
 
 

 

 1 

Antiparasitic Effects of Heracleum persicum and Foeniculum 

vulgare (Fruit) Essential Oils on Experimental Toxoplasmosis 

(In Vitro and In Vivo) 
 

Mahbobeh Montazeri1,  

Samira Khani2,  

Ahmad Daryani3,  

Shahabeddin Sarvi4,  

Somayeh Shahani5 

Fatemeh Mirzaee6,  

Somaye Yosefi7,  

Shirzad Gholami3 

 
1 PhD in Medical Parasitology, Toxoplasmosis Research Center, Communicable Diseases Institute, Mazandaran University of 

Medical Sciences, Sari, Iran 
2 MSc in Parasitology, Student Research Committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran  

3 Professor, Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 
4 Associate Professor, Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 

5 Assistant Professor, Department of Pharmacognosy and Biotechnology, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical 

Sciences, Sari, Iran 
6 PhD Student in Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 

7 BSc in Laboratory Sciences, Fatima Zahra Hospital, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 

 
(Received October 4, 2020 ; Accepted February 27, 2021)

 

 

Abstract 

 

Background and purpose: There are few treatment options available for treatment of toxoplasmosis 

and effective drugs have serious toxic effects. In this study, the in vivo and in vitro anti-toxoplasma 

activities of Heracleum persicum and Foeniculum vulgare fruits essential oils were investigated. 

Materials and methods: In vitro, Vero cells were incubated with different concentrations of 

essential oils or pyrimethamine (positive control) and the cellular viability was determined. Next, Vero 

cells were infected with T. gondii (RH strain) and treated with agents. Then, the CC50, IC50, and 

selectivity index (SI) were calculated. Moreover, in vivo, the effect of oils on survival times of Balb/c 

mice infected with T. gondii were determined. 

Results: In vitro results showed that the oils exhibited less cell toxicity than pyrimethamine.  

The selective index was 2.94, 6.96, and 3.06 for Heracleum persicum, Foeniculum vulgare, and 

pyrimethamine, respectively. Also, the infected mice treated with F. vulgare-pyrimethamine showed a 

better survival rate than others (P<0.05). 

Conclusion: The H. persicum and F. vulgare essential oils showed anti-toxoplasmic activity in 

vitro and in vivo, but, combination therapy with F. vulgare and pyrimethamine showed a better survival time in 

mice infected with T. gondii. Therefore, F. vulgare may be a useful candidate in treatment of Toxoplasmosis. 

However, further studies are needed to investigate the fractions of this plant against T. gondii. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (6-61)   6011سال    اردیبهشت   691سي و یكم   شماره دوره 

 6011، اردیبهشت  691دوره سي و یكم، شماره                                       مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                  2

 پژوهشی

گیاهان گلپر و رازیانه بر  اثرات ضد انگلی اسانس میوه
 (در مدل های درون تنی و برون تنی)توکسوپالسموز تجربی 

 
       1محبوبه منتظری

      2سمیرا خانی
       3احمد دریانی 

       4شهاب الدین سروی
 5سمیه شاهانی
      6فاطمه میرزایی

       7سمیه یوسفی 
 3شیرزاد غالمی

 چكیده
هاي درماني كمي در دسترس است و داروهاي موورر اروراس سومي توكسوپالسموز گزينه براي درمان و هدف: قهساب

در  توكسوپالسوما گونوديي انگو  بر تاكي زوئیوتاسانس میوه رازيانه و گلپر در اين مطالعه ارراس ضد انگلي جدي دارند. 
 بررسي شد. يو درون تن يبرون تن طيشرا

پريمتامین )كنتورل مبتوت  اسانس گیاهان يا هاي مختلفي از با غلظت Veroايط برون تني، سلول هاي در شر ها:مواد و روش
 RHهواي سوويه آلووده بوه تواكي زوئیوت Veroهواي هوا ارزيوابي شود. در مر لوه بعود سولولانکوبه شده و میزان زنده بودن سلول

محاسوته شود. همینوین در شورايط  (selectivity index) شاخص انتخوابي، 50CC ،50ICدرمان شدند. سپس  توكسوپالسما گونديي
 بررسي شدند. توكسوپالسما گوندييهاي آلوده شده با تاكي زوئیت ها بر زمان بقاي موشدرون تني ارراس اسانس

 توري از پريمتوامین داشوته و بوهنتايج مدل برون تني نشان داد كه اسانس رازيانه و گلپر توكسیسیتي سلولي كم ها:یافته
هاي آلوده درمان شده در موشهمینین   بودند. 69/3  در مقايسه با پريمتامین )49/9و 49/2ترتیب داراي شاخص انتخابي )

 . P >60/6) ها نشان دادند تري را از ساير درمانپريمتامین زمان بقاي بیش -تركیب درماني با رازيانه
نشوان دادنود،  هاي درون تني و برون تنويمدل وپالسمايي درفعالیت ضد توكسرازيانه و گلپر اسانس گیاهان  استنتاج:

