای مقاربتی ،این تک یاخته را تبدی

گروه از پروت ین ا بهطور گسترده در میاا گیا اا توزیع

به یک نگرانی جدی سهشمت و هومی کهرده اسهت .بهه

شده و باوث آسیب ریبوزومی غیر قاب برگ ت ،توقف

خروص که تحقیقات ن اا داده که این واونت ریسک

تو ید پروت ین و مهره سهرو ی مهیشهوند( .)00ملا عهات

انتقهها  HIVرا در ههر دو جهههنس مههرد و زا افهههزایش

ن اا داده که ساپورین جدا شده از گیاه صابونی با ارر بر

مههید ههد( .)0،0،0وشئههم بهها ینی در خههانم هها از واونههت

روی ژنوم سرو ی ،باوث ا قای آپوپتوز و مهره سهرو ی

بیوشمت تا یک واونت گنی شدید متغیهر اسهت .ایهن

میشود که ا بته این ارر وابسته به دوز و زماا اسهت(.)00

واونههت سههبب وههوارض و م ههکشت متعههددی از ج رههه

مچنین دارای اررات ضد سهرطانی( ،)03خروصهاً ضهد

ترشحات ،دیزوری ،تحریک پذیری ژنیتا  ،دیسهپارونیا،

سههرطاا خههوا( )00و سههرطاا گریوبشسههتوما انسههانی(،)00

پارگی زودرس کیسهی آب ،زای اا پهرهتهرم و وزاکهم

اررات آنتیاکسیدانی و ضد میکروبی میباشد(.)00

تو د نوزاد مهیشهود( .)3-2درحها حاضهر مترونیهدازو

ملا عات زیهادی در مهورد ارهرات درمهانی گیا هاا

درماا انتخابی برای بی اری تریکومونیازیس میباشد که

دارویههی بههر روی تریکومونههاس واژینهها یس انجههام شههده

به ورت کارسینوژا بودا ،این دارو در دوراا بارداری و

است( .)02-47با توجه به رویکرد جهانی یافتن گیا هاا و

شیرد ی منع مررف دارد .از طرفی به ورت روند رو بهه

ترکیبات طبیعی دارای خهواص ضهد انگرهی و همچنهین

رشد مقاومت به این دارو و وهوارض جهانبی فهراواا آا

ضرورت ک ف دارو ای جهایگزین بها وهوارض کهم و

که شام تهوع ،استاراغ ،طعم فرزی در د اا ،ناراحتی های

کارایی مناسب و از سوی دیگر وجهود گزارشهات مبنهی

گوارشی ،کهیر، ،نوروپاتی محیلی و سهرگیجه محیلهی

بر خواص ضد میکروبی گیاه صابونی (به وِیههه بهه د یه

می باشد ،مررف دارو محدود شده است(.)02-04

وجود ساپونین) ،ذا تحقیق حاضر ،تاریر گیاه صابونی را

گیاه صابونی  Saponaria officinalisاز تیره میخک
 Caryophyllaceaeمیباشد .گیا ی است ورای و پایا به

بر روی تریکوموناس واژینا یس در شرایط آزمای گا ی
مورد ارزیابی قرار دادیم.

ارتااع  72تا  32سانتیمتهر بها ریزومهی قههوهای مایه بهه
قرمز و من عب با گ ای معلر گری یا ساید رنه

کهه

در انتهای ساقه مجت ع شدهاند .گیا هاا ایهن تیهره اغرهب
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هاجر ضیایی هزارجریبی و همکاران

واژینهها یس درمحههیط (Trypticase-Yeast-Maltose( TYM

غرظت ای  222،022، 422، 022 ،02و 0022میکروگرمی

اصشح شده ،ک ت داده شد( .)42سایر مراحه بهه شهرح

بر میری یتر از وراره تهیه و مورد ارزیهابی قهرار گرفهت.

