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 مقاله پژوهشي 

  بر  (Pistacia atlantica subsp. Kurdica) یپسته کوه يهاعصارهانواع  تأثیر
 یتنبرونس در شرایط ینالیواژ کوموناسیتر

  
  ٦فالحمحمد ، ٥مقصود نيرحسيام، ٣،٤دستان دارا، ٢ارنژاديرا بختيسم، ١*ينيمحمد مت

 
  09/02/1397 یرشپذ یختار 23/11/1396 یافتدر یختار

 
 يدهچک

ن ياجهان است که موارد مقاوم به درمان  در سراسر ينسج يروسيرويغ يهان عفونتيترعياز شا يکي سيازيکومونيتر: نه و هدفيزمشيپ: هدف و زمينهپيش
  .س بوديناليکوموناس واژيتر يبر رو يتنط برونيدر شرا يپسته کوه يهاعصاره تأثيرزان يم يبررس مطالعهن يهدف از ا باشد.يش ميدر حال افزاعفونت 

، µg/ml ۴۰۰۰ ،۲۰۰۰ يهاد و سپس غلظتيه گرديساندن تهيبا روش خ يپسته کوه يدروالکليو ه يمتانول، ياستاتليات، يهگزان يهاعصاره :هامواد و روش
ون يساعت انکوباس ۴۸و بعد از  يط هوازيدر شرا، دازوليدر مقابل مترون، سيناليکوموناس واژيانگل ترزوله ياپنج  يبر روه و يته ۵/۶۲، ۱۲۵، ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰
 يبرا MLC (Minimum Lethal Concentration) و Minimum Inhibitory Concentration) MICآزمون ( ش قرار گرفت.يمورد آزما، C °۵/۳۵ يدر دما

  د.يتکرار گرد دومرتبهو  ييتادو صورتبهانگل  زولهيهر ا
 ين اثر مربوط به عصارهايشتريون بيساعت انکوباس ۴۸بود. بعد از  مؤثرس يناليکوموناس واژيتر در برابر يموردبررس يهاج نشان داد انواع عصارهينتا: هاافتهي
 يدروالکيو ه يمتانول ين اثر مربوط به عصارهايترکمو  µg/ml ۳۸۷و  ۳۳۷ برابر MIC نيانگيم بيبه ترتو  µg/ml ۱۲۵ برابر MIC با حداقل يهگزان و ياستاتليات

 يهاعصاره يبر اثر کشندگ يدين موضوع تائيبود که ا MICج آزمون يها برابر نتاعصاره يبرا MLCج آزمون يبود. نتا µg/ml ۲۰۰۰برابر  MIC نيانگيبا حداقل و م
 آمد. به دست µg/ml ۵/۱ ± ۲/۴ ن و انحراف استاندارديانگيبا م ۲/۶تا  ۱/۳دازول از يها به مترونانگل ييت دارويزان حساسيباشد. ميانگل م يش بر رويمورد آزما

بر  يوجهتقابلتوان  يدارا يپسته کوه يهگزان و ياستاتليات يهابات موجود در عصارهيدهد که ترکين مطالعه نشان ميج حاصل از اينتا: يريگجهينتبحث و 
ها در نآ يبر رو يلين انجام مطالعات تکميها و همچنن عصارهيبات موجود در ايترک ييو شناسا يباشند که الزم است با جداسازيس ميناليکوموناس واژيتر ضد
  بات حاصل از آن کسب گردد.ياه و ترکين گيا يکروبيمات ضدينه خصوصيدر زم يتراطالعات جامع يتنو درون يتنط برونيشرا

  دازوليمترون، عصاره، يپسته کوه، سيناليواژکوموناس يتر :يديکل واژگان
  

 ١٣٩٧ خرداد، ۱۹۸-۲۰۷ ص، سوم شماره، نهميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ۰۸۱-۳۸۳۸۰۵۷۲ :تلفن، يشناسو قارچ يشناسگروه انگل، يدانشکده پزشک، دهيد فهميبلوار شه، همدان: آدرس مکاتبه

  
Email: matini@umsha.ac.ir 

  
  مقدمه
ده متعلق به خانوا دارتاژک يااختهيتکس يناليواژکوموناس يتر

-يس ادراريازيکومونيجاد تريده بوده که در انسان ايناد کومويتر
 يروسيرويع غيشا يمقاربت يهاعفونتاز  يکيکه  دينمايم يتناسل

                                                             
  سنده مسئول)«(نو همدان، همدان ي، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده پزشکيشناسو قارچ يشناسگروه انگل ارياستاد ١
  رانيهمدان، همدان، ا ي، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده پزشکيشناسو قارچ يشناس، گروه انگليشناسکارشناس ارشد انگل ٢
  رانيهمدان، همدان، ا ي، دانشگاه علوم پزشکيداروئي، دانشکده داروساز بيوتكنولوژي و گروه فارماكوگنوزي ارياستاد ٣
 رانيهمدان، همدان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يعيطب یهافراوردهو  يياهان دارويقات گيمرکز تحق ٤
  رانيهمدان، همدان، ا ي، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده پزشکيشناسو قارچ يشناسانگلگروه  اريدانش ٥
 رانيهمدان، همدان، ا ي، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده پزشکيشناسو قارچ يشناسگروه انگل استاد ٦

