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Abstract 
 

Background and purpose: Giardia lamblia is an intestinal flagellate of important protozoan 

parasites of medical and public health in Iran and the world. Given the importance of treatment in patients 

with Giardiasis, particularly with the use of medicinal plants and parasite resistance to chemical drugs, in 

the present study the effect of hydroalcoholic extract of Artemisia annua on the cystic stage of the Giardia 

lamblia in vitro was done. 

Materials and methods: In this experimental study hydroalcholic extracts of A. annua prepared 

in 1, 10, 50 and 100 mg⁄ml concentrations, and cysts of Giardia isolated from stools of patient by sucrose 

solution 0.85M. Then, hydroalcholic extract after diluting affected on Giardia cysts, the results were 

compared with the control groups 

Results: Results of this study indicated that concentration of 50 and 100 mg⁄ml of hydroalcholic 

extracted of A. annua after 3 and 24 hours has the most killing and cytotoxicity activity on G. lamblia 

cysts in vitro 

Conclusion: According to our results, the concentration of 100mg⁄ml of A. annua after 24 hour 

has the highest cytotoxicity effect on G. lamblia cysts. Therefore, the in vivo study on A. annua in animal 

models is recommended. 
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 بر )Artemisia annua( ثیر عصاره هیدروالکلی گیاه گندناأبررسی ت
  روی مرحله کیستی انگل ژیاردیا المبلیا در شرایط آزمایشگاهی

  
        1بهمن رحیمی اسبویی

         2 شیرزاد غالمی
        3محمد آزادبخت
  1هاجر ضیائی

  چکیده
شناسـی پزشـکی و    از نظـر انگـل   کـه  اسـت   یا  رودههای مهـم تـاژک دار  تک یاخته از یاالمبلیا ژیارد :سابقه و هدف

با توجه به اهمیت درمـان ژیاردیـازیس در مبتالیـان           . بهداشت عمومی در کشور ما و بسیاری از کشورها دارای اهمیت است           
ثیر عـصاره   أبررسـی تـ   یایی، مطالعه حاضر جهـت      ویژه با استفاده از گیاهان دارویی و وجود مقاومت انگل به داروهای شیم             هب

) In vitro( بر روی مرحله کیستی انگل ژیاردیا المبلیا در شرایط آزمایـشگاهی )Artemisia annua( هیدروالکلی گیاه گندنا
  .انجام شد

، 10،  1هـای    در این مطالعه که به روش تجربی انجام شد، عصاره هیدروالکلی گیاه گندنا در غلظـت                :مواد و روش ها   
هـای    موالر از نمونه85/0 بر روی کیست ژیاردیا که با استفاده از محلول ساکارز            استخراج و لیتر  میلی گرم بر میلی    100 و   50

  .نتایج حاصل پس از ثبت با گروه کنترل مقایسه گردید. ثیر داده شدأمثبت تهیه شده بود پس از رقیق کردن ت
 عـصاره هیـدروالکلی گیـاه گنـدنا         لیتـر   میلی گـرم بـر میلـی       100 و   50،  10،  1 های نتایج حاصل از تاثیر غلظت     :ها یافته

)Artemisia annua (میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره هیـدروالکلی  100  و50 دهد که غلظت های مختلف نشان می در زمان 
ژیاردیـا در شــرایط   سـاعت بیـشترین تــاثیر کـشندگی را بـر روی کیــست     24  و3 پــس از) Artemisia annua(گیـاه گنـدنا  

  .آزمایشگاهی داشته است
لیتـر در    میلی گـرم بـر میلـی   100بر طبق نتایج حاصل از این مطالعه عصاره هیدروالکلی گیاه گندنا در غلظت             :استنتاج

 بنابراین. گیرد ثر جهت از بین بردن کیست های انگل ژیاردیا مورد استفاده قرار می            ؤعنوان یک ترکیب م    ه ساعت ب  24مدت  
 .شود ثیر عصاره هیدروالکلی گیاه گندنا توصیه میأجهت ت) In vivo( بر روی حیوانات آزمایشگاهیدیگرالعات مط
  

 ، شرایط آزمایشگاهی، گیاه گندناعصاره هیدروالکلیژیاردیا المبلیا،  :های کلیدی هواژ
  

  مقدمه
عامـل بیمـاری   ) Giardia lamblia(المبلیـا  ژیاردیـا  

ترین تک   از مهم ) استئاتوره( ژیاردیازیس یا اسهال چرب   
زا در انسان است کـه کیـست         ایی بیماری  های روده  یاخته

ــدفوعی  ــه روش م ــانی -آن ب ــال ) Fecal- oral( ده انتق
این تک یاخته به دلیـل خـصوصیات سـاختمانی           .یابد می

  کوچک انسان در روده) Trophozoite(ال فع هـدر مرحل
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کننـده    و کیـست آن کـه آلـوده        نمایـد   تغذیه مـی   و تکثیر
انسان تنها مخزن   . )2 ،1(شود است از طریق مدفوع دفع می     

 کیست انگل انتقال  ترین راه    مهمشناخته شده این انگل و      
 ایـن تـک   .باشـد  از طریق مصرف غـذا و آب آلـوده مـی          

