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Abstract 
 

Background and purpose: There is an increasing rate of drug resistance against trichomoniasis and 
current drugs used in treatment of this disease have many side effects, therefore, attempts have been made to 
explore alternative drugs favorably from natural sources. The present study aimed at evaluating the anti-
Trichomonas effect of essential oil and that of nano-emulsion of Rosmarinus officinalis on the growth of 
Trichomonas vaginalis (T. vaginalis) in vitro. 

Materials and methods: T. vaginalis reference strains were cultured in modified TYM 
medium. The components of rosemary essential oil were determined by gas chromatography. In addition, 
cytotoxicity effects of essential oils and nano-emulsions prepared from this plant were evaluated against 
macrophage cell line (J774.A.1). Serial concentrations of 10, 25, 50, and 100 (μg/mL) were prepared 
from rosemary essential oil and nano-emulsion. Then growth inhibition rate of the parasites in different 
concentrations was done in triplicate within 1, 2, and 3 hours. 

Results: Rosemary essential oil and nano-emulsion had an inhibitory effect on the growth of 
Trichomonas and concentration of 100 μg/mL showed growth inhibition effect of 96.1% and 100% 
throughout 1,2 and 3 hours, respectively. Additionally, cytotoxicity assay against macrophage revealed no 
toxicity on the cells at 100 μg/mL. 

Conclusion: According to the suitable anti-trichomonas activity of rosemary, this plant could be 
considered as a good candidate in treatment of Trichomonas infection, after complementary studies on 
animal model. 
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  پژوهشی          

  
  

  ـدرانــازنــکــــی مــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )118-  122(   1396سال    مهر    153بیست و هفتم   شماره دوره 
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بر  يرزمار اهیگ ونیاسانس و نانو امولس ییکومونایاثرات ضد تر
 یشگاهیآزما طیدر شرا سینالیواژ کوموناسیتر

  
        1یبیهزار جر ییایهاجر ض

        2ینجمه نادعل
        3يدیسع دیمج

        4یمومن زهره
        5ییسوسرا مسعود
        6فخار يمهد

  7یجرجان ازین اوغل
  

  چکیده
 يماریدر ب جیرا يهااز مصرف دارو یناش یو عوارض جانب ییموارد مقاومت دارو شیبا توجه به افزا و هدف: سابقه

 یاست. لذا مطالعه حاضر، با هدف بررس يضرور یعیبا منشا طب ژهیجایگزین به و یافتن داروي يتالش برا س،یازیکومونیتر
 یطراحــ یشــگاهیآزما طیدر شــرا سینالیواژ کوموناسیربر ت يرزمار اهیگ ونیاسانس و نانو امولس ییکومونایاثرات ضد تر

  شد.
در  سینــالیواژ کوموناسیرد ترکه به صورت برون تنی انجام شد سوش استاندا یمطالعه تجرب نیدر ا ها:مواد و روش

 يمشخص و بــرا یبا گاز کروماتو گراف يموجود در اسانس رزمار باتیکشت داده شد. ترک افتهی رییتغ TYMکشت  طیمح
 يهــاغلظــت هیــمیزان مهار رشد انگل بــا ته یابیاستفاده شد. ارز J774.A.1ماکروفاژ رده  يهااز سلول ،یسلول تیسم نییتع

ســاعت بــا ســه بــار تکــرار  3و  2، 1یطــ يرزمار ونیاز اسانس و نانو امولس تریلیلیگرم بر م کرویم 100، 50، 25، 10 یالیسر
  انجام شد.
در  تــریل یلــیگرم بــر مکرویم 100داشت و در غلظت  کوموناسیبر رشد تر ياثر مهار يرزمار ونیاسانس و نانو امولس ها:یافته

غلظــت  نیــدر ا ونیاشکال اسانس و نانو امولســ نیچنار رشد را نشان داد. همدرصد مه 100درصد و  96/ 1بیطول سه ساعت به ترت
  .داننداشته یتیگونه سمچیها هماکروفاژ يبر رو

 دیــعنوان کاندتواند بهیم اه،یگ نیا يرزمار اهیگ ونیاسانس و نانو امولس ییکومونایبا توجه به اثرات مطلوب ضد تر استنتاج:
  بر روي مدل حیوانی مطرح باشد. یماناثرات در یابیجهت ارز یمناسب

  
  یبرون تن ون،یاسانس، نانو امولس ،يرزمار س،ینالیواژ کوموناسیترواژه هاي کلیدي: 

  
  مقدمه

 عیاز شا یکی سینالیبا عامل ت واژ سیازیکومونیتر
 یمنتقلــه از راه جنســ يااختــهیهــاي تــکمــاريیب نیتــر

 اسکومونــیتر وعی. بر اساس مطالعات مختلف ش)1(است

 1-37 نیحــدودا بــ رانیــ) در ا سینالی(ت واژ سینالیواژ
درمــان  يبــرا یانتخــاب ي. دارو)2(شــوددرصد برآورد می