وع يزان شيم ي). سازمان بهداشت جهان۱( ستسراسر جهان ادر 
ون مورد در سال و يليم ۴/۲۷۶س را در سراسر جهان يازيکومونيتر
نموده  گزارش ييايديو عفونت کالم، گنوره، سيفليوع سيش از شيب

ا يتواند به اشکال بدون عالمت و يمن عفونت در انسان يا .)۲است (
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ن يمتفاوت ظاهر گردد. همچن ينيبال عالئمو با شدت  دارعالمت
ش يزااف، تولد زودرس نوزادانمانند  يتواند عوارضيس ميازيکومونيتر

 روسيش خطر انتقال ويافزاو  استعداد ابتال به سرطان دهان رحم
را به دنبال داشته  (HIV)انسان  يمنينقص او  يانسان ييلومايپاپ

از  يکي عنوان، بهدازوليتاکنون مترون ۱۹۶۱از سال ). ۱، ۳باشد (
ر اکثد در يمورد تائ يتنها دارو، هادازوليميتروايبات گروه نيترک

استفاده از س بوده است. يازيکومونيدرمان تر يبرا جهان يکشورها
و با دس يناليکوموناس واژياز تر يعفونت ناش درمانن دارو جهت يا

مقاومت  يبه عبارتا ي و يشکست درمانو  يعوارض جانبچالش 
 يين مورد مقاومت داروياست. اول مواجهه بوده، انگل ييدارو

 ۱۹۶۲سال ل استفاده از دارو در يس در همان اوايناليواژکوموناس يتر
افت. يش يموارد مقاومت افزا گزارش جيتدربهکه  ديمشاهده گرد

زان يم (CDC)کا يها در آمريمارياز ب يريشگيمرکز کنترل و پ
 ۵تا  ۲ن يرا بس يناليکوموناس واژيتر يهاانگل ييمقاومت دارو

  ).۴، ۵( است ن زدهيتخمدرصد 
 يکروبينه اثر ضدميدر زم يادير مطالعات زياخ يهادر سال 

، هانيکومار، دهايها مانند ترپنوئبات مختلف آنياهان و ترکيگ
 ازجمله). ۶-۹ره انجام شده است (يو غ يبات فنليترک، دهايفالونوئ

اه پسته يگ، هستند يکروبيمخواص ضد يکه دارا ياهانيگ
(Pistacia sp.) رهياز ت Anacardiaceae  گونه در سراسر  ۱۵با

 .P و P. vera, P. Khinjuk باشد که سه گونه آن شامليم، جهان

atlantica ند. گونهيرويران ميران بوده و در ايا يبوم P. atlantica 
 است kurdica و cabulica, mutica گونه به نامريسه ز يا بنه داراي

ران بخصوص منطقه اورامانات ير در شمال و غرب ايگونه اخريکه ز
 يعياز انتشار وس، زاگرس يهان کوهيدر استان کردستان و همچن

مختلف  يهاقسمت، ي). در طب سنت۱۰، ۱۱برخوردار است (
 يبرا ييهوا يهابرگ و اندام، وهيم، شامل صمغ Pistacia يهاگونه

 P. atlantica ران از صمغيشوند. در اياستفاده م ياهداف مختلف
و درمان  يتنفس، يويکل، يکبد، يجهت درمان اختالت گوارش

  ).۱۲گردد (ياستفاده م يپوست يهازخم
ته اه پسيگ تأثيردر رابطه با  يااطالعات موجود مطالعه بر اساس

ا است. در رابطه بس انجام نشده يناليکوموناس واژيتر يبر رو يکوه
مان در يآن بر رو تأثيرتوان ياه مين گيا يااختهيتکت ضد يفعال
ن نمود ايرا ب يوانيا ماژور در مدل حيشمانياز ل يناش يعات پوستيضا

اه يگ نيا ييايز در رابطه با اثرات ضد باکتريمطالعه ن ي). تعداد۱۳(
ر آن ب يعصاره آب تأثيربه  توانيمها آن ازجملهانجام شده است که 

 کوکوسلوينوزا و استافيآئروژ سودوموناس، يا کلياشرش يباکتر يرو
س يتيم ساکن دهان شامل استرپتوکوک يهايباکتر) و ۱۴اورئوس (

اسانس  تأثيرن ي). همچن۱۵موتانس اشاره نمود ( و استرپتوکوک
ن ساک يگرم مثبت و منف يهايباکتراز  يبر تعداد يپسته کوه

وم يموريفيو سالمونال ت يلوريپ کوباکتريهل گوارش ازجملهدستگاه 
تواند ياه مين گيا يکروبي). خواص ضدم۱۶ده است (يگزارش گرد

، )α-Thujene( آلفا توجنل يبات موجود در آن از قبياز ترک يناش
 ننيساب، )Camphene( کامفن، )α-Pinene( ننيپ آلفا

)Sabinene( ،ننيپ بتا )β-Pinene( ،۳-دلتا ) کارنΔ3-Carene (
 در آن يبات فنلياز وجود ترک يا ناشيو  )Limonene) (۱۱مونن (يل

  ).۱۷باشد (
، سيازيکومونيدر رابطه با درمان تر شدهمطرحمسائل  ليبه دل

 يبرا مناسب ياثربخشد با يجد يبات داروييترک ق در رابطه بايتحق
که نيبه ا باشد. با توجهيم ين عفونت جزء الزامات بهداشتيدرمان ا