تـر از    یاخته انتشار جهانی داشته و در مناطق گرمسیر شایع        
تــرین  از شــایعایــن تــک یاختــه . اســتمنــاطق سردســیر 

خـصوص نـواحی     های در کشور ما ایران ب       های روده   انگل
شمال است کـه از تمـام نقـاط دنیـا گـزارش شـده اسـت              

 25 تـا    1ن در منـاطق مختلـف جهـان از          آمیزان الـودگی    
بــه طــوری کــه بــرآورد . )3، 2، 1(درصــد متفــاوت اســت

 سراسـر    میلیون عفونـت در انـسان در       280شود ساالنه     می
 یکـی از عوامـل    ژیاردیـا المبلیـا     . )4(شود  جهان ایجاد می  

جذب و از     بیماری اسهال به خصوص در کودکان و سوء       
بـه عنـوان یـک      ایران   کـشور  .)2-4(دست دادن وزن شود   

در آن و شـیوع    برای این تک یاخته است      اندمیک  منطقه  
شـیوع  . )5-7( گزارش شـده اسـت     مناطق مختلف متفاوت  

ــا ــدران حــدود  ژیاردی  درصــد 2/15زیس در اســتان مازن
با توجه به انتظار .)7، 5،  1(گزارش شده است  ) شهر ساری (

کـه از منـاطق مختلـف دنیـا و از           مقاومت انگـل بـه دارو       
 پیـشگیری و درمـان ایـن         گـزارش شـده اسـت      کشور مـا  
 .)8-10(استویژه در کودکان بسیار ضروری  هبیماری ب

هـای   یزوله ، کـشت و تـست      با توجه به اینکه تعیین ا     
تعیین حساسیت ژیاردیا به علت تنوع  نتایج، کار مشکلی          
است و بیشتر اطالعات در مورد تـأثیر دارو بـر تجربیـات             

چـه درمـان شـیمیایی ایـن         چنـان . بالینی استوار بوده است   
ــار داروی     ــی از چهـ ــویز یکـ ــاس تجـ ــر اسـ ــاری بـ بیمـ

ین مترونیـــدازول، فورازولیـــدون، تینیـــدازول و کینـــاکر
 جـانبی    و عوارض  این داروها اثرات   گیرد که   صورت می 

ــد  ــددی دارن ــر  ، )10، 9(متع ــال حاض ــان  در ح ــرای درم ب
ژیاردیـــــا از ترکیبـــــات مختلفـــــی مثـــــل مـــــشتقات 
نیتروایمیــدازول، بنزایمیــدازول، آرکیــدین و نیتروفــوران 

کـه  شـود    مانند مترونیدازول و فورازولیدون اسـتفاده مـی       
ویــژه  هثــرات نــامطلوب بــداروهــای فــوق همگــی دارای ا

 هایی گزارش ازطرفی. )10،  9،  4(درکودکان وزنان هستند  

فــوق بــویژه  داروهــای بــه نــسبت انگــل ایــن ازمقاومــت
 کارســـینوژنیک  واثـــرات  دارد وجـــود  مترونیـــدازول
 رسیده تأیید به حیوانی درمدلهای این داروها  وموتاژنیک

 اتیترکیبـ  یافتن برای تالش به همین دلیل  .)10،  4،  3(است
 باشـد،  جانبی اثرات بدون کمتریا جانبی اثرات دارای که

 اخیـر  هـای  درسـال . اسـت  بـوده در تحقیقات مورد توجه     
 بـه  ژیاردیازیس درمان جهت گیاهی داروهای از استفاده
. اســت افــزایش روبــه هــا آن کــم جــانبی اثــرات واســطه

مطالعات مختلفی در زمینـه گیاهـان دارویـی در ایـران و             
ه است و تاثیر گیاهانی نظیر زنیـان، سـیر،          جهان انجام شد  

پیاز،ِ آویشن و موسیر را بر روی کیست ژیاردیا المبلیا را           
 .)10، 8، 4(مورد ارزیابی قرار دادند

ــدواش   ــاه گن ــانواده) Artemisia annua(گی  از خ
 از جمله گیاهـان دارویـی اسـت         )Asteraceae (استراسه  

دهه اخیر سنتی چین مصرف داشته و در چند         که در طب  
ــه    ــرار گرفتـ ــتفاده قـ ــورد اسـ ــا مـ ــان ماالریـ ــرای درمـ   بـ

 در منـاطق شــمالی ایـران نیــز   ایـن گیــاه  .)22، 11، 8(اسـت 
مـاده مـوثر و فعـال        1972در سال    .گسترش فراوانی دارد  

این گیاه یعنی آرتمیزینین جدا شد و ساختار شیمیایی آن          
آرتمیزینین توسط یک حالل با نقطه جـوش        . تشریح شد 

ایـن مـاده در سـاختمان       . اتر جدا شـد     اتیل    مانند دی پایین  
آذیـن وجـود      هـا و گـل      ها، سـاقه   ای غده مانند برگ     رشته

ــی   ــش مـ ــاه پخـ ــر گیـ ــود دارد و در سرتاسـ  .)12-14(شـ
باشد و باید به صورت خـوراکی         آرتمیزینین نامحلول می  

دهــد کــه   نــشان مــیIn vitroالعــات طم .مــصرف شــود
، )15-18(انگلتواند    می زنیان   موسیر، آویشن، آرتمیزینین  