دارا بود. بنابراين رازيانه ممکن توكسوپالسما  هاي آلوده بهاگرچه رازيانه در تركیب با پريمتامین زمان بقاي بهتري در موش
توري بوراي بویشاست به عنوان كانديدي براي درمان عفونت توكسوپالسموزيس مفیود باشود. اگرچوه در آينوده مطالعواس 

 الزم است. توكسوپالسما گوندييهاي اين گیاه در برابر انگ  بررسي فراكشن
 

 ، درون تني، برون تنيتوكسوپالسموز، گلپر، رازيانه ،گونديي توكسوپالسما واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 سولولي داخ  ايياخته تک گونديي توكسوپالسما

  یواناس و نانسا در توكسوپالسموز باعث بیماري است كه
 نرموال، ايمنوي سیسوتم داراي و سوالم در افوراد شوود.مي

 كلینیکي مالئوفاقد ع موالًوه، معواختوي کوت اين با عفونت
 

  E-mail: sgholami200@gmail.com                 پزشکي دانشکده اعظم، پیامتر دانشگاهي مجتمع آباد، فرح جاده 71 كیلومتر :ساري -شیرزاد غالمی مولف مسئول:

 ايران ساري، مازندران، پزشکي علوم دانشگاه توكسوپالسموزيس، تحقیقاس مركزدكتراي انگ  شناسي پزشکي،  .7

 ايران ساري، مازندران، پزشکي علوم دانشگاهدانشجوي كارشناسي ارشد انگ  شناسي پزشکي، كمیته تحقیقاس دانشجويي،  .2

 ايران ساري، مازندران، پزشکي علوم ، دانشگاهدانشکده پزشکي شناسي، انگ  استاد، گروه .3
 ايران ساري، مازندران، پزشکي علوم دانشکده پزشکي، دانشگاه شناسي، انگ  دانشیار، گروه .9
 ايران ساري، مازندران، پزشکي علوم دانشگاهاستاديار، گروه فارماكوگنوزي و بیوتکنولوژي، دانشکده داروسازي،  .0
 ايران ساري، مازندران، پزشکي علوم دانشگاهكوگنوزي، دانشکده داروسازي، دانشجوي دكتراي فارما .9
 ايران ساري، مازندران، پزشکي علوم دانشگاه كارشناس آزمايشگاه، بیمارستان فاطمه الزهراء )س ، .1

 4/72/7344 تاريخ تصويب :             73/1/7344تاريخ ارجاع جهت اصال اس :            2/1/7344: تاريخ دريافت 
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 و همکارانی محبوبه منتظر     

 3        6011، اردیبهشت  691دوره سي و یكم، شماره                                         مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                  

 پژوهشی

 دلی  تمايو  انگو به باشد و در برخي موارد ممکن استمي

، هوابه چشم و مغز میزبان و تشکی  كیست در ايون انودام

 ايمنوي سیسوتم كه نقص افرادي در اما خطرآفرين باشد.

 انگو  باعوث عووار  ايون باردار زنان همینین و دارند

 سیسوتم ايمنوي، ضوع  دچوار افوراد در .شوودموي شديد

 مجودداً تواندمي گونديي توكسوپالسما با مزمن نتعفو

 مور  يوا آنسفالیت، كوريورتینیوت و باعث و شده فعال

 فرصت از يکي گونديي توكسوپالسما  قیقت، در . 7)شود

 ايودز بوه متوتال فورادا در انگلوي هوايپواتوژن تورينطلب

  اصو  كه مادرزادي باشد. همینین توكسوپالسموزمي

 موادري اولیوه آلوودگي هنگوام در جفوت از انگو  عتور

 ر وم در جنوین مر  جنین، سقط باعث تواندمي است،

 عقوب هیدروسوفالي، مادرزادي مبو  شديد هاينقص يا

 . 2)شود كوريورتینیت يا ذهني ماندگي

هوواي درموواني توكسوپالسووموز گزينووه اي درمووانبوور

كمي در دسترس اسوت و داروهواي موورر اروراس سومي 

اخیورا جدي دارند كه منجر به توق  درموان موي شوود. 