زیر بودند:

بههرای کنتههر مثبههت ،بههه جههای ورههاره گیهها ی ()02 μl

بره ای گیاه صابونی از جنگ ای اطهراف شههر
ساری تهیه شد .پس از تائید گیا هاا فهوق در ربهاریوم
بخههش فارمههاکوگنوزی دان ههکده داروسههازی ،ورههاره
یدرو ا کری بره گیاه صابونی تهیهه گردیهد 02 .گهرم
بره گیاه فوق به دور از نور خورشهید خ هک و پهودر
شد و با یک یتر ا ک  02درصهد ،بههطهوریکهه حهش
ت امی سلح گیاه را فرا بگیهرد ،مخرهوو و بهه مهدت 20
ساوت دور از نور آفتاب قرار داده شد .سپس برای جهدا
ن ودا تاا ه گیا اا ،وراره از کاغهذ صهافی وبهور داده
شد و دوباره تاا ه ای باقی مانده با یهک یتهر ا که 02
درصد مخروو گردید و به مدت  42سهاوت دور از نهور
قرارگرفت .بعهد از آا ،دوبهاره ورهاره از کاغهذ صهافی
وبور داده شد .وراره به دست آمده از دفعهه او و دوم
با م مخروو و در دسهتگاه روتهاری تقلیهر ،در شهرایط
خش در انکوباتور در دمای  20درجهه سهانتی گهراد قهرار
داده شد تا پودر وراره گیاه به دست آید .آا گاه بها اضهافه
کردا آب مقلر ،غرظت ای مورد نیاز تهیه گردید.

ب :انجام ک ت و نحوه ارزیابی وراره
جهههت انجههام آزمههایش از پریههت ههای اسههتری 42

مترونیههدازو بهها غرظههت

میرههی یتههر) بههه شهها د مثبههت اضههافه شههد (غرظههت نهههایی
 02شد) .جهت شا د منای ،بهه چا هک

مترونیدازو

مورد نظر ،وراره گیها ی و داروی مترونیهدازو اضهافه
ن د .رقت ای وراره گیا ی و داروی مترونیهدازو بهه
ک ک  PBSاستری با  PH= 0/2تهیه و سهپس پریهت ها
در انکوباتور

 73قرار داده شدند(.)40

برای بررسهی میهزاا رشهد انگه طهی  20 ،42و 34
ساوت ،پس از اط یناا از مخرهوو شهدا محرهو داخه
چا ک ا ،ده میکرو یتر از هر چا هک برداشهته ،تعهداد
انگ با نم ن وبار شه ار

شهد .بهرای ایهن کهه ضهریب

خلای آزمای گا ی و انسانی به حداق برسد ،آزمای هات
به صورت دو سوکور ( )double blindو سه مرتبه انجام
شدند و میانگین ش ار
نتیجههه ،گههزار

انگ در این سه مرتبه به ونواا

شههد .در فواصهه زمههانی  20 ،42و 34

ساوت ،درصد زنده بودا انگ ا با رن
درصد (انگ های مهرده رنه

تریپاا برو 2/2

را جهذب کهرده و آبهی

میشوند ،در حا ی که انگ های زنهده بهی رنه

بهاقی

میمانند) بررسی گردید (ترویر ش اره .)0
فاکتور ای مورد بررسی شام زمهاا تهاریر ،غرظهت
تاریر ،تعداد انگ در ر مرحره ،درصد زنده بودا انگه
انگ به صورت درصد مهار رشهد

خانهای استااده شهد .بهرای دقهت بهیشتهر ،هر کهدام از

بودنند .نتایج ش ار

رقت ای وراره تهیه شده در  4چا ک انجام و آزمهایش

( )GI% percentage of growth inhibitionبها اسهتااده

 7بار تکرار شد .به ر یهک از  42خانهه ،محهیط ک هت

از فرمو زیر محاسبه گردید:

( TYM )422 μlاضافه شد .سپس به ک هک نم ن وبهار،
انگ ا ش ار

و از و ه محیط ک ت (حاوی 022222

انگهه در میرههی یتههر) ،مقههدار  022میکرو یتههر بههه ههه

در این فرمو  aتعداد انگ زنده در چا ک شها د

چا ک ا اضافه شد .پودر وراره گیها ی را بهه ک هک

منای و  bتعداد انگه زنهده در چا هک حهاوی ورهاره

بافر ن کی فسهاات ( )PBSاسهتری حه و بهه غرظهت 2

مههیباشههد .در ایههن ملا عههه بههرای آنهها یز داده هها از رو

میریگرم بر میری یتر رسانده و پس از فیرتر کردا ،به هر

آماری آنا یز واریانس یک طرفه (نرم افزار  SPSSنسخه

خانه اضافه شد .برای بررسی ارر ضد تریکومونایی گیهاه،

 )00برای مقایسه میانگین ا استااده شد.
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ا ف :تهیه گیاه و ورارهگیری