همچنـین  . )21،  20،  18،  8( ببردرا از بین      و باکتری  ویروس
دهد کـه تزریـق یـا کـاربرد          مطالعات دوسوکور نشان می   

خوراکی آرتمیزینین یا ترکیبات مشابه به سرعت و با اثر          
ــی    ــان م ــا را درم ــه ماالری ــتال ب ــاران مب ــادی بیم ــد زی . کن

ــایش ــسان ن  آزم ــر روی ان ــا ب ــی ه ــشان م ــز ن ــه   ی ــد ک ده
 درصـد   50ومیر ناشـی از ماالریـا را تـا            آرتمیزینین مرگ 

نــسبت بــه داروهــای ضــد ماالریــای کینــولین اســتاندارد  
 این گیاه خواص ضد سرطانی بـه        )20،  14(دهد  کاهش می 
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ــز    ــر روی ســلولهای ســرطانی نی دلیــل ســمیت انتخــابی ب
  .)15، 8(دارد

ه اثــر کــشندگی عــصار) 2008 (شــهابی و همکــاران
هـای ژیاردیـا     هیدروالکلی و اسانس گیاه زنبان بر کیست      

 کردند و نتیجـه     بررسیرا  المبلیا در شرایط آزمایشگاهی     
 کــه هرچــه زمــان مجــاورت انگــل بــا عــصاره و گرفتنــد

هـای   اسانس گیاهان دارویی طوالنی تر باشد، در غلظـت        
شـود و    کمتر نیز رشد انگل در محیط کشت متوقف مـی         

گیـاه از    مختلف   اورت با غلظت های   ها در اثر مج    کیست
تاثیر ضـد   ) 2006 ( سجادی و همکاران   .)27(بین می رود  

. ژیاردیایی آبلیمو و سرکه را مـورد ارزیـابی قـرار دادنـد            
ها   میکرولیتر از عصاره   1000این محققین در مطالعه خود      

 میکرولیتر کیست ژیاردیا تاثیر دادند      1000را جداگانه با    
ــدن    ــده مان ــد زن ــد از  و درص ــل را بع  3 و 2، 1، 5/0انگ

نتیجـه ایـن تحقیـق نـشان داد کـه           . ساعت محاسبه کردند  
 ساعت بیشترین اثر ضد ژیاردیایی      3عصاره سرکه بعد از     

  .)29(را نسبت به بقیه موارد داشته است
بـرای از بـین بـردن کیـست و تروفوزوئیـت            بنابراین  

هـای    شود کـه یکـی از راه        های مختلفی پیشنهاد می     روش
ــشنهادی توســـط پ ــواد  WHOیـ ــان و مـ ــاربرد گیاهـ ، کـ

ــل     ــست انگـ ــردن کیـ ــین بـ ــی در از بـ ــوراکی طبیعـ خـ
با توجه به اثرات بسیار مفید این گیاه کـه از            .)14(باشد  می

گیاهان بومی ایران بوده و بـه مقـدار فـراوان در دسـترس              
ــد،  ــی باش ــابراین   م ــ در بن ــر ت ــه حاض ــصاره أمطالع ثیر ع

با توجه بـه   )Artemisia annua(هیدروالکلی گیاه گندنا 
خواص سمی ترکیبـات آن بـر روی کیـست ژیاردیـا در             

  .بررسی قرار گرفت مورد In vitroشرایط 
  

  ها مواد و روش
  :جدا سازی کیست ژیاردیاجمع آوری و  -1

 هـای   مدفوع  از های ژیاردیا  در مطالعه حاضر کیست   
ــازه  ــوده ت ــاال  20 (آل ــودگی ب ــدت آل ــا ش ــه ب از )  نمون

هـای دانـشگاه علـوم پزشـکی         های بیمارسـتان   آزمایشگاه
هـا بـا اسـتفاده از        سـپس نمونـه   . آوری شد  مازندران جمع 

برای جداسازی  .  موالر تغلیظ گردید   85/0 روش ساکارز 
 گرم از نمونه های مـدفوع را بـا          15 تا   10کیست ژیاردیا   

برابر آب مخلوط کرده و بـا اسـتفاده از گـاز دوالیـه               10
ها محلول حاصل    ردن نمونه پس از صاف ک   . صاف شدند 

 دقیقـه سـانتریفوژ و رسـوب        5 به مـدت     400gرا در دور    
 برابر حجم آب مخلوط و با همان        10حاصل را مجددا با     

 5 و بــه رســوب حاصــل   ،ســرعت و زمــان ســانتریفوژ  
 میلـی لیتـر     3محلول فـوق را بـه       . لیتر آب اضافه شد    میلی

بـود،   موالر که از قبل آماده شـده    085/0 محلول ساکارز 
 در 600gپـس نمونـه هـا در دور      .به آرامی اضافه گردید   

شـده  سه الیه تشکیل    از  . شداز سانتریفوژ    دقیقه   10مدت  
 بـین الیـه هـای اول و          را از  هـا   کیست ،سانتریفوژ پس از   

آوری و پس از دوبار شستشو بـا         دوم با پیپت پاستور جمع    
ــاده    ــایش آم ــرای انجــام آزم ــدندآب مقطــر ب ــرای . ش ب