ها يماريب از ياريبس درمان يبرا گسترده صورتبهرباز يداهان از يگ
 ليبه دلاند و گرفتهيمورد استفاده قرار م يعفون يهايماريب ازجمله

ن با در نظر يو همچن P. atlanticaدر  يکروبيمل ضديوجود پتانس
 کوموناسيه انگل ترياه علين گينکه تاکنون اثرات ايگرفتن ا

انواع  يرتأثق ين تحقيدر ا، قرار نگرفته است يابيس مورد ارزيناليواژ
کوموناس يتر يبر رو يتنط برونيمختلف آن در شرا يهاعصاره

  س مورد مطالعه قرار گرفت.يناليواژ
  

  هامواد و روش
  :انگل يسازآمادهو  آوريجمع
ج پن يبوده که بر رو يشگاهيآزما -يتجرباز نوع  قيتحقن يا

در ، شده از افراد آلودهس جدايناليکوموناس واژيانگل ترزوله يا
اه علوم دانشگ يشناسو قارچ يشناسگروه انگل يقاتيشگاه تحقيآزما

ماران مشکوک به يانگل از ب يهاد. نمونهيهمدان انجام گرد يپزشک
 در سطح شهر همدان يدرمان يس که به مراکز بهداشتيازيکومونيتر

 اسکومونيترانگل ص يجهت تشخآمد.  به دست، کردنديممراجعه 
دورسه  طيدر مح از روش گسترش مرطوب و کشت سيناليواژ

(Dorset medium) ص ي). پس از تشخ۱۸( دياستفاده گرد
منتقل  )۱۹( امونديط کشت ديها به محن نمونهيا، مثبت يهانمونه
کشت خالص و ، چند روز يط يمرحله کشت متوال چند يو ط
ت به يزان حساسين ميياستفاده در آزمون تع منظوربهک انگل ياگزن

  ).۲۰د (يا گرديمه، ياهيگ يهاعصاره
  :ياهيه عصاره گيته

 P. atlantica subsp. Kurdica يعلمبا نام  يوه پسته کوهيم
شد. پس از  يآورآن در استان کردستان جمع يعيطب شگاهياز رو

قات و يمرکز تحق شناساهيتوسط متخصص گ د آنيو تائ ييشناسا
مي هرباريوشماره ، استان کردستان يعيو منابع طب يآموزش کشاورز

)MPH-11854( اهيوه گيبه آن تعلق گرفت. روند خشک نمودن م 
شگاه ياتاق و دور از نور انجام گرفت. سپس در آزما يدر دما

همدان  يدانشگاه علوم پزشک يدانشکده داروساز يفارماکوگنوز
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استخراج  منظوربه د.ير اقدام گرديبه روش ز عصارهجهت استخراج 
اه را پودر کرده و سپس از يگ شدهخشکوه يم، مختلف يهاعصاره
استات ليات، (H)هگزان  يهابا حالل بيبه ترتگرم پودر حاصل  ۱۰۰
(E) ،متانول (M) روش  به )۳۰/۷۰( متانول/آب يالکلدرو يو حالل ه

بار  ۳ساعت و  ۷۲اتاق به مدت  يدر دما (Maceration) ساندنيخ
 سپس محلول حاصلکر انجام گرفت. يش يبر رو يريعصاره گ، تکرار

 يهاعصارهد و يش گرديپاال ۴۱واتمن شماره  يکاغذ صاف لهيوسبه
) Heidolph, Germany(دوار  رکنندهيتبخدر دستگاه  آمدهدستبه
  ).۲۱(شدند  يخچال نگهداريظ شده و تا زمان استفاده در يتغل
  :دازوليه محلول مترونيته

 (Sigma Chemical Co. St Louis)دازول يابتدا پودر مترون
لتر يله فيوسبهحل و محلول حاصل  ن در آب مقطريبا غلظت مع

ز ا ييهاغلظتسپس د. يل گرديکرون استريم ۲۲/۰با منافذ  يسرنگ
و د يمتوال يسازقيله روش رقيوساموند بهيط کشت ديدارو در مح
 ييانه يهاد تا غلظتيه گرديل تهياستر يهاتيکروپليبرابر در م

  د.مبه دست آ g/mlµ ۴۰۰ تا۰۱/۰
  :(MIC) يمهارکنندگحداقل غلظت  نييآزمون تع

عبارت بود از حداقل  MIC اي ١يحداقل غلظت مهارکنندگ
ساعت  ۴۸و  ۲۴که بعد از دازول يمترون يداروعصاره و  از يغلظت

 گرددط کشت يدر محها حرکت شدن انگليبون باعث يانکوباس
)۲۲.( 

 مطابق با روش، هات انگل به عصارهيحساس زانين مييآزمون تع
 يهاکه انگل بيترتنيابه). ۲۲انجام گرفت ( CDC يشنهاديپ

ط کشت يک شدن در محيو اگزن يسازشده بعد از خالصجدا
سلول  ۱×  ۵۱۰به تعداد مشخص (و  يتميدر فاز رشد لگار، امونديد

مورد  ،تومتريبعد از شمارش با الم هموس )آزمون در هر چاهک
ه يها با غلظت اولاز عصاره ييهااستفاده قرار گرفتند. محلول

mg/ml۲۰ د يسولفوکساليمتيدر حالل د(DMSO, D2650 

SIGMA, BioReagent) از ييهاغلظتد. سپس يه گرديته 
 يمتوال يسازقيروش رق لهيوساموند بهيط کشت ديدر محها عصاره