( 022میکروگههرم بههر

تاثير عصاره هيدروالكلي برگ گياه صابوني بر رشد تریكوموناس واژیناليس

معنیدار داشت ( .)p <2/20مچنین نتایج شگات انگیز

انگ مرده

ملا عههه حاضههر ن ههاا داد کههه بهها افهزایش میههزاا غرظههت
وراره و افزایش زماا مواجهه انگ بها آا ،رونهد مههار
است .بهطهوریکهه ورهاره گیهاه صهابونی بها دوز 0022
میکروگرم در میری یتر و در طی 34ساوت سبب بیشتهرین

انگ زنده

افزایش میزاا رشد انگ شد (جدو ش اره .)4
جدول شماره  :2بررسی تاریر غرظت ای مخترف گیاه صابونی بر
تصویر شماره  :1م ا ده انگ زنده و مرده با نم ن وبار پس از رن
کردا با تریپاا برو یک درصد

میزاا مهار رشد انگ تریکوموناس واژینا یس در زماا ای مخترف
غرظت وراره ای گیا ی()p

درصد مهار رشد انگ

درصد مهار رشد انگ

درصد مهار رشد اتگ

ومترونیدازو ()m

(درصد)

(درصد)

(درصد)

 42ساوت

 20ساوت

 34ساوت

Negative control

-

-

-

)Positive control (m

(

یافته ها

)( (p

بررسی میزاا رشد و تکثیر تریکوموناس واژینا یس
در چا ک ای حاوی غرظت ای مخترف وراره گیهاه
صابونی ( 022، 222، 422، 022، 02و  0022میکروگهرم
بر میری یتر) و زماا ای مخترف ( 20 ،42و  34سهاوت)
ن اا داد از روز او تا سوم ،میزاا رشد انگ در مقایسه

)

) 50

022

022

022

30

34/4

30/3

32/0

00/3

02

00/7

02

20/3

02

70/2

40/7

20/3

43/0

40

77/7

44/4

00/7

بحث

با شا د منای به تدریج افزایش یافته است .در حا ی کهه

تحقیق حاضر سعی ن ود تا تاریر وراره یهدروا کری

در چا ک ای حاوی مترونیهدازو  ،هیچ انگرهی رشهد

گیاه صابونی به ونواا یک ترکیب طبیعی دارای خواص

نکرده بود و در گروه شا د منای نیز تعداد انگ تها روز

احت ا ی ضد تریکوموناسی را برای او ین بهار در محهیط

سوم سیر صعودی داشت (جدو ش اره .)0

ک ت مورد ارزیابی قرار د د .نتایج ما ن اا داد که ایهن

جدول شماره  :1بررسی ارر غرظت ای مخترف گیاه صهابونی بهر روی
تعداد انگ تریکوموناس واژینا یس بر اساس زماا ای مخترف

گیاه نه تنها تاریری در کا ش میهزاا رشهد و بهه وبهارت
دیگر مهار رشهد تریکومونهاس بهه ونهواا یهک ترکیهب
گیا ی ندارد ،برکهه سهبب افهزایش تعهداد تریکومونهاس

غرظت وراره ای گیا ی()p

میانگین تعداد انگ

میانگین تعداد انگ

میانگین تعداد انگ

ومترونیدازو ()m

(میری یتر)

(میری یتر)

(میری یتر)

 42ساوت

 20ساوت

34ساوت

(به صورت وابسته به دوز و زماا) نیز شد .ذا با توجه به

Negative control

422222

702222

022222

)Positive control (m

2

2

2

این که تریکوموناس انگ حساسی است و به سهختی در

02222

022222

032222

32222

042222

422222

محیط ای ک ت مخترف رشد میکند ،به نظر مهیرسهد

022222

002222

742222

042222

442222

272222

بتواا از این گیاه به ونهواا محهرک رشهد تریکومونهاس

022222

402222

202222

002222

402222

222222

(

(

)

) 50

اسههتااده ن ههود .در مج ههوع بهها توجههه بههه ایههن کههه در
ملا عه حاضر اررات ورهاره کامه (بهدوا جهدا سهازی