ــار اســتفاده شــد شــمارش  ضــمنا . کیــست هــا از الم نئوب
گـراد بـرای     درجـه سـانتی  4ها را می توان در دمای       نمونه

  .)14(انجام آزمایشات مرحله بعد نگهداری کرد
  

  :گیاه گندنا عصاره گیری -2
گیاه گندنا از گیاهان بومی استان مانـدران اسـت در           

ر د این بررسی این گیاه از مناطق روستایی شهرستان بابل
 توسط دکتر محمد آزادبخـت و       وآوری   فصل بهار جمع  

در هرباریوم دانشکده داروسازی دانشگاه علـوم پزشـکی         
پس از تهیه هرباریوم و تائید جـنس و         . مازندران ثبت شد  

 کیلــو گــرم از گیــاه را بعــد از    5گونــه گیــاه، مقــدار   
آوری به آزمایشگاه انتقال و در شـرایط اتـاق انـدام             جمع

وسیله  ها و دور از نور خورشید خشک و ب        هوایی گیاه جد  
 300در مرحلـه بعـد      . خردکن برقی تبدیل بـه پـودر شـد        

گرم از پودر حاصل را در محلول آب و الکل بـه نـسبت              
حل کرده و   )  در صد الکل   50 درصد آب و     50(مساوی  
جـا   از آن.  ساعت در دمای اتاق قرار داده شد  24به مدت   

مواد بیشتری را و هـم      های دیگر    که الکل نسبت به حالل    
کنـد در ایـن      ترکیبات قطبی و هم غیرقطبـی را جـدا مـی          

محلـول حاصـل    . مطالعه از الکل اتانول مطلق استفاده شد      



 
  شیرزاد غالمی و همکاران                                                پژوهشی     
  

75  1391تیر  ، 90 ، شماره بیست و دوم دوره                                                                              مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران              

توسط دسـتگاه  )  آب و الکل(پس از صاف شدن، حالل      
روتاری اواپوراتور تبخیر می گـردد و سـپس مـاده بـاقی             

 شـود کـه در     مانده را خشک کرده و تبدیل به پـودر مـی          
 .دسـت آمـد    ه میلـی گـرم پـودر بـ        1450این روش مقدار    

کیلـو گـرم     5/8در این مطالعـه از      : راندمان عصاره گیری  
 میلی گرم پودر عصاره حاصـل شـد کـه           1450گیاه خام   

     Ĥدر  . درصد بوده است   017/0رادمان عصاره گیری تقریب
مرحله نهـایی پـودر حاصـل را در غلظـت هـای مختلـف               

آب والکل رقیـق    ) ر میلی لیتر   میلی گرم ب   1،10،50،100(
ثیر گیاهان بـا گـروه   أ در این مطالعه نتایج حاصل از ت       .شد

مقایسه شد و غلظت ها بـا توجـه    ) سرم فیزیولوژی (کنترل
درمطالعات اولیـه معمـوآل     . به مطالعات قبلی تعیین گردید    

نتایج حاصل از اسـتفاده     . شود ها استفاده می   از این غلظت  
ــی  غلظــت ــرای تعی ــوق ب ــاالتر در  ن غلظــتهــای ف هــای ب

 .مطالعات تکمیلی کاربرد دارد

  
  :تاثیر عصاره گیاهی برروی کیست -3

ــه ــن مطالعـ ــای  غلظـــت در ایـ  100 و 50، 10، 1هـ
 مقـدار   شد سپس لیتر از گیاه گندنا تهیه       گرم بر میلی   میلی

 آماده در لوله آزمایش جداگانه      غلظت میلی لیتر از هر      2
ت ژیاردیــا المبلیــا  کیــس10000لولــه آزمــایش بــه هــر  و

های مختلـف از گیـاه       ثیر غلظت أو در نهایت ت   . شداضافه  
های مختلف مورد ارزیابی قرار      در زمان بر حیات کیست    

روش هـا از     حیـات کیـست    در صـد     نیبـرای تعیـ   . گرفت
  درصـد 1/0 رنگ آمیـزی حیـاتی کیـست هـا بـا ائـوزین         

در شـرایط   و هر آزمایش برای تائید سه بـار         . استفاده شد 
 اطالعـات حاصـل از      .شـد تکـرار   گـراد     درجه سـانتی   37

و در مقایــسه بــا گــروه کنتــرل کــه حــاوی مطالعــه ثبــت 
ــود   ــالیز و کیــست و ســرم فیزیولــوژی ب ــا اســتفاده از آن ب

 SPSSواریانس و مقایسه چندگانه با استفاده از نرم افـزار   
و بـرای مقایـسه      قرار گرفت آماری  مورد تجزیه و تحلیل     

 Paired T Testصاره گیاهی از آزمـون  قبل و بعد تاثیر ع
  .استفاده شد

  

  ها یافته
نتایج حاصـل از مطالعـه تـاثیر عـصاره هیـدروالکلی            

و 10و 1هـای   در غلظت) Artemisia annua( گیاه گندنا
هـای    میلی گرم بر میلـی لیتـر بـر روی کیـست            100 و   50