 یگزارشــات حــاک یباشد ولیم دازولیمترون يماریب نیا
  

 :mahdif53@yahoo.com Email                                              یاعظم ، دانشکده پزشک امبریپ یجاده خزر آباد، مجتمع دانشگاه 18 لومتریک يسار -مهدي فخارمولف مسئول: 
  رانیا ،يمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ،یو مولکول یسلول يولوژیب قاتیمرکز تحق ،یگروه انگل شناس، دانشیار. 1
  رانیا ،يمازندران، سار یلوم پزشکدانشگاه ع ،یدانشکده پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یارشد انگل شناس یکارشناس يدانشجو. 2
  رانیا ،يمازندران، سار ی، دانشگاه علوم پزشکییعلوم دارو قاتیمرکز تحق کس،یوتیگروه فارماکوس، استاد. 3
  رانیاکرج، واحد کرج،  یه آزاد اسالمدانشکده علوم، دانشگا ،يولوژیبکرویگروه م، اریاستاد. 4
  رانیا ،يمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یانگل شناس يدکتر يدانشجو. 5
  رانی، اگلستان، گرگان یدانشگاه علوم پزشک یشگاهیعلوم آزما قاتیمرکز تحق ،یپزشک یانگل شناسگروه ، اریاستاد .6
 : 6/6/1396تاریخ تصویب :            28/5/1396 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :             28/10/1395 تاریخ دریافت  
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 یعــوارض جــانب ،یــیاز روند رو به رشــد مقاومــت دارو
) محققــان  يفراوان آن (خصوصا در سه ماهه اول باردار

 یبا عوارض جانب ییدارو يرا بر آن داشت تا به جستجو
 يهــا. در ســال)3(تر و در دســترس بپردازنــدر، ارزانکمت
توجه محققان قــرار  مورد ییدارو اهانیاستفاده از گ ریاخ

در مــورد اثــرات  يادی. تاکنون مطالعات ز)4(گرفته است
 8(مختلــف انجــام گرفتــه اســت اهانیتریکومونایی گضد

،5.(  
گیاهی است از  Rosmarinus officianalis L)( رزماري

رانــه بــوده و در ایــران نیــز خانواده نعنــاع کــه بــومی مدیت
ضــد  ،یضد التهــاب ،یشود. خواص ضد سرطانکشت می

ی اکسیدانی ایــن گیــاه دارویــی بــه خــوبمیکروبی و آنتی
هاي اخیر به اثرات ضد در سال .)9، 10(شناخته شده است

از جملــه  یــیمختلــف دارو اهــانیگ نانوییاشکال  یانگل
ــژه ــه وی ــیوها توج ــانو نانوامولس ــرا ن ــت. زی ــده اس اي ش

منظور حفظ ماهیت دارو در گردش خون، ها بهامولسیون
دسترسی دارو به محل اختصاصــی بــراي  محدود ساختن

د نیاز در آن اعمال اثر و رساندن مقدار قابل تحمل و مور
مجموع با توجه بــه مطالــب  در. )11(روندمحل به کار می

بــار اثــرات ضــد  نیاول يپیش گفت در مطالعه حاضر برا
ــالیت واژ ــ سین ــانو امولس ــانس و ن ــکال اس ــگ ونیاش  اهی
ــگاهیآزما طیدر شــرا يرزمــار ــ یش ــم ــرار  یورد بررس ق
  گرفت.

  

  مواد و روش ها
تنی انجام شد، که به صورت برون یمطالعه تجرب نیدر ا

 Ku  شماره دسترسی( سینالیسوش استاندارد ت واژ
(موجود در بانک  ماریجدا شده از ب )551910,1

شناسی دانشکده هاي انگلی آزمایشگاه انگلنمونه
-Trypticase) کیاگزن طیساري )، در محپزشکی

Yeast-Maltose ) TYM complete و در  دهاصالح ش
 اهیاسانس گ .)12(درجه کشت و پاساژ داده شد 37 يدما

اسانس و نانو  جیبار ياز شرکت داروساز يرزمار
 یدانشگاه علوم پزشک يدر گروه داروساز ون،یامولس

 100و  50، 25، 10هاي سریالی مازندران تهیه و غلظت
 ونیاشکال اسانس و نانو امولس تریلیلیگرم بر م کرویم

روغن در آب با  يهاونیشد. نانو امولس يسازآماده
و  60درصد اسانس و اسپان  1 یاستفاده از نسبت وزن

شد. شدت و  هیته ونیکاسیبه روش سون 80 نییتو
از نظر  نهیحالت به تیو در نها یمختلف بررس يهازمان

مده ع ي.اجزا)13(زتا انتخاب شد لیاندازه و پتانس
گاز  کیاز تکن تفادهبا اس يدهنده اسانس رزمارلیتشک