ار و بعد ان کيدر پا د تايه گرديل تهياستر يهاتيکروپليدو برابر در م
 يينها يهاغلظت، انگل به آن يط کشت حاوياز اضافه نمودن مح

 µg/ml ۴۰۰۰ ،۲۰۰۰ ،۱۰۰۰ ،۵۰۰ ،۲۵۰ ،۱۲۵ ،۵/۶۲برابر  يمتوال
 يدر گرمخانه در دماآزمون  يهاتيکروپليمسپس  د.مبه دست آ

قرار داده شدند و بعد از  يط هوازيدر شرا گرادسانتيدرجه  ۵/۳۵
 .قرار گرفت يموردبررسکروسکوپ معکوس يساعت با م ۴۸و  ۲۴
 هر ين برايدازول و همچنيو مترون ياهيب گيهر ترک يش برايآزما
ل ه مراحيانجام شد. کل ييتاصورت دوو هر مرتبه به دومرتبه، انگل

                                                             
1 Minimum Inhibitory Concentration 

 يعار يو در برابر آزمون شاهد (شاهد منفط سترون يش در شرايآزما
 يدارو يشاهد مثبت حاو، ييو دارو ياهيب گياز هرگونه ترک

  ) انجام گرفت.DMSO يدازول و شاهد حالل حاويمترون
  :(MLC) ين حداقل غلظت کشندگييآزمون تع
 ٢يکشندگحداقل غلظت ن ييآزمون تع، MICبر آزمون  عالوه

بات يتر اثر ترکقيدق يابيارز منظوربهن مطالعه يز در اين MLC اي
 ۴۸ بعد از( MICآزمون  د. پس از انجامياستفاده گرد، شيمورد آزما

ات يتر از محتويکروليم ۱۰۰زان ياز هر چاهک آزمون به م، ساعت)
از هرگونه  ياموند که عاريط کشت ديآن برداشت کرده و در مح

گرمخانه در  درکشت مجدد داده شد و ، بود ييو دارو ياهيب گيترک
روز  ۱۰و روزانه تا  قرار داده شد گرادسانتيدرجه  ۵/۳۵ يدما
رشد انگل  ازنظرکروسکوپ معکوس يط کشت با ميمح يهالوله

و  ياهيبات گياز ترک ين غلظتيترکمقرار گرفتند.  يموردبررس
د يکه در لوله کشت مربوط به آن رشد انگل مشاهده نگرد ييدارو

  در نظر گرفته شد. MLCزان يم عنوانبه
  :يآمار ليوتحلهيتجز 

 آزمونو  SPSS V.16افزار از نرم يآمار تحليلوتجزيهجهت  
سه يمقاجهت  ۰۵/۰ يداريدر سطح معندمن يک فريناپارامتر

  .دياستفاده گرد، شيبات مورد آزمايترک MIC يهانيانگيم
  

  هاافتهي
، ياستاتليات، يهگزان يهاعصاره تأثيرزان يم يابيارز منظوربه
زوله انگل يپنج ا يبر رو يپسته کوه يدروالکليو ه يمتانول

 وع، درمجمدازوليمترون يسه با دارويس در مقايناليکوموناس واژيتر
ش يآزما يسر ۲۰ يي) و دارو۲و  ۱(نمودار  ياهيب گيهر ترک يبرا

ها در ادامه شين آزماياز ا آمدهدستبه يهانيانگيمانجام گرفت که 
  شده است.آورده 

سه با يدر مقا يپسته کوه يهااثر انواع عصاره ۱جدول شماره 
 ۲۴س بعد از يناليکوموناس واژيتر يهازولهيا يبر رو، دازوليمترون

گردد يکه مشاهده م طورهماندهد. يون را نشان ميساعت انکوباس
) و MIC=٢٥٠ g/mlµ( يمربوط به عصاره هگزان تأثيرن يشتريب

 g/mlµ( يدروالکليو ه يمربوط به عصاره متانول تأثيرن يترکم
٤٠٠٠=MIC۰۰۱/۰باشد (ي) م<Pن جدول اثر ين در اي). همچن
عد انگل ب يبر رو ،دازوليسه با مترونيدر مقا يپسته کوه يهاعصاره

ش يز نشان داده شده است. بعد از افزاين، ونيساعت انکوباس ۴۸از 
ته افيش يافزا يکنترل منف سه بايدر مقا هااثر عصاره، زمان مجاورت

و  يتاتاسليات يهامربوط به عصاره تأثيرن يشتريب کهطوريبهبود 
  ).P>۰۰۱/۰) بود (MIC=١٢٥ g/mlµ( يهگزان

2 Minimum Lethal Concentration 
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ها بر انگل د اتر عصارهيز (که جهت تائين MLCش يج آزماينتا
مربوط  MICش يج آزمايها برابر نتاانواع عصاره يصورت گرفت) برا

ها بر عصاره يکشندگ تأثير دهندهنشانن امر يبه هر عصاره بود که ا
 ج مربوطيتاباشد. نيم، مربوط به هر عصاره MICهاي انگل در غلظت