در ) In vitro(ژیاردیــا المبلیــا در شــرایط آزمایــشگاهی
وت و در مقایـسه بـا گـروه کنتـرل نـشان             هـای متفـا    زمان
  :دهد می

 با افزایش غلظت عصاره هیدروالکلی گیاه گندنا        -1
لیتـر    میلی گـرم بـر میلـی       100 و   50های   ویژه در غلظت   هب

عـصاره گیـاه گنـدنا در       ) درصـد (میانگین اثـر کـشندگی    
های متفاوت در مقایسه با گروه کنترل طبق جـدول           زمان

. تـدریج افـزایش مـی یابـد        ه بـ  1 و نمودار شماره   1شماره  
نحوی بیشترین اثر کشندگی عصاره هیدروالکلی گیـاه         هب

 3 میلی گرم بـر میلـی لیتـر بـه مـدت              50گندنا در غلظت    
 سـاعت بـا میـانگین      24 درصد و در     90ساعت با میانگین    

 3 میلی گرم بر میلی لیتـر در         100 درصد و در غلظت      94
 بـا میـانگین     سـاعت  24 درصد و در     96ساعت با میانگین    

بنــابراین افــزایش غلظــت عــصاره .  درصــد مــی باشــد99
هیدروالکلی گیاه گندنا باعث افـزایش میـزان کـشندگی          

  .عصاره بر روی کیست های ژیاردیا می شود
 بـا افـزایش     2 و نمـودار شـماره       1 طبق جدول شـماره      -2

زمان مجاورت عصاره هیدروالکلی گیـاه گنـدنا بـر روی           
هـای متفـاوت میـزان       لیا در زمـان   های ژیاردیا المب   کیست

ثیر و کـشندگی عـصاره هیـدرو الکلـی گیـاه            أمیانگین تـ  
ثیر أنحـوی کـه بیـشترین تـ        هبـ . یابـد  تدریج افزایش مـی    هب

 24 سـاعت و   3عصاره گیاهی بر روی کیست ژیاردیا در        
 91 میلــی گــرم بــر میلــی لیتــر 1ســاعت در غلظــت هــای 

 در  درصد93 میلی گرم بر میلی لیتر 10 در غلظت درصد
 و در غلظـت      درصد 96 میلی گرم بر میلی لیتر       50غلظت  

ایـن   . بـوده اسـت   درصـد 99 میلی گرم بر میلی لیتـر    100
درحـالی اسـت کــه در گـروه کنتـرل میــانگین زنـده بــودن      

  .باشد  درصد می8 تا 6های متفاوت  کیست ژیاردیا در زمان
ثیر أ تـ  مطالعـه میـانگین    طبق نتایج حاصل از ایـن        -3

هیدروالکلی گیاه گندنا بـر روی کیـست ژیاردیـا          عصاره  
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لیتر بعد  گرم بر میلی  میلی100 و 50های   ویژه در غلظت   هب
 ساعت یعنی بـا افـزایش زمـان بـر روی            24 ساعت و    3از  

هـا   یابد و باعـث از بـین رفـتن کیـست           کیست افزایش می  
ثیر عـصاره   أبنابراین افـزایش میـانگین درصـد تـ        . شود می

گنـدنا بـا افـزایش زمـان مجـاورت بـا            هیدروالکلی گیـاه    
کیست هـای ژیاردیـا ارتبـاط دارد کـه از لحـاظ آمـاری               

از . )p >05/0(ایـن اخـتالف معنـی دار اسـت        ) Tآزمون(
طرفی میزان تاثیر عصاره هیـدروالکلی گیـاه گنـدنا در از            

های ژیاردیا المبلیا در هریـک       بین رفتن تدریجی کیست   
تـدریج   هی متفاوت بـ   ها ها مورد مطالعه در زمان     از غلظت 

 هیـدروالکلی  ثیرعـصاره أت میزان ازطرفی.یابد افزایش می

هـای ژیاردیـا    تدریجی کیـست  رفتن درازبین گندنا گیاه
های مورد مطالعـه بـا افـزایش غلظـت         در هر یک از زمان    

نحـوی کـه بـا     ه افزایش می یابد بـ  تدریج هعصاره گندنا ب
 100و  50 و   10 و   1مطالعه این اختالف در غلظـت هـای         

 دقیقـه،   30 دقیقـه،    1هـای    گرم بر میلی لیتر در زمـان       میلی
شود کـه     ساعت مشخص می   24 ساعت و    3یک ساعت،   

ثیر أتـدریج میـزان تـ    ههای مجـاورت بـ   در هریک از زمان 
عصاره هیدروالکلی گیاه گندنا در ازبین رفـتن تـدریجی          

هرچند کـه اخـتالف میـانگین        .یابد ها افزایش می   کیست
ها در هریک از      عصاره گیاه بر روی کیست     ثیرأدر صد ت  

باشد این اختالف در هـر       های مجاورت متفاوت می    زمان
های متفاوت طبق جدول شماره  ها در غلظت   یک از زمان  

این اختالف میانگین بر حـسب زمـان در     .باشد  متغیر می  3
 <05/0(باشـد  یک غلظت از لحاظ آماری معنی دار نمـی        

p(       ی متفاوت ایـن اخـتالف     و در یک زمان در غلظت ها
  .)p >05/0( ساعت معنی دار می باشد1متغیر و در زمان 

