
 
 

٧٩٢  

 مقاله پژوهشي 

 يتاکاشکال بر ) Dracocephalum kotschyi( اهيگ نيزر ياتانول يو عصاره توزانيک کيتوتوکسيات سااثر
  يشگاهيط آزمايدر مح RHه يسو Toxoplasma gondii يتيزوئ

  
 ٤ي، محمد فتاح٣وسف زاده ولندهيل ي، سه٢٭ن پوري، آرش ام١فرد يسجاد معصوم

 

  02/09/1399تاریخ پذیرش  27/04/1399تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

توکسوپالسموز،  ياز مشکالت اصل يکيد. يآيم شمار به خونگرم حيوانات ديگر و انسان انگلي يهاعفونت نيترداولمت از يكي توكسوپالسموزيس :هدف و زمينهپيش
ن يمتاميکه پريهستند بطور ييباال يعوارض جانب يباشد که دارايمن يازين و سولفوديمتاميک پرينرژيب سين انگل ترکيا يآن است. درمان اصل يت درمانيمحدود

ن يابراکند، بنيمجاد يف و زنان باردار ايضع يمنيافراد با ا ين انگل برايکه ا ياديک بودن، در زنان حامله منع مصرف دارد. با توجه به خطرات زيبه علت تراتوژن
 کيتوتوکسيسا اثرات ين مطالعه بررسي. هدف از اتوكسوپالسماست تحقيقاتي مهم اهداف از كم جانبي عوارض و باال اثربخشي با توكسوپالسما ضد داروهاي توليد

 است. يشگاهيآزما طيمح در RH هيسو Toxoplasma gondii يتيزوئ يتاک اشکال بر) Dracocephalum kotschyi( اهيگ نيزر ياتانول يعصاره و توزانيک

، ۱۵۰ يهاغلظتاه و ين گيزر ياز عصاره اتانول تريليليمبر  گرميليم ۱۳۵و  ۹۰، ۴۵ يهاغلظتبا  يتوکسوپالسما گوند RHسويه  زوئيت تاكي: هاروشمواد و 
 ۴۸، ۲۴ يهانزمامدتدر  يکنترل منفن) و يمتاميکنترل مثبت (پر يسه با دارويدر مقا هاغلظتن يبات ايز ترکيتوزان و نيک تريليليم بر گرميليم ۶۰۰و  ۳۰۰

 تاكي نسبت تعيين با توزانيعصاره و ک كشندگي ، درصدMTTز يپان بلو و نيتر يزيآمرنگجداگانه مجاورت و سپس با روش  طوربهون يساعت انکوباس ۷۲و 
  شد. يمراحل بررس يتمام گانهسهكنترل با انجام  با مقايسه در مرده يهازوئيت

توزان يک تريليليم بر گرميليم ۶۰۰اه، ين گيزر تريليليم بر گرميليم ۱۳۵پان بلو، غلطت يون در تست تريساعت از انکوباس ۴۸عد از گذشت ب يطورکلبهج: ينتا
ب: يبه ترت يکنترل با درصد کشندگ ياز دارو تريليليم بر گرميليم ۵۰۰سه با غلظت يتوزان در مقايک تريليليم بر گرميليم ۱۵۰عصاره با  ۹۰ب غلظت يز ترکيو ن
را از خود نشان دادند.  يج قابل قبولينتا ۰۴۸/۰و  ۰۶۷/۰، ۰۸۷/۰، ۱۹۸/۰ب: يبه ترت ODبا  MTTزا در تست يج الينتا يز بررسين و ۲/۹۵و  ۳/۸۸، ۲/۷۷، ۹/۵۰

  نابود شدند. درصد۸۰شتر از يتوکسوپالسما ب يهازوئيت ين تاکيانگيم طوربه ذکرشده يهاغلظتباً در يتقرساعت  ۷۲که بعد از گذشت يبطور
ز کنترل ين و نيمتاميکنترل مثبت پر يسه با داروياه در مقاين گيب آن با عصاره زريترک ژهيوبهتوزان و ينشان داد که، عصاره ک آمدهدستبهج ينتا: يريگجهينت

  شتر بود.يب زمانهم طوربهدو دارو ن يب ايترک يتيتوتوکسيرا از خود نشان داده و اثرات س يج قابل قبولينتا يمنف
 تيزوئ يتوکسوپالسموز، تاک اه،يگ نيزر عصاره, توزانيک, يگوند توکسوپالسما: هادواژهيکل

  
 ١٣٩٩ يد،  ۷۹۲-٨٠١ ص، دهم شماره، و يکم يسدوره ، يپزشکمطالعات علوم مجله 

  
  ۰۴۴۳۲۷۵۳۳۷۳تلفن:  شناسی و قارچ شناسی، اروميه، دانشکده پزشکی، گروه انگل: آدرس مکاتبه

Email: arashaminpour@gmail.com 

  
  مقدمه

انگل داخل  )Toxoplasma gondii( يتوکسوپالسما گوند
 در همهن انگل يکه ا باشدياها ميدياز رده کوکس ياجبار يسلول

 يزبان اصليو م ابديير ميتکث دارمهرهزبانان يم دارهسته يهاسلول
ا يگوشت خام  يست نسجيخوردن ک انسان در اثر .باشديآن گربه م

                                                             
  رانيا، هياروم، هياروم يپزشک علوم دانشگاه، يپزشک دانشکده، يشناس قارچ و يشناس انگل گروه ١
  سنده مسئول)يران (نويا، هياروم، هياروم يپزشک علوم دانشگاه، يپزشک دانشکده، يشناس قارچ و يشناس انگل گروه ٢
  رانيا، هياروم، هياروم دانشگاه، يعيطب منابع و يکشاورز دانشکده، يباغبان گروه علوم يکارشناس يدانشجو ٣
  رانيا، هياروم، هياروم دانشگاه، يعيطب منابع و يکشاورز دانشکده، يباغبان گروه علوم اريدانش ٤

ست بالغ در يخوردن اووس و (مخصوصاً گوشت گاو و خوک) پزمين
 شوديآلوده مق جفت يا انتقال از طريا آب آلوده به مدفوع گربه يغذا 

ک عفونت خود يس در اشکال مختلف از يتوکسوپالسموز ).۱،۲(
ماران يکشنده در ب يماريک بيمحدود شونده بدون عالمت گرفته تا 

 .گردديط خاص مشاهده ميشرا يدارا مارانيو ب يبا عفونت مادرزاد
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 ۱۳۹۹ دی، ۱۰، شماره ۳۱دوره   پزشکيمطالعات علوم مجله 
 

٧٩٣  

 ينسج ستيک صورتبهتوکسوپالسما  ،يمنيستم ايبا فعال شدن س
زمن ر و عفونت فاز ميزبان تکثيآهسته در بدن م صورتبهو  ماندهيباق

وع يش يمطالعات درباره ).۳،۴( آورديم به وجودرا 
ته و داش ين انگل گسترش جهانيا دهديس نشان ميتوکسوپالسموز

 باًيع است و تقريک انگل شايران يادر مختلف ازجمله  يدر کشورها
 ).۵،۶( باشنديانگل آلوده من يران به ايدر اکثر نقاط ا افراد درصد۳۰

آن  يت درمانيمحدود ،توکسوپالسموز ياز مشکالت اصل يکي
 ودشيکه بر ضد توکسوپالسما استفاده م يفعل يداروها .باشديم

 ياهن بردن انگلياز ب ييتوانا، يجانبء عالوه بر داشتن اثرات سو
 يانتخاب يدارو عفونت را ندارند. يکنشهيرست و يداخل ک

 باشديد مين و سولفاناميمتاميريک پينرژيب سيتوکسوپالسموز ترک
ضد  يوبه دار يابيتوکسوپالسما دست يقاتيتحق يهاتياز اولو ).۷،۸(

است.  ين عارضه جانبيترمطلوب و با کم يرگذاريتأثتوکسوپالسما با 
هاست نهيگزن يااز  يکي يياهان داروياز گ آمدهدستبه يهافراورده

اهان يگ نياز ا يبرخ يضد انگل يدرباره اثرهاز ين يسنت در طبکه 
درمان  يبرا يعيبات طبيترکاستفاده از . )۹شده است ( ييهااشاره

قسمت عمده داروها  نکهيبااامروزه  ،دارد يسابقه طوالن هايماريب
ه يکل سومکيدارند اما برآورد شده است که حدود  ييايميمنشأ ش