 که همهنشان داد ز ين دازوليمترون ييت دارويحساس شيآزمابه 
نسبت به  شيمورد آزما سيناليکوموناس واژيتر يهازولهيا

ها آن ساعت ۴۸بعد از  MIC نيانگيند و مبوددازول حساس يمترون
 آمد. به دست g/mlµ ۲/۴برابر 

  
  

ساعت  ۲۴س بعد از يناليواژکوموناس يتر زولهيپنج ا يها بر رو) عصارهMIC( يمهارکنندگزان حداقل غلظت يسه ميمقا :)۱نمودار (
  ونيانکوباس

  
  

ساعت  ۴۸س بعد از يناليواژکوموناس يتر زولهيپنج ا يها بر رو) عصارهMIC( يمهارکنندگزان حداقل غلظت يسه ميمقا :)۲نمودار (
  ونيانکوباس
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 ساعت ۴۸و  ۲۴س بعد از يناليواژکوموناس يتر يبر رو يپسته کوه يهاعصارهانواع ) MIC( يحداقل غلظت مهارکنندگ: )۱( جدول
  ونيانکوباس

  
  و دارو عصارهنوع 

  ونيساعت انکوباس ۲۴بعد از  MICزان يم
)g/mlµ(  

  ونيساعت انکوباس ۴۸بعد از  MICزان يم
)g/mlµ(    

p- value  
ن و انحراف يانگيم  حداکثر  حداقل 

 حداکثر حداقل  اريمع
ن و يانگيم

 اريانحراف مع
  ۳۳۷±۱۴۱  ۵۰۰  ۱۲۵  ۷۰۰±۲۵۱  ۱۰۰۰  ۵۰۰  ياستاتليات

  
۰۰۱/۰ p<  

  

  ۳۸۷±۳۱۶  ۱۰۰۰  ۱۲۵  ۵۲۵±۳۳۳  ۱۰۰۰  ۲۵۰  يهگزان
  ۲۰۰۰±۰  ۲۰۰۰  ۲۰۰۰  ۴۰۰۰±۰  ۴۰۰۰  ۴۰۰۰  يمتانول

  ۲۰۰۰±۰  ۲۰۰۰  ۲۰۰۰  ۴۰۰۰±۰  ۴۰۰۰  ۴۰۰۰  يدروالکليه
  ۲/۴±۵/۱  ۲/۶  ۱/۳  ۵/۱۲±۰  ۵/۱۲  ۵/۱۲  دازوليمترون

  
  يريگجهينتبحث و 

 کي يکروبيم يزايماريعوامل بان يدر م ييمسئله مقاوت دارو
ک ي عنوانبهبوده و  يمسئله مهم و نگران کننده است که روبه فزون

د روبرو نموده است. يسالمت و بهداشت جامعه را با تحد، عامل خطر
اول دهه شصت در سراسر جهان و  يهادازول از ساليمترون

 باتيتنها ترک، از کشورها ير در بعضياخ يهادازول در سالينيت
اند. شکست س بودهيازيکومونيدرمان تر يد برايمورد تائ ييدارو

اول  يهادازول که از همان ساليس با مترونيازيکومونيتر يدرمان
 يهاش بوده و گزارشيروبه افزا، دين دارو گزارش گردياستفاده از ا

نتشر م، س از جوامع مختلفيازيکومونيتر ياز شکست درمان يمتفاوت
 يزان شکست درمانيها مگزارش يبعض شده است بطور مثال

ن يتخم %۱۰االت متحده تا يدازول را در ايس با مترونيازيکومونيتر
 ،مانند مخلصه يياهان داروياز گ يتعداد تأثير). تاکنون ۲۲اند (زده
 يره بر رويبنفشه معطر و غ، اسطوخودوس، نعناع، يگلميمر
پسته ). ۲۳س مورد مطالعه قرار گرفته است (يناليکوموناس واژيتر

از جهان مشاهده  يدر مناطق ا درخچهي رختد صورتبهکه  يکوه
 شدهياستفاده م هابيمارياز  يدرمان بعض يرباز براياز د، شوديم

سال از صمغ  ۲۵۰۰بر بالغ، انيوي يدر طب سنتاست. بطور مثال 
ه سوءهاضم، معده يعصبدرد ازجمله،  ياختالت گوارش ياه براين گيا

 يکه امروزه گزارشاتيطوراند است بهکردهيو زخم معده استفاده م
کوباکتر يهل يبر باکتر تأثيراه و ين گيا يکروبيت ضدميبر فعالدال

  ).۱۳وجود دارد ( يلوريپ
 يپسته کوه يهاج مطالعه حاضر نشان داد که انواع عصارهينتا

در  سيناليکوموناس واژيکت ترمورد استفاده قادرند مانع رشد و حر
 ۲۴ها گردند. بعد از ت باعث مرگ آنيط کشت شده و در نهايمح

به  مربوط بيبه ترت تأثيرن يشتريساعت مجاورت عصاره و انگل ب
و ، )٥٠٠ g/mlµ( ياستاتليات، )٢٥٠ g/mlµ( يهگزان عصاره
ت يفعال) بود. ٢٠٠٠ g/mlµ( يدروالکليو ه يمتانول يهاعصاره
ن زمان تماس بود يها بر انگل وابسته به غلظت و همچنعصاره