. اندازه ذرات نانو )14(دیگرد نییتع یکروماتو گراف
 DLS (Dynamic دستگاه لهیشده به وس هیته ونیامولس

Light Scattering)  ذرات که انداره دیگرد نییتع   
  .بود نانومتر 6/4±98/7

ــس ــت پ ــه غلظ ــل از تهی ــام مراح ــریالی تم ــاي س ه
همکــاران در ســال  و ییایبر اســاس مطالعــه ضــ شیآزما

ــت 2017 ــام گرف ــرا)15(انج ــهیمقا ي. ب ــم س ــا از نیانگی ه
ــون وار ــآزم ــ انسی ــه و نســخه کی ــزار 22طرف ــرم اف  ن

SPSSاستفاده شد.  
 J774.A.1 یســلولرده يهامنظور از ماکروفاژ نیبد

میزان ســمیت  MTT یاستفاده شده و با روش رنگ سنج
محاســـبه  يرزمـــار ونیانو امولســـســـلولی اســـانس و نـــ

 .)16(دیگرد
 

  یافته ها و بحث
تــرین میــزان مهــار رشــد بــه نشان داد که بیش جینتا

 تــریلیلیگرم بر م کرویم 100داري، در غلظت یطور معن
ــه ترت ــب ــوم بــود  100و  1/96 بی ــاعت س ــد در س درص

)0001/0 > P (کــرویم 100غلظــت  ســهیمقا نیچنــ. هــم 
 يرزمــار اهیــگ ونیس و نــانو امولســاسان تریلیلیگرم بر م

اثــر  ينشان داد که در ســاعت اول و دوم اســانس رزمــار
دارد امــا در  ونیتــري نســبت بــه نــانو امولســمهاري بــیش

بهتر از اسانس اثر مهاري خود  ونیساعت سوم نانو امولس
 اهیــاز آن است کــه گ یحاک ریرا انجام داد. مطالعات اخ

توانــد در از  یم ،یفنل باتیبه واسطه داشتن ترک يرزمار
، قــارچ و انگــل يبــاکتر لیــاز قب یبردن عوامل عفون نیب
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 گزارش کوتاه

ــمف ــر ن. )17، 18(باشــد دی ــه حاض ــدر مطالع ــر  ز،ی عــالوه ب
ــا افــزا تیــغلظــت، زمــان هــم اهم زمــان  شیداشــت و ب

مشابه بــا کنتــرل مثبــت بــود و  یکشندگ زانیمجاورت، م
اثر در ساعت سوم بــود کــه نســبت بــه مطالعــه  نیترشیب

 يتــریزمــان طــوالن 2006و همکارانش در ســال  ییایض
داشــته  یمختلفــ لیــتوانــد دالیامــر مــ نیــاباشد کــه یم

 يریاز به کــارگ یاختالف ناش نی. ممکن است ا)5(باشد
 ونیفــرم امولســ ایــاســانس و  ایاشکال مختلف عصاره و 

ــانیگ ــیدارو اه ــرآورده ی ــاال ف ــد و احتم ــاباش ــد  يه ض
فــوق در فــرم عصــاره  اهــانیآزاد شــده گ ییکومونــایتر

 يطــور. همــان)19(از فرم اسانس آن باشد ترشیب یمتانول
بهتــر  يرزمــار اهیگ ونیاثر نانو امولس زیطرح ن نیکه در ا

اثــر ضــد  یبررســ کیــاز فرم اسانس آن عمل کــرد. در 
در ممانعت از رشد بعد از  پتوسیاوکال اهیگ ییکومونایتر
عت ســـا 72بعـــد از  يگـــریســـاعت و در مطالعـــه د 24

مــورد  اهیــگونــه گ نیچنــهــم ).18، 19(گزارش شده است

( بــرگ،  اهیــمختلــف گ يهــاو استفاده از قسمت العهمط
 ریتــاث یکروبــیخــواص ضــد م يبــر رو زی) ن رهیگل و غ

که بر اساس مطالعات  ییازآنجا یکلطوربه. )10، 14(دارد
 یو آنتــ یضــد ســرطان ،یکروبــیمختلف خــواص ضــد م

بــا  نیشــده اســت، بنــابرا دییتا ياسانس رزمار یدانیاکس
 يرزمــار اهیــگ ییکومونایتوجه به اثرات مطلوب ضد تر

 اهیگ نیا یاثرات درمان یابیارز ،یشگاهیآزما طیدر شرا
  .)4، 10، 17(شودیم هیهاي حیوانی توصبر روي مدل

  

  سپاسگزاري
  
و  1543شــماره  یقــاتیمقالــه حاصــل طــرح تحق نیا

اســت  ید نجمــه نــادعلارش ینامه کارشناسانیاز پا یبخش
 يو فنــاور قــاتیآن توســط معاونــت تحق يهــانهیکه هز

  شده است. نیمازندران تام یدانشگاه علوم پزشک
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