 ترين رژيم درماني مورر علیوه توكسوپالسوموز تركیوببیش

 باشود. ايون داروهواسینرژيسمي سولفاديازين و پريمتامین مي

ده و از سواخت و متابولیسوم هاي فوالس بوواز مهاركننده

كنند. بنابراين اسید فولیک بايد اسید فولیک ممانعت مي

به عنوان مکم  براي كواهش خطور سواپرس شودن مغوز 

 استخوان تجويز شود. همینین اين رژيم درماني معمووالً

با ارراس جانتي زيادي مبو  مسومومیت خووني، افوزايش 

 اروراس  ساسیت، تحم  ناپذيري، ساپرس مغوز اسوتخوان و

 . 7،3)باشدتراتوژنیک در سه ماهه اول بارداري همراه مي

عنووان هكلیندامايسوین بوممکون اسوت در شرايط خاصي 

مهاركننده سنتتاز پروتئین تجويز شود، اما به علت ارراس 

محدود بايد به میوزان نسوتتا زيوادي تجوويز شوود كوه بوا 

اسوهال  و استفراغ تهوع، راش، شام  جانتي هايواكنش

چوه در باشد. مورر بوودن آتوواكوون نیوز از آنمي همراه

 باشود و بوهتور مويشود كومبا پريمتامین ديده مي تركیب

جلدي  ببوراس سردرد، مانند جانتي عوار  داشتن دلی 

 اسوتفاده كتودي محودوديت هايآنزيم سطح رفتن باال و

طوور تجربوي از سويي بعضوي از داروهوا كوه بوه . 9)دارد

شوووند، متاسووفانه ارووراس كمووي در كلینیووک اسووتفاده مووي

 مقاوموت توكسوپالسما گوندييهاي دارند. همینین سويه

ها كه بوه میوزان زيادي را علیه تعداد زيادي از مهاركننده

نشان  شوند در مطالعاس آزمايشگاهيفراواني استفاده مي

بنابراين هیچ دارويي در دسترس نیست كوه  . 0-8)اندداده

قادر باشد انگ  را  ذف كند. بعضوي داروهوا نیوز فقوط 

قادرند افزايش انگ  را طي مر لوه فعوال تکبیور محودود 

هواي موجوود درمواننمايند. عالوه بر موارد ذكور شوده، 

تاكي زويیوت  براي توكسوپالسموزيس تنها بر روي فرم

 لوذاباشند و تاریري بر فرم برادي زوئیت ندارند. مورر مي

 موورر و بودون عووار  جوانتي آلترنواتیو داروهاي يافتن

اموروزه  . 3،1)رسدمي نظر به ضروري توكسوپالسما ضد

 يبووه داروهووا يدر مطالعوواس علموو يانوودهيکوورد فزايرو

 ياهیوگ يد تا داروهاشويمشاهده م يو طب سنت ياهیگ

 يج با مطالعواس علمويرا يهايماریدرمان ب يبرا يمناست

ک كوه یسنتت ين كاهش استفاده از داروهایابند تا در عیب

ز ین يدارد، گام يدشان برتريز مضراس آن بر فوایاغلب ن

چند سواله بوا  اهیگ گلپر . 4)بردارند يدر جهت خودكفائ

و متعلو  بوه خوانواده  Heracleum persicum ينام علمو

 دارد. يپراكنوودگ رانيووو ا هیوكووه در تركباشود يموو يجعفور

ها و باغ تارهايكنار جو مرطوب يگونه اصوال درنوا نيا

لرسوتان،  جوان،يمازنودران، گرگوان، آذربا يهادر استان

. پودر ديرويم سمنان، خراسان، زنجان، تهران و اصفهان

 جاسیآن به منظور معطر كردن انواع غوذاها و ترشو وهیم

 كه دارد جهت رفوع نفوخ و يرود و به علت اسانسيكار مهب

همینوین   .76)شوودياسوتفاده مو يگوارشو يهواينارا ت

ضود  ،يضد كرم ،ييايارراس ضد ماالرمطالعاس گذشته 

گلپر را گوزارش  يدانیاكسيتو آن ي، ضد قارچيکروبیم

 Foeniculum vulgareبا نام علموي  انهيراز . 77-70)اندنموده

 نيوباشد. ايم يچند ساله متعل  به خانواده جعفر ياهیگ

بوودن در  يويچند ساله و معطر است و به علت دارو اهیگ

بوه  زیوشوود و در مازنودران نيكاشته مو رانياغلب نقاط ا

از  اهیوگ يهواشود. تمام قسمتيم دهيصورس خودرو د
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 انهیگلپر و راز ياثرات ضد انگل
 

 6011، اردیبهشت  691دوره سي و یكم، شماره                                                                  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                      0

آن توسط بخار آب مورد استفاده  يهامیوهجمله اسانس 

 ،يخووا  ضود نفخوو يدارا اهیوگ نيوو. ادنوریگيمو رقورا

ضود  ي وروسويضود و ،يكننودگيضداسپاسم، ضدعفون

از  يمتعودد ياروراس ضودانگل همینین . 76)باشديم يقارچ

 ،استفنسوي آنوف  ماالرياانگ  ناق   هیعل يجمله ارراس مهار

ي رازيانوه گوزارش اروراس ضود كرمو و آيمريا تنال انگ 

 يو آنت يکروبیضد مسويي اين گیاه خوا  شده است. از 

 يبووا توجووه پراكنوودگلووذا  . 79-74)دارد يمتعوودد يدانیاكسوو

، مازنودراندر استان به خصو   رانيدر ااين گیاهان متعدد 

از اين مطالعه بررسوي اروراس ضود انگلوي اسوانس  هدف

توكسوپالسوما انگو  وه رازيانه و گلپر بر تاكي زوئیت می
 .تني استتني و درونشرايط بروندر  گونديي
 

 هامواد و روش
 سازي اسانس میوه گلپر و رازيانه آماده -ال 

 ايون میوه خشوکبراي تهیه گیاهان رازيانه و گلپر، 

شوده و توسوط متخصوص  عطاري خريوداريدو گیاه از 

ده داروسوازي دانشوگاه علووم سیستماتیک گیاهي دانشک

در ابتدا میوه خشوک دو  پزشکي مازندران شناسايي شد.