  
هـای مختلـف گیـاه       ثیر غلظـت  أدرصـد تـ    میـانگین  :1جدول شماره   

  های مختلف در زمان) Artemisia annua(گندنا 
  

 1mg/ml 10mg/ml 50mg/ml 100mg/ml 

After 1 min 33% 33% 34% 46% 

5 min 36% 36% 39% 50% 

30 min 38% 40% 46% 65% 

1hour 46% 49% 60% 75% 

3 hours 85% 87% 90% 94% 

24 hours 91% 93% 96% 99% 
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نمودار شماره  1:  در صد تاثير غلظت های مختلف گياه گندنا        (Artemisia annua)  در زمان های مختلف   
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نمودار شماره 2:در صد تاثير غلظت های مختلف گياه گندنا (Artemisia annua)  در زمان های مختلف
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  بحث
ــک    ــازیس، ت ــل ژیاردی ــا عام ــا المبلی ــه  ژیاردی یاخت

این تک یاختـه در     . ایی است که انتشار جهانی دارد      روده
ویژه شمال ایـران از شـیوع        هکشور ما در مناطق مختلف ب     

های روده ایی برخـوردار      بت به سایر تک یاخته    باالیی نس 
ویـژه در    هکنترل عفونت ناشی از ژیاردیـا المبلیـا بـ         . است

هـای درمـانی مناسـب       روشبـا   مبتالیان به گاستروانتریت    
دلیـل   هخصوص استفاده از ترکیبات داروهای گیاهی بـ        هب

اثرات جانبی کـم و عـدم مقاومـت انگـل نـسبت بـه ایـن            
  داروهای شیمیایی مانند مترونیدازول    داروها در مقایسه با   

مطالعـه  . ار اولویت خاصی در تحقیقـات برخـودار اسـت         
بـر روی مرحلـه     هـر منطقـه     ثیر خـواص گیاهـان بـومی        أت

سازمان جهانی بهداشـت و     کیستی و تروفوزوئیت توسط     
در . )26، 10، 9، 8(از محققــین پیـشنهاد شــده اســت بعـضی  
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هــای متفــاوت عــصاره    ثیر غلظــتأمطالعــه حاضــر تــ  
که گیـاه بـومی اسـتان مازنـدران         هیدروالکلی گیاه گندنا    

است با توجه بـه خـصوصیات و ترکیبـات آن در محـیط              
بـر اسـاس نتـایج      آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفـت       

های متفاوت عـصاره هیـدروالکلی       غلظتثیر  أ ت حاصل از 
ــرایط     ــا در شـ ــست ژیاردیـ ــر روی کیـ ــدنا بـ ــاه گنـ گیـ

 در زمــان معــین ا افــزایش غلظــت گیــاه آزمایــشگاهی بــ
میانگین درصـد کـشندگی بـر روی کیـست هـا افـزایش              

از طرفی در این تحقیق با افزایش زمان مجاورت          .یابد می
عصاره هیدروالکلی گیاه گندنا در هریـک از غلظـت هـا      

ثیر گیـــاهی در از بـــین بـــردن أدرصـــد کـــشندگی و تـــ
ــست ــای کی ــا  ه ــ(ژیاردی ــشندگی ی ــ)ا درصــد ک نحــو  ه ب
 میلی گرم بـر     100 و   50 بویژه در علظت های      داری معنی
  . افزایش می یابدلیتر میلی

ــال    ــاران در س ــهابی و همک ــه ش  در 1387در مطالع
بررسی اثر کشندگی عصاره هیدروالکلی و اسانس گیـاه         

هـــای ژیاردیـــا المبلیـــا در شـــرایط  زنبـــان بـــر کیـــست
 دقیقه تمـاس عـصاره یـا اسـانس     60آزمایشگاهی پس از   

یـــست ژیاردیــا المبلیـــا حــداقل غلظـــت عـــصاره   بــا ک 
لیتـر    میلی گرم بـر میلـی      100هیدروالکلی و اسانس زنیان     

 180لیتـر پـس از        میلی گـرم بـر میلـی       75 دقیقه   120پس  
دسـت آمـد در ایـن        ه میلبی گرم بر میلی لیتـر بـ        75دقیقه  

مطالعه اثر کـشندگی هیـدرو الکلـی و اسـانس زنیـان در              
یست های  ژیاردیـا گـزارش      محیط آزمایشگاه بر روی ک    

 دقیقـه بعـد از اضـافه    180در ایـن مطالعـه نتـایج        . )27(شد
 درصــد 100کــردن عــصاره الکلــی باعــث از بــین رفــتن 

های ژیاردیـا شـده اسـت کـه بـا نتـایج تحقیقـات                کیست
 لیتر  میلی گرم بر میلی    100 ساعت با غلظت     24حاضر در   

ر در مطالعــه بحــری نجفــی و همکــاران د .مطابقــت دارد
مطالعــه اثــرات تعــدادی از گیاهــان دارویــی بــر روی      

 Invivoهای ژیاردیا در مقایسه با مترونیدازول در         کیست
میزان کشندگی اسانس گیاهـان در مقایـسه بـا داروهـای            