در بررسی ای آماری اخهتشف معنهیداری از نظهر

فراکسیوا ای آا) بر روی تریکوموناس مهورد ارزیهابی

تعداد انگ بین چا ک ای حاوی وراره گیاه صهابونی

قرار گرفت ،به نظر می رسد ورت احت ا ی افزایش میزاا

در رقت ای مخترف در مقایسه با شها د مناهی م ها ده

رشد انگ در محیط ک ت ،وجود فاکتور های محهرک

ن د؛ اما در مقایسه با شا د مثبت ،میهزاا رشهد اخهتشف

رشد میتوهنی موجود در گیاه صابونی باشهد کهه نیهاز بهه
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رشد تریکوموناس واژینا یس کا ش چ ه گیری داشهته

پژوهشی

هاجر ضیایی هزارجریبی و همکاران

بعد از  42ساوت از تعداد تروفوزوِئیت ای کنتر مناهی

مورد( )40بر روی تریکومونهاس واژینها یس انجهام شهده

کمتر بود ،اما این افهزایش در تعهداد بها افهزایش غرظهت

است کهه نتهایج آا ها بهه ونهواا ترکیهب گیها ی ضهد

گیاه صابونی و با افزایش زماا مواجهه با گیاه ،ن ایهانگر

تریکوموناس واژینا یس ضد و نقیض بوده است .بهطهور

تاریر مثبت گیاه صابونی در رشد تریکوموناس واژینا یس

مثهها ارههرات نعنههاع و مههریم گرههی روی تریکومونههاس

مههی باشههد .بههه طههوری کههه حههداکثر افههزایش در غرظههت

واژینا یس با مترونیدازو قاب قبو بود ،امها گیهاه چهای

 0022 μg/mlو در روز سوم بوده است.

کو ی فاقد ارر آنتی تریکوموناسی بود( .)02-44م چنین

در تحقیههق  Newtonو کههارانش ،گیههاه صههابونی

در ملا عه  ،Malloوراره پری فنو ی رزووراترو طبیعی

فاقد ارر ضد میکروبی بوده است که از نتهایج تحقیهق مها

ارههرات برابههر بهها مترونیههدازو بهها مکانیسههم م ههابه داشههته

ح ایت میکند( .)02درحا یکه در تحقیق  ،Sengulگیهاه

است( .)47با توجهه بهه نتهایج بهه دسهت آمهده از ملا عهه

صابونی حاوی ارر آنتیاکسهیدانی بهوده و همچنهین ارهر

حاضر ،گیهاه صهابونی دارای ارهرات آنتهیتریکومونهاس

ضد میکروبهی را نیهز ن هاا داده و ورهاره ا کرهی دارای

نیسههت کههه تحقیقههات بههیشتههر در ایههن زمینههه را توجیههه

تاریر بیشتری نسبت به وراره آبی بوده اسهت و نیهز بهر

میکند .مچنین با توجه به افزایش رشهد تریکومونهاس

روی باکتری ا بیش از قهار ها ارهر ک هندگی داشهته و

در محیط ک ت حاوی وراره یدروا کری بهره گیهاه

ا بته تاریر آا بر روی تک یاختهه ها مهورد بررسهی قهرار

صابونی ،میتواا از بره این گیاه در محیط ای ک هت

نگرفته است(.)00

برای تکثیر و ک ت انبوه تریکوموناس جهت استااده در

در ملا عهههه  Traoreو کهههارانش ،فعا یهههت ضهههد
پشسههه ودیومی (گونهههه فا سهههیپاروم) مهههاده سهههاپونین
استخراج شده از گیاه صابونی اربات گردیهده اسهت(.)40

تحقیقات آینده استااده ن ود.

سپاسگزاری

در تحقیههق  ،Delmasسههاپونین اسههتخراج شههده از گیههاه

بدینوسههیره مراتهب ت کر خود را از معاونت محتهرم

 Hodera hederaدارای ارهههر ضهههد ی ههه انیایی بهههوده

تحقیقات وفنهههاوری دان هگاه ورهوم پزشهکی مازنهدراا بهه

است( .)43تحقیقات گستردهای در مورد ارهرات درمهانی

خاطر ح ایهت های مها ی طهرح شه اره (کهد )24-020

گیا ههههانی ماننههههد مخررههههه( ،)02چههههای کههههو ی(،)42

قدردانی مهیشهود .ایهن مقا هه حاصهه بخ ههی از پایهاا

اکا یپتوس( ،)40نعناع ،مریم گری( )44و وراره پری فنو ی

نامه دان جوی پزشکی خهانم م کات اکبریاا میباشد.
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