به  مربوط تأثيرن يشتريون بيساعت انکوباس ۴۸پس از  کهطوريبه
 ١٢٥ g/mlµبرابر  MIC با حداقل يو هگزان ياستاتليات يهاعصاره

 ا حداقلب يدروالکليو ه يمتانول يهامربوط به عصاره تأثيرن يترکمو 
MIC  برابرg/mlµ يهاتيکروپليم يآمد. بررس دستبه ٢٠٠٠ 

 يترکم يهاها در غلظتساعت نشان داد که عصاره ۷۲آزمون تا 
ط يمانع رشد و حرکت انگل در مح، ساعت ۴۸و  ۲۴نسبت به زمان 

ساعت  ۷۲نکه بعد از گذشت زمان يگردند اما با توجه به ايکشت م
ارج خ يتميلگارط کشت از فاز رشد يرشد انگل در مح، ونيانکوباس

ان زيح از ميقضاوت صح، يطيط محيشده و با نامساعدتر شدن شرا
ن مطالعه يدر ا بر اينبنا، گردديعوامل مورد مطالعه دشوار م تأثير

تا زمان  سيناليکوموناس واژيبر تر يموردبررس يهاعصاره تأثيرار يمع
 MLC شيآزما ج به دست آمده ازيساعت در نظر گرفته شد. نتا ۴۸
مربوط به  MICش يج آزمايز مشابه نتاين يموردبررسها عصاره يبرا

ها عصاره يکشندگ تأثيربر  يديش تائين آزمايج ايهر عصاره بود و نتا
 شيآزماج ينتان يباشد. همچنيس ميناليکوموناس واژيتر يبر رو
کوموناس يتر يهازولهيا که همهنشان داد ز ين ييت دارويحساس

ز ادازول ينسبت به مترون، قين تحقيدر ا يموردبررسس يناليواژ
  .بودند برخوردار يت مناسبيحساس

بر  ياه پسته کوهيگ تأثيراز مطالعات صورت گرفته در رابطه با 
توان به مطالعه تاران و همکاران اشاره يم يکروبير عوامل ميسا يرو

آلوده به  يهاموش يکه بر رو يتنن مطالعه درونينمود. در ا
مغ از ص ينشان داده شد که استفاده موضع، ماژور انجام شدا يشمانيل

 يسه با دارويدر مقا (P. atlantica var. Kurdic)اه ين گيحاصل از ا
تواند باعث کاهش اندازه قطر يم يداريطور معنبه، ميگلوکانت

 توانديز ميدوره درمان ن ين بعد از طيشده و همچن يپوست يهازخم
 ،)يشناسانگل ازنظرآلوده و مثبت ( يهاموشباعث کاهش تعداد 

ت يزخاصيان و همکاران نيزيترا عزي). مطالعه م۱۳گردد (
ق ين تحقيرا نشان داد. در ا يپسته کوه يعصاره آب ييايضدباکتر

ا ياشرش يهايباکتر يبرا P. atlantica يعصاره آب MICزان يم
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 بيبه ترتلوکوکوس اورئوس ينوزا و استافيسودوموناس آئروژ، يکل
ن يج اي). نتا۱۴د (ين گردييتع g/ml µ ۶۷/۲۰۴و  ۱۶۳، ۱۶/۱۰۴
از شيمذکور ب يهايباکتراه بر ين گيا تأثيردهد که يق نشان ميتحق

  باشد.يس ميناليکوموناس وازياخته تريآن بر تک تأثير
 تأثيردر رابطه با  يمطالعات، زجاندارانياز ر ياريهمانند بس

س صورت گرفته است. يناليکوموناس واژيتر يبر رو يياهان دارويگ
توان به ير نقاط جهان ميقات صورت گرفته در سايتحق ازجمله

مه خشک يمناطق خشک و ن يبوماسطوخدوس که  تأثير يبررس
انس اس تأثير ين انگل اشاره نمود. بررسيا يبر رو، است جنوب اروپا

 ,Lavandula angustifolia)آمده از دو گونه اسطوخدوس  دستبه

L. × intermedia) بعد از  %۱بات در غلظت ين ترکينشان داد که ا
ن يهمچن ).۲۴ها گردند (ه انگليباعث مرگ کل تواننديمساعت  ۲۴
ک با يو همکاران در مکز Calzadaانجام شده توسط ج مطالعه ينتا

، ورن کشيا ياهان مورد استفاده در طب سنتيگونه از گ ۲۲استفاده از 
 نيا را بر رشد تأثيرن يشترياهان بين گيدو گونه از ا، مشخص نمود

ن دو گونه عبارت بودند از عصاره دانه خربزه يدارندکه ا اختهيتک
 Cocosنارگيل (بر پوسته يو ف (Carica papaya) يدرخت

 nucifera) برابر با  يتأثيرقدرت  يدارا بيبه ترتکهµg/ml 
۶/۵=50IC  50=۸/۵وIC از  ياه پسته کوهيسه با گيکه در مقا بودند

از  ).۲۵( باشديبرخوردار م سيناليکوموناس واژيبر تر يشتريب تأثير
 با سيازيکومونيمعدود مطالعات صورت گرفته در رابطه با درمان تر

شده  کنترل ينيبال ييمطالعه کارآزماک يبه  توانيم يياهان دارويگ
دو گروه از زنان مبتال به  يکه بر رو اشاره نمود ليدر برز