گیاه پودر شد و بعود از مخلووط شودن بوا آب، در بوالن 

. كلونجر دستگاهي است كه گرفتدستگاه كلونجر قرار 

به روش تقطیر براي استخراج اسانس از گیاهان دارويوي 

و پوودر  بوالن محتووي آب .مورد استفاده قرار مي گیورد

گیوواه در مجوواورس منتووع  رارتووي قوورار گرفتووه و بعوود از 

سانس توسوط كندانسوور خنوک شوده و در ا ،تتخیرشدن

نهايت در لوله مدرج انتهوايي جموع شوده و توسوط شویر 

 شد.تخلیه خارج 

 

وپالسوما توكس RHهواي سوويه تکبیر تاكي زوئیوت -ب
 گونديي در صفاق موش سوري

 از دانشوگاه ييگوندتوكسوپالسما RHسوش تيیزو يتاك

 Biological Resource) 2671لیموووژ فرانسووه درسووال

(Center for Toxoplasma,Limoges University,France 

در مركووز توكسوپالسووموز علوووم پزشووکي و  شوود هیووته

بوه ايون ترتیوب كوه ابتودا  شود.سواري تکبیور  -مازندران

  2×976هاي تازه و فعوال انگو  )یتيزوتعدادي از تاكي

صورس داخ  صفاقي به موش سوري تزري  نموده را به 

)بسته به تعداد انگ  تزري  شوده  كوه  روز 9-0و بعد از 

عالئووم بیموواري از قتیوو  چوورس زدن، كووز كووردن، تغییوور 

 الت مو در موش ظاهر شد، در شورايط اسوتري  و زيور 

هود  یوان آلوده را با اتر كشوته يوا قطوع نخواع كورده و 

و سطح شوکمي بوا نموده  سپس روي تخته تشريح تبتیت

كموک سوپس بوه  .درجه ضد عفوني موي شوود 16الک  

و بوا  شودهي اسوتري  پوسوت نا یوه شوکم بواز وپنس و قییو

 سوي ازسوي 0.  ودود شودسوزن روي تخته تشوريح رابوت 

(phosphate-buffered saline) PBS  ًاسووتري  و ترجیحووا

سرد را با سرنگ در محوطه صفاقي تزري  نمووده و پوس از 

چند ضربه آرام به محوطه صفاقي موش، موايع صوفاقي  زدن

سپس بوه منظوور  وذف ماكروفاژهواي  كرديم، را خارج

 داده شدبار از سرنگ عتور  76-26صفاقي، مايع صفاقي 

هواي یوتيزوتاكيهاي  اوي انگ  پواره شوده و تا سلول

دسوت آموده هانگ  از آن خارج شوند. سپس مايع صفاقي بو

 0بووه ايوون ترتیووب كووه  داده شوود.اسووتري  شستشووو  PBSبووا 

 0مودس  به لوله  اوي انگ  اضافه كرده و به PBS لیترمیلي

هزار سانتريفوژ نموده و موايع رويوي  0تا  3دقیقه در دور 

  . در نهايت تعداد انگشدبار تکرار  3 شستشو .شدتخلیه 

 . 26)شدبا الم نئوبار شمارش 

 

 وه گلپوراسانس میارزيابي ارراس ضدتوكسوپالسمايي  -ج
 مدل برون تنيدر  و رازيانه
  اسانس میوه گلپر و رازيانه سازي غلظت هاي آماده

اسوانس میووه گلپور، هاي موورد بررسوي بازه غلظت

، 266و 966) 966توووا  0از  داروي پريمتوووامین و رازيانوووه

  میکروگرم بور میلوي لیتور بوود. بوه 0، 76، 20، 06، 766

ل اسووتوا از منظووور تهیووه ايوون غلظووت هووا، ابتوودا محلووو

  بوا اسوتفاده از دي متیو  µg/ml966ترين غلظوت )غلیظ

درصد  تهیه شد.  7سولفوكسايد )غلظت نهايي كم تر از 

میکرون عتور داده شود و در  22/6سپس محلول از فیلتر 
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به  جوم رسوانده شود. تموامي ايون  PBSنهايت محلول با 

 هواانجام شد. سپس رقت استري  و زير هودمرا   درشرايط 

 محلول استوا به را تي تهیه شدند.با استفاده از اين 

 
هاي مختل  اسوانس میووه گلپور و بررسي سمیت غلظت

  Vero (Cytotoxicity assay هايبر سلول MTTبه روش رازيانه
میکرولیتر محویط  786خانه،  49به هر چاهک پلیت 

)سورم جنوین  FBS درصد 76كام   اوي RPMIكشت 

استرپتومايسین،  -سیلینوتیک پنيبیآنتي درصد 7و گاو  
اضافه شد، براي  Veroعدد سلول از رده سلولي  2× 976

ها سوه چاهوک در نظور گرفتوه شود. هر غلظت از اسانس

 31اي  اوي سلول به انکوباتور خانه 49هاي سپس پلیت

 29بوه مودس  درصود 2CO 0گوراد  واوي درجه سوانتي

از طوي  ها انتقال داده شد. پوسساعت جهت رشد سلول

شدن زمان انکوباسیون و اطمینوان از عودم آلوودگي، بوه 

هاي مختلو  اسوانس گلپور، رازيانوه و ها، غلظتچاهک

داروي پريمتامین )كنترل مبتت  اضافه شد. جهت كنترل 

چاهوک  3چاهک محویط كشوت كامو  و بوه  3منفي به 

هوا، جهت كنترل ارراس دي متی  سولفوكسايد بور سولول

  درصود7تر از )غلظت نهايي كم دي متی  سولفوكسايد

 49هاي اضافه شد. پس از افزودن اسانس و داروها، پلیت

ساعت انکوبه شدند تا زموان كوافي  29خانه اي به مدس 

 ها با سلول باشد.براي ارر آن

 میکرولیتور 26از انکوباتور خارج شده وها سپس پلیت

تهیوووه شوووده در محووویط تاريوووک بوووه  MTTاز محلوووول 

خانه اضافه و جهوت جلووگیري از  49ت هاي پلیچاهک

سواعت در انکوبواتور  9نور با فوي  پوشانده و بوه مودس 

 MTTقرار گرفت. پس از طي شدن زمان الزم، محلوول 

هواي درون چاهک با دقت كام  به طوري كه كريسوتال

میکرولیتور  266متص  به ك  جدا نشود، خوارج شود و 

و به مدس متی  سولفوكسايد به هر چاهک اضافه شد دي

 هاي فورمازاندقیقه روي شیکر قرارگرفت تا كريستال 26

هواي دقیقه، جذب سلول 26ايجاد شده    شود. پس از 

ها با دستگاه االيزا در طول مووج رنگ گرفته در چاهک

هواي بوه OD  .72)نانومتر مورد بررسي قورار گرفوت 016

افزار با استفاده از از نرم 50CCدست آمده جهت محاسته 

GraphPad Prism 6 .استفاده شد 

 
بور  اسانس میوه گلپر و رازيانوهارزيابي مهار رشد سلولي 

 توكسوپالسما گونديي یتيتاكي زوسلول هاي آلوده به 
 هايعدد از سلول 2× 976ساعت پس از قرار دادن  29

Vero  خانووه در انکوبوواتور  49بووه هوور چاهووک پلیووت 

، رصوودد 2CO 0 يطگووراد تحووت شوورايدرجووه سووانت 31

تاكي زويیت به هر چاهوک  2× 076سوسپانسیون  اوي 

بوود .  7بوه  76اضافه شد )نستت تاكي زويیت به سولول 

 31ها در انکوبواتور ها، پلیتپس از افزودن تاكي زويیت

بوه مودس درصود  2CO 0 يطگراد تحت شرايدرجه سانت

هوا زيور . پس از اين مودس، پلیوتقرار گرفتساعت  29

هوا بررسي شده، مايع رويي پلیوت میکروسکوپ اينورس

توسط سمپلر تخلیه و محیط كشت كام  جوايگزين شود 

هواي )اين مر لوه شستشوو جهوت  وذف تواكي زويیوت

خارج سولولي انجوام شود . پوس از شستشوو ماننود روش 

هواي  ODشرح داده شده در متد قتلي درمان انجام شود. 

ر افوزابا استفاده از نرم 50CIبه دست آمده جهت محاسته 

GraphPad Prism 6 27)استفاده شد . 
 

اسوانس میوووه ارزيوابي اروراس ضود توكسوپالسومايي  -د
 در مدل درون تني گلپر و رازيانه

براي گلپور،  mg/kg06دز  in vitroبا توجه به نتايج 

بوووراي رازيانوووه و تركیوووب درمووواني  mg/kg 766و  06

mg/kg766 رازيانه-mg/kg06  پريمتامین براي درمان در

  بوه mg/kg 06مر له در نظر گرفته شد. پريمتامین )اين 

به عنوان كنترل منفي )گوروه  PBS عنوان كنترل مبتت و

 درمان نشده  استفاده شد.

سور  9در اين تحقیو  بوراي ارزيوابي هور اسوانس از 

گرم اسوتفاده  22سر  به وزن  39)مجموعاً  Balb/cموش 

شوکمي  درصد، سطح 16شد. ابتدا با پنته آغشته به الک  

ها )جودول موش ضدعفوني شده و سپس به تمامي گروه
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 انهیگلپر و راز ياثرات ضد انگل
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 تاكي زوئیت به صوورس داخو  صوفاقي 7× 376 ، 7شماره 

ساعت پس از دريافت تاكي  9ها تلقیح شد. تمامي گروه

 ها درمان شودند. سوپس هورروز با اسانس 0زوئیت به مدس 

 . 26،27)ها بررسي شدساعت میزان مر  و میر موش 29
 

 گروه بندي موش ها :1ه جدول شمار
 

 سر 9 ) كنترل منفي PBS موش هاي دريافت كننده  7

 سر mg/kg) 06  9موش هاي دريافت كننده گلپر  2

 سر mg/kg)06  9موش هاي دريافت كننده رازيانه  3

 سر mg/kg)766  9موش هاي دريافت كننده رازيانه  9

 سر mg/kg06  9يمتامین )  + پرmg/kg)766رازيانه  موش هاي دريافت كننده 0

 سر 9   )كنترل مبتت mg/kg)06موش هاي دريافت كننده پريمتامین  9

 

 آنالیز آماري -ه
 Graphpad Prism 6افوزار نتايج اين مطالعه بوا نورم

 Kaplan–Meierنموودار همینوین  .گرفوت قرار آنالیز مورد

 يمقايسووه میووزان بقووازمووان بقووا رسووم شوود و بووراي بووراي 

افووزار هوواي مووورد مطالعووه نیووز از نوورمگووروههووا در موووش

Graphpad Prism 6  و آزموونLog-rank (Mantel-Cox) 

دار در از نظور آمواري معنوي P >60/6 نتايج استفاده شد.

 نظر گرفته شد.
 

 یافته ها
تنووي و موودل بوورون دو در مطالعووه ايوون هوواييافتووه

 .است شده بنديتني دستهدرون
 

 تنينتايج مدل برون -7
، 50CC كووه براسوواسنشووان داد  ايوون مطالعووهيج نتووا

تري نسوتت بوه كم سیتوتوكسیسیتيداراي اسانس رازيانه 

 از سووويي گلپوور نیووز بووا  بوووده اسووت. گلپوور و پريمتووامین

= 76.57 µg/ml 50CC، تري نسوتت كم سیتوتوكسیسیتي

اگرچه در درمان بوا  50ICمیزان  است. داشته به پريمتامین

 50ICنیوز  اسوت، اسوانس رازيانوهتور بووده پريمتامین كوم

  .تري از گلپر نشان داده استكم

 (Selectivity index)انتخوابي  شواخصهمینین میزان 

اسووانس در محاسووته شوود،  50ICبووه  50CCكووه از تقسوویم 

  تي پريمتامین بووده اسوت اسانس گلپر وبهتر از  رازيانه

 . 2)جدول شماره 

اسوانس رازيانوه،   SIو  50IC، 50CC (µg/ml) يجنتوا :2شماره جدول 

 MTTو داروي پريمتامین در تست  گلپر
 

cSI 
(µg/ml) 

b
50CC (µg/ ml) 

a
50IC اسانس/ دارو 

49/2 01/19 69/29 Heracleum persicum  گلپر( 

49/9 2/767 09/79 Foeniculum vulgare  رازيانه( 

63/3 44/1 93/2 PYR  پريمتامین( 

 

a : The half maximal inhibitory concentration 
b : The half maximal cytotoxic concentration  

c : Selectivity index = CC50/IC50  

 

 نتايج مدل درون تني -2

 براي تعیین اروراس ضود ،7 شماره با توجه به نمودار

تنوي در در شورايط بورون انگلي اسوانس گلپور و رازيانوه

 7× 376هاي بالب سي كه با تزريو  داخو  صوفاق موش

، ه بودنودآلوده شود توكسوپالسما گوندييتاكي زوئیت 

شود.  روز درموان بررسوي 0پوس از هوا زمان بقاي مووش

 ،دريافت كردند PBSو هاي كنترل منفي كه انگ  موش

شروع به موردن كردنود پس از آلوده شدن، از روز ششم 

هاي اين گروه مردنود. تمامي موش هشتمو در پايان روز 

تورل مبتوت كوه پريمتوامین دريافوت هواي گوروه كنموش

شروع به مردن كردند و توا پايوان روز  نهمكردند از روز 

 ها مردند.همه موش يازدهم
 

 
 میوزان پريمتامین بورداروي و  اسانس گلپر، رازيانهارراس  :1 شماره نمودار

 گونديي توكسوپالسماآلوده به انگ   Balb/cهاي  زمان بقاء در موش
 

  و رازيانوه mg/kg) 06 گلپور اسانسهايي كه موش

(mg/kg 766 هفوتم هوايروز دردريافت كردنود   06و ،

هوايي درصد مووش 06مردند. التته و نهم آزمايش  هشتم

  دريافت كورده بودنود، در روز mg/kg 766كه رازيانه )

نهم مردند. همینین يک موش در گروه درموان شوده بوا 

   درmg/kg 06پريمتووامین) - mg/kg766تركیووب رازيانووه )

هاي اين گوروه در روزهواي روز هشتم مرد و ساير موش

 نهم و يازدهم مردند.
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 پريمتوامین  ،mg/kg 766هاي درماني با رازيانوه )گروه

(mg/kg 06( و تركیب درماني رازيانوه   mg/kg766  - 

نسووتت بووه گووروه كنتوورل منفووي   mg/kg 06پريمتووامین )

(PBS  60/6) اشوتندافزايش معني داري در میزان بقا د< P . 

همینین گروه درموان شوده بوا تركیوب درمواني رازيانوه 

(mg/kg766 - ( پريمتامینmg/kg 06   نسوتت بوه گوروه

داري در میزان بقوا معني مبتت )پريمتامین  تفاوسكنترل 

اگرچووه سواير گووروه هواي درموواني .  P <60/6) داشوتندن

مبتوت نشوان گوروه كنتورل داري بوا تفاوس آماري معنوي

 . P >60/6) ندداد
 

 بحث
هواي هاي وسیعي در درمان بیموارياگرچه پیشرفت

 هاي جديود بورايانسان  اص  شده است، اما توسعه درمان

توكسوپالسوما هر دو مر له  اد و مزمن بیماري جهاني 
 نیاز به عزمي راسخ دارد. توكسوپالسموز تهديودي گونديي

اني براي سالمت جمعیت متنوعي از بیماران شوام  بیموار

با نقص سیستم ايمني، زنوان بواردار و افورادي كوه دچوار 

باشد. در ال  اضر درموان هاي چشمي هستند، ميبیماري

انتخابي توكسوپالسوموز داراي عووار  جوانتي زيوادي 

هاي دارويي نیز در مواردي گزارش شده بوده و مقاومت

.  7،1)ندشوومنجر به قطع درموان موياين عوام  كه  است

 مورر و بدون عوار  جانتي آلترناتیو داروهاي يافتن لذا

 نظوور بووه ضووروري گونوودييا توكسوپالسووم انگوو  ضوود

امروزه استفاده از داروهاي گیاهي با توجه به   .3)رسدمي

 تري نستت به تركیتاس شیمیاييكه عوار  جانتي كماين

تر در دسترس هستند، افوزايش يافتوه دارند و با قیمت كم

ر محققین اروراس عصواره متوانولي هاي اخیاست. در سال

 و وراآلوئه، اوكالیپتوساه یگبر  گیاهان مختل  مانند 
Feijoa sellowiana هوواي انگووو  بوور توواكي زوئیووت

تني و درون تنوي در شرايط برون توكسوپالسما گونديي

 . 27،22)اندبررسي نموده

اروراس ضود  يدارا انوهيراز اهیگ ریمطالعاس اخ طت 

انگو  ناقو   هیوعل يجمله اروراس مهواراز  يمتعدد يانگل

 يضودكرمارراس  و آيمريا تنالانگ  ،آنوف  استفنسي ماالريا

و  يکروبویم ضودداشته است. همینین اين گیاه خووا  

 ارراس يداراگلپر نیز   .79-74)دارد يمتعدد يدانیاكسيآنت

و  ي، ضودقارچيکروبیضد م ،يضد كرم ،ييايضد ماالر

ها و فالوونوئیدها و كومارين  77-70)بوده يدانیاكسيتآن

با توجه  . 23)باشنداز تركیتاس اصلي موجود در گلپر مي

به خوا  گلپر و رازيانه در مطالعه  اضر براي اولین بار 

ارووراس ضوود انگلووي اسووانس میوووه ايوون گیاهووان علیووه 

 تنيتني و درونهاي بروندر مدل توكسوپالسما گونديي

اين مطالعوه در شورايط بر اساس نتايج بررسي شده است. 

خصوو  رازيانوه در هتني، اسوانس میووه گلپور و بوبرون

 Veroهواي دوزهاي باالتري نستت به پريمتامین بر سلول

ارراس سیتوتوكسیک داشتند. همینین اسانس رازيانه در 

هاي آلوده بوه مقايسه با گلپر ارراس بهتري در مهار سلول

رازيانوه نیوز   SIانگ  نشان داده است. شاخص انتخوابي )

به عنووان يوک شواخص مهوم درمواني  توي از شواخص 

تر بوده انتخابي درمان استاندارد )پريمتامین  و گلپر بیش

تركیتاس شاخص دانه رازيانه شام  آنتون، لیمونن است. 

كه ا تمواال بوا وجوود ايون تركیتواس   74)و فنیون است

توكسوپالسوما هواي ارراس ضد انگلي بور تواكي زوئیوت
 نشان داده است. گونديي

انتخابي  بر اساس مطالعه علیزاده و همکاران شاخص

در مقايسوه بوا   نیوز 3/3) آلوئوه وراگیواه عصاره متانولي 

 و اين عصاره خووا  تر بودانتخابي پريمتامین بیش شاخص

توكسوپالسوما آنتي اكسیداني نیز داشوته اسوت. عفونوت 
ود. شوستب تولید استرس اكسیداتیو در بدن مي گونديي

اكسیداني با مقابله با ايون عوامو  گیاهاني با خوا  آنتي

 . 27)شووندوار  ايجاد شده مويتولید شده ستب كاهش ع

بور روي اسانس گلپر، رازيانه و داروي پريمتامین بررسي 

 يتوواك 7×376آلووده بوا  Balb/cهواي زموان بقواي مووش

بووا تزريوو  داخوو   ييتوكسوپالسووما گونوود  RH تئیووزو

هوا در مووشنشان داد كوه له  اد بیماري در مر  صفاقي

هاي درموان شوده زموان بقواي بهتوري را نسوتت بوه گروه

خصوو  هگروه كنتورل منفوي از خوود نشوان دادنود و بو
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پريمتوامین، نتوايج بهتوري  -گروه تركیب درماني رازيانه

داري بوا هواي درمواني تفواوس معنويداشتند. هموه گوروه

درمووان شووده بووا اگرچووه گووروه  پريمتووامین نشووان دادنوود،

پريمتامین بهترين زمان بقا را در مقايسه بوا سواير  -رازيانه

هاي درماني از خود نشان داد و در مقايسه با كنترل گروه

 داري نداشوت.معنويتفواوس آمواري مبتت )پريمتامین  نیوز 

تر نستت به درمان بوا با توكسیتي كمبنابراين اين تركیب 

اد توكسوپالسوموز را پريمتامین توانايي كنترل عفونت  

 بورشوود. ايگزين درمان بوا پريمتوامین تواند جدارد و مي

هواي بررسوي غلظوتاساس مطالعوه علیوزاده و همکواران 

روي زمان بر  اكالیپتوس و آلوئه وراهاي عصارهمختل  

كه با تزري  داخ  صفاقي تاكي  Balb/cهاي بقاي موش

نشوان به توكسوپالسموزيس متتال شوده بودنود ها زوئیت

هوا شوده ها باعث افزايش زمان بقاي موشداد كه عصاره

داروي پريمتامین نستت بوه  اگرچه در اين بررسي بودند.

با اين وجود غلظت ، اين دو گیاه تاریر بهتري داشته است

mg/kg 766 تري بر روي زمان ارر بیشداراي  اكالیپتوس

 . 27)داشتهاي عصاره ها بقا در مقايسه با ساير غلظت

كه  2671زاده و همکاران در سال در مطالعه ابراهیم

بر روي ارراس ضد توكسوپالسمايي عصاره متانولي میوه 

و  Feijoa sellowiana ،Allium paradoxumو بر  گیاه 

Quercus castaneifolia بور   ،انجام شدF. sellowiana 
هوا داراي بهترين ارر در زمان بقا نستت بوه ديگور عصواره

 . ENREF_81_22)استبوده 

گیاه و همکاران نشان داد كه اسانس  Madyمطالعه 

Nigella sativa  تواریر در تركیوب بوا پريمتوامین بهتورين

 در درمان توكسوپالسوموزيس داشوت. همینوین را مطلوب

Nigella  سیسوتم تقويت و اكسیداني آنتي خوا  تنهاييبه 

 Nigella sativaداد. در ايون مطالعوه  نشان خود از ايمني

 در توكسوپالسوموز تجربوي شود،باعث افزايش زمان بقا 

بوا داروي پريمتوامین داراي  اسوانستركیب ايون  اگرچه

 . 29)بهترين نتايج زمان بقا بوده است

اسانس میوه نتايج  اص  از اين مطالعه نشان داد كه 

داراي ارراس ضد توكسوپالسمايي  گیاهان گلپر و رازيانه

توا را دارنود  باشند. از اين رو پتانسوی  ايونقاب  قتولي مي

جايگزين مناستي براي داروهاي شیمیايي متداول گردند. 

نتیجوه بهتوري كوه از بوا  رازيانوهمورد گیاه  مخصوصاً در

امید در میزان زمان بقا به دست آمد،  اسانسمصرف اين 

از اروراس  اسوانساين وجود دارد كه بوا اسوتفاده از ايون 

اي به دست سوء داروهاي شیمیايي در امان باشیم. التته بر

تورين بویشداراي كوه  هوااسوانسآوردن بهترين غلظوت 

تورين میوزان سايتوتوكسیسویتي خاصیت ضد انگلي و كم

 نیاز است.در آينده تري مطالعاس تکمیلي بیش ،دنباش
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