وسـیله   هبـ (شیمیایی با شمارش کیست هـای رنـگ شـده            
هــا کــه از طریــق الم    و تعــداد کــل کیــست  ) ائــوزین

دسـت   هوجـه بـه نتـایج بـ     هموسیتومر مشخص گردید بـا ت     
آمده میانگین کشندگی اسانس گیاهان مـورد مطالعـه در          

با توجـه بـه     .  دقیقه بوده است   30 دقیقه بیشتر از     60مدت  
نتایج این مطالعه اثر کشندگی اسانس آویشن باریـک در      

  دقیقــه و در غلظــت هــای مختلــف   60 و 30دو زمــان 
تر بوده  از سایر گیاهان بیش   ) 1:100،  1:10،  1:5های   رقت(

  .)28(است
ــن در ــه حاضــر  ای ــصاره  مطالع ــر ع ــدروالکلی اث  هی
گرم   میلی 100 و   50،  10،  1 های درغلظت ندنا گ گیاهگ

 24 و3 ،1دقیقــه، 30، 5، 1، هــای زمــان در بــر میلــی لیتــر
ــاعت ــرروی سـ ــست بـ ــا کیـ ــرایط ژیاردیاالمبلیـ  در شـ

نـشان   تحقیقـات . قرارگرفـت  بررسی مورد آزمایشگاهی
 دارای) Artemisia annua( گنــدناداده اســت کــه گیــاه

 87/7-28/13( پیـنن    -مونوترپنهـای آلفـا    ی شامل ترکیبات
، آرتمیزیـا   ) درصـد  77/5-26/17( سـینئول    8و1،  )درصد

 26/14- 05/29(، کـــامفر )درصـــد44/1-97/6(کتـــون 
، ) درصـــــــد64/3-04/8(، پینوکـــــــارون )درصـــــــد
، ) درصـد  43/3-37/9( کـاریوفیلن    -های بتا  سزکوییترپن
ــاکر ــد07/3-26/6(ن دی جرمـ ــا)  درصـ ــلینن -و بتـ  سـ

درطـب سـنتی از گندنابـه       .میباشد)  درصد 36/10-46/0(
عنوان ضد تب، ضد ماالریا، ضد بواسیر، ضد انگل، ضـد   

  .)14-17(باکتری و ضد سرطان استفاده می شود
ــی و    ــاران و بحــری نجف ــهابی و همک ــق ش در تحقی
همکاران نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه هرچـه زمـان                 

ــا عــصاره و اســانس گیاهــان دارویــی  مجــا ورت انگــل ب
های کمتر نیـز رشـد انگـل در          تر باشد، در غلظت    طوالنی

ــر  محــیط کــشت متوقــف مــی شــود و کیــست   ــا در اث ه
در مطالعه   .های گیاهان از بین می رود      مجاورت با غلظت  

های متفاوت   حاضر بر اساس نتایج حاصل از تاثیر غلظت       
و 3 ها  ژیاردیا در زمان   عصاره گیاه گندنا بر روی کیست     

   بـا درصـد بـاالیی       میـانگین درصـد کـشندگی      ساعت   24
. یابـد   بر روی کیـست هـا افـزایش مـی         ) درصد 99 تا   94(

تــوان از عــصاره هیــدروالکلی در مطالعــات   مــیبنــابراین
ــده   ــیط زنـ ــده در محـ ــان ) In vivo(آینـ جهـــت درمـ
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های ژیاردیـا در حیوانـات آزمایـشگاهی و یـا در              کیست
  . غلظت مناسب استفاده کردانسان با

در زمینه بررسی   مختلف  مطالعات  های اخیر    در سال 
های مختلـف    خواص ضدانگلی گیاه گندنا بر روی انگل      

صـورت گرفتـه    توسط مراکز تحقیقاتی    انسانی و حیوانی    
 2010آلبـرت و همکـاران در سـال      عنـوان مثـال      هاست، ب 

ل  را روی انگـ Artemisia annua  عصاره اتـانولی گیـاه  
Heterobranchuslongifilis عصاره این گیاه   .ثیر دادند أ ت

 50 دقیقـه  60گرم بر لیتـر در        میلی 100تواند با غلظت     می
ــا غلظــت  درصــد ــین ببــرد و عــصاره ب  200 انگــل را از ب
 انگل را  درصد85 دقیقه می تواند 60گرم بر لیتر در   میلی

 میلی گـرم بـر      85از بین ببرد و همچنین عصاره با غلظت         
هـا را از   انگل) درصد100( دقیقه توانست تمام  90لیتر در   
داری بـین   ی از نظـر آمـاری ارتبـاط معنـ         و ضمناً  .بین ببرد 

 همچنـین  .)23(غلظت و زمان با مرگ انگـل وجـود دارد          
ــه ــال   در مطالع ــر در س ــاران Kim، 2002ای دیگ  و همک

اثرات ضد انگلی آرتمیزینین را بر روی نئوسپورا کانینوم         
ــرای ــد In vitroط در ش ــه   . بررســی نمودن ــن مطالع در ای
 یا ماکروفاژهـای صـفاقی مـوش را کـه           Veroهای   سلول

آلوده به تاکی زوئیت نئوسپورا کانینوم بود کشت داده و          
لیتــر   میکروگــرم بــر میلــی20 و 10، 1، 1/0هــای  غلظــت

غلظـت  . آرتمیزین را بر روی این کشت سلولی اثر دادند        
 روز تعـداد نئوسـپورا      14 بعد از    لیتر،  میکروگرم بر میلی   1

کانینوم را کاهش و سـبب حـذف کامـل میکروسـکوپی            
این مطالعـه بیـان مـی کنـد کـه آرتیمیـزینین             . آن گردید 

تکثیر درون سلولی تاکی زوئیت های نئوسـپورا کـانینوم          
 درصـدی   99ثیر  أمطالعه حاضر که ت   . )24(کند را مهار می  

ــر روی   ــدنا را ب ــاه گن ــدروالکلی گی ــصاره هی ــست ع  کی
 .باشـد   مطالعات قبلـی مـی     مانندژیاردیا نشان می دهد نیز      

 اسـت  مطالعه و مطالعات مشابه این    دراین توجه قابل نکته
 باشد، تر طوالنی باعصاره انگل مجاورت زمان چه هر که
 در را انگــل رشــد ازعــصاره کمتــری باغلظــت تــوان مــی

فرسنگی  تحقیقات نتایج همچنین. مهارکرد کشت محیط
 نیـــز ران در دانـــشگاه علـــوم پزشـــکی بوشـــهرو همکـــا

 در بـسیارمهمی  تـأثیر  زمـان،  کـه  اسـت  ایـن  دهنـده  نشان
هـای مختلـف     توسـط عـصاره    ژیاردیا های کیست کشتن
  .)25(دارد گیاهی

تـوان از    دهـد کـه مـی      های این تحقیق نشان می     یافته
هـای   عصاره هیدروالکلی گیاه گنـدنا در درمـان کیـست         

صـورت کیـست     هون ژیاردیـا بـ    چـ . ژیاردیا استفاده کـرد   
صـورت کیـست نیـز از بـدن دفـع            هشود و بـ    وارد بدن می  

ــی ــسلماً م ــرای   گــردد، م ــاه ب ــر کــشندگی عــصاره گی  اث
جلوگیری از آلودگی و همین طور زمانی که این ماده به           
مقدار مناسـب در معـده و روده حـضور داشـته باشـد، بـا                

  و تبـدیل آن بـه      Excystationهـا ازپدیـده      کشتن کیست 
فرم تروفوزوئیتی و در نتیجه استقرار بیمـاری جلـوگیری           

با توجه به اثر کشندگی عصاره هیدروالکلی        .)10(کند می
گیاه گندنا بر روی کیست ژیاردیا المبلیا در ایـن تحقیـق            

ثر در از بــین بــردن ؤرا گیــاهی مــگنــدنا تــوان گیــاه  مــی
. های ژیاردیا در شرایط آزمایشگاهی معرفی کرد       کیست
بـر  ( In vivoکـه ایـن اثـرات در محـیط      وجه به اینو با ت
باشـد   مشخص نمی ) انسان حیوانات آزمایشگاهی و     روی

هـای بـالینی در ایـن ارتبـاط          کارآزمـایی مطالعـات   انجام  
  .رسد نظر می هضروری ب

وسیله کیـست انگـل    هاز طرفی انتقال ژیاردیا المبلیا ب 
 هـای مختلفـی    ها روش  است که برای از بین بردن کیست      

هـای پیـشنهاد     که یکـی از ایـن روش      . پیشنهاد شده است  
هــای پیبــشنهادی توســط ســازمان   شــده کــه یکــی از راه

استفاده از مواد خوراکی طبیعی    ) WHO(جهانی بهداشت 
در ایـران نیـز بعـضی از        . )26(و گیاهان دارویی مـی باشـد      

عنــوان داروهــای ضــدژیاردیا ماننــد  هگیاهــان دارویــی بــ
آویـــشن باریـــک، در ) Allium paradoxum(موســـیر
 2/2 میلی گرم بر میلی لیتر، انبه در غلظـت      015/0غلظت  

ثیر أهرچنـد تـ  . )8(میلی گرم بر میلی لیتر معرفی شـده انـد      
گیاهان دارویی مانند سیر و موسیر و آویشن یا داروهـای           
گیاهی دیگر بـر روی کیـست ِیاردیـا در مطالعـات قبلـی              

لعــات گــزارش شــده اســت ولــی در مراحــل بعــدی مطا 
تکمیلی در حیوانات آزمایـشگاهی و انـسان انجـام نـشده            



 
  شیرزاد غالمی و همکاران                                                پژوهشی     
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لــذا بــا توجــه بــه نتــایج حاصــل از ایــن تحقیقــات  .اســت
توان گیاه گندنا را که در از بین بردن کیست ژیاردیـا             می

ــشگاهی  ــرایط آزمایـ ــتدر شـ ــای  در غلظـ  100 و 50هـ
ثر ؤمـ  سـاعت    24 و   3هـای    لیتردر زمـان   گرم بر میلی   میلی

فاده درمـانی و تحقیقـات بعـدی بـر روی          جهت است  است
هــای  یــا ســایر تــک یاختــهتروفوزوئیــت ژیاردیــا المبلیــا 

  .در حیوانات آزمایشگاهی توصیه نمودای  روده
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