که  لدازويسکندر گروه درمان شده با ، ديس انجام گرديازيکومونيتر
و  %۶/۹۶ يزان بهبوديم، ) استفاد شدmg ۲۰۰۰صورت تک دز (به

از جنس نعناع  ياگونه Mentha crispa اهيگدر گروه درمان شده با 
 )mg ۲۴صورت تک دز (که آن هم به، Lamiaceaeو خانواده 

 يآمار ازنظرآمد که  دستبه %۹۰ يزان بهبوديمد ياستفاده گرد
ن مطالعه ي). ا۲۶(د ين دو گروه مشاهده نگرديدار بياختالف معن

جهت  ين مناسبيگزيجا توانديم M. crispaاه ينشان داد که گ
، ز برخوردار استين يترکمس که از عوارض يازيکومونيدرمان تر

 يامطالعه يالديم ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۵ يهاسال ين در طيباشد. همچن
س مقاوم به يازيکومونيمار مبتال به تريب ۳۳ يدر مصر بر رو

ن مطالعه از صمغ يدازول صورت گرفت که در اينيدازول و تيمترون
 Commiphora molmol يبا نام علم (Myrrh) ياه مرمکيگ

 mg۶۰۰نشان داد که مصرف روزانه  ن مطالعهيج اياستفاده شد. نتا
 يبهبود و ينيباعث رفع عالئم بال روز ۸تا  ۶اه به مدت ين گيصمغ ااز 

 يشات انگل شناسيشدن آزما ين منفيکامل افراد آلوده و همچن
 %۶/۸۴طبيعي ب ين ترکين افراد با ايدر ا يزان بهبوديگردد. ميم

ه درمان افراد آلوده ب يدوار کننده برايام ياجهيد که نتين گردييتع
 ).۲۷( باشديمدازول يميتروايبات نيمقاوم به ترکس يازيکومونيتر

 ينتط برونيصورت گرفته بر انگل در شرا يهاياز بررس يکي
 يگونه درخت توت فرنگ باتيترک با هيمطالعه انجام شده در ترک

Arbutus unedo ن گونه در يبرگ ا ياستاتليعصاره اتباشد. يم
از رشد  يقدرت ممانعت کنندگ %۱۰۰ يدارا µg/ml ۵۰۰غلظت 

صاره آمده از ع دستبهجه ين مطالعه با نتيجه حاصل از ايبود. نتانگل 
اره ن دو عصيدارد و ا يدر مطالعه ما هماهنگ يپسته کوه ياستاتليات

ودند ب مؤثرزان يک ميس به يناليکوموناس واژيساعت بر تر ۲۴بعد از 
)۲۸.(  

 يتوان به بررسيم، انجام شدهران يکه در ا يمطالعات ازجمله
) اشاره نمود. مطالعه انجام شده Allium hirtifoliumر (يموس تأثير

 يکلرومتان يو د يدروالکليتوسط تاران و همکاران نشان داد عصاره ه
بر مهار رشد  ياقابل مالحظه تأثير (Persian shallot) يرانير ايموس

به ساعت آن  ۴۸بعد از  MICزان يس دارد و ميناليکوموناس واژيتر
برابر  MICدازول با يدر مقابل مترون، µg/ml۵ و ۱۰برابر  بيترت

µg/ml ۲ ، .ر به يدهد که اثر موسين مطالعه نشان ميج اينتابود
بر  ،در مطالعه حاضر يموردبررس يپسته کوه تأثيرتر از يمراتب قو

وجود از  يتواند ناشيس است که ميناليکوموناس واژيات تريح
 (ajoene)و آجوئن  (allicin)ن يسيبات ارگانوسولفور مانند آليترک

ت ضد يخاصباشد که  Alliumجنس  يهاگونهر ير و سايدر س
 يدر بررس). ۲۹(اهان داده است ين گيبه ا ياقابل مالحظه يکروبيم

و  يتوسط حسن (Eucalyptus camaldulensis)پتوس ياکال تأثير
 شيمورد آزما يهاعصارهان انواع يهمکاران نشان داده شد که از م

س يناليژکوموناس وايتر يبر رورا  تأثيرن يشتريب ياستاتليعصاره ات
 %۱۰۰، ن عصارهيا mg/ml ۵/۱۲ساعت غلظت  ۲۴دارد و بعد از 

 رتأثياز  ترکمآن بر انگل  تأثير) که ۳۰( گردديمانع از رشد انگل م
 µg/ml ۵۰۰برابر  MICزان يبا م يپسته کوه ياستاتليعصاره ات

و همکاران گزارش نمودند که انواع  ين نائميهمچن .باشديم
در  (.Rheum ribes L)واس ياه ريبرگ و ساقه گ، گل يهاعصاره
مانع از رشد  %۱۰۰، تواننديم mg/ml ۱ و ۵/۰ يغلظتها

اه يگ يزان اثربخشين مي) که ا۳۱(س گردد يناليکوموناس واژيتر
 .اشدبيمدر مطالعه ما  ياه پسته کوهيگ يواس در محدوده اثربخشير

 Ferula) يابانيب ياه کمايگ تأثيرو همکاران  يمحمدخان

szowitsiana) ،کوموناس يتر يرا بر رو، متعلق به خانواده چتريان
 mg/ml ۲ ق غلظتين تحقيس مورد مطالعه قرار دادند. در ايناليواژ

د و حداقل يساعت گرد ۷۲باعث عدم رشد انگل بعد از  يعصاره متانول
ط کشت برابر يها در محاز انگل يميکشتن ن يغلظت الزم برا

mg/ml ۳۶/۰ يابانيب يکما يعصاره متانول تأثيرکه  دين گردييتع 
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ساعت در مطالعه  ۴۸بعد از  يپسته کوه يعصاره متانول تأثيربرابر 
  ).۳۲است (حاضر 

ذکر است که در مطالعات صورت گرفته جهت در انتها الزم به 
ز روش س ايناليکوموناس واژيتر يبر رو يياهان دارويگ تأثير يبررس

ز يج نياستفاده شده است و نتا يون متفاوتيانکوباس يهاو از زمان
inhibitory  Growthيا درصد ممانعت از رشد  صورتبهمتفاوت و 

percent ،50IC ،90IC ،50LD  وMIC ن امر ياند. که اگزارش شده
ن يدشوار نموده است. به هم يرا بر انگل تاحد هاآنات تأثيرسه يمقا
شده است از روش استاندارد و  يق حاضر سعيل در تحقيدل
 ييت دارويزان حساسين مييتع منظوربهکه  CDC يشنهاديپ

 MICد بر ياستفاده گردد و تاک، س ارائه شدهيناليکوموناس واژيتر
ابل تر و قدست آمده استانداردج بهيساعت بوده تا نتا ۴۸و  ۲۴بعد از 

. دازول باشديمترون يت داروين حساسييج آزمون تعياس با نتايق
که مطالعه حاضر و اغلب مطالعات انجام شده با آن  يگريچالش د

استاندارد مقاوم به  يهازولهيروبرو هستند عدم استفاده از ا
شد با استفاده از  يد که در مطالعه حاضر سعباشيدازول ميمترون
  جبران گردد. يت تا حدين محدوديزوله انگل ايپنج ا

 ياههعصار بات موجود دريق نشان داد که ترکين تحقيج اينتا
اس کومونيه تريعل ياتوجهقابل يتوان کشندگ يدارا يپسته کوه

شامل  شتريقات بيتحق يل الزم براياه پتانسين گيبوده و اس يناليواژ
ن انجام مطالعات يو همچن مؤثرا اجزاء يجزء  ياستخراج و خالص ساز

ا دار، را يوانيو مدل ح يتنط برونيآنها را در شرا يبر رو يليتکم
 باشد.يم

 
  يتشکر و قدردان 

د ارش ينامه مقطع کارشناسانيشده از پان گزارش برگرفتهيا
سندگان مراتب يله نويوسنيبوده که بد يشناسرشته انگل

دانشگاه علوم  يآورقات و فنيخود را از معاونت تحق يسپاسگزار
) ۹۵۰۷۱۳۴۱۳۱(شماره طرح  يت ماليحما ليبه دلهمدان  يپزشک

ه يدارند. در ضمن از کلياعالم م، يقاتين طرح تحقياز ا يو معنو
دانشگاه علوم  يو دارو ساز يدانشکده پزشک يشگاهايهمکاران آزما

 تينها، اندنموده ياريق ما را ين تحقيهمدان که در انجام ا يپزشک
  م.يرا دار يو قدردان يسپاسگزار

 

  منافع تعارض
 اند.نکرده اعالم را منافعي تعارض گونههيچ نويسندگان

  
  يمالحظات اخالق

ته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم يدر کم نامهانيپان يا
 يشناسه اختصاصهمدان مطرح و با  يپزشک
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Abstract 
Background & Aims: Trichomoniasis is one of the most common non-viral sexually transmitted 
diseases worldwide that refractory trichomoniasis is increasing. The aim of this study was evaluation of 
extracts of Pistacia atlantica subsp. Kurdica against Trichomonas vaginalis. 
Materials & Methods: The extracts of P. atlantica including n-hexane, ethyl acetate, methanol and 
hydroalcoholic were extracted by maceration. Five T. vaginalis isoleates subjected to extract 
suscebtibility testing using diferent concentrations consist of 62.5, 125, 250,500, 1000, 2000 and 4000 
µg/ml after 48 hrs incubation under aerobic condition and at 35.5 °C. Susceptibility test was performed 
in duplicate and repeated two times for each isolate. 
Results: The extracts had potent activity against T. vaginalis. After 48 hrs incubation, the utmost activity 
was related to ethyl acetate and n-hexane extract with the lowest MIC of 125 µg/ml and mean MIC of 
337 and 387 µg/ml, respectively. The minimum activity was related to methanolic and hydroalcoholic 
extract with the least MIC and mean MIC of 2000 µg/ml. The results of MLC and MIC tests were exactly 
compatible and they indicate the activity of the extracts on the parasites. The T. vaginalis  isolates were 
susceptible to metronidazole, MICs ranged from 3.1 to 6.2 µg/ml and a mean of 4.2 µg/ml and a standard 
deviation of 1.5 µg/ml.  
Conclusions:  The results of this study showed that the ethyl acetate and n-hexane extract of P. atlantica 
have a significant activity aganst T. vaginalis  parasite. Therefore, future studies are needed to identify 
the compounds of the extracts and their antimicrobial properties are evaluated in vivo and in vitro. 
Keywords: Extract, Metronidazole, Pistacia atlantica, Trichomonas vaginalis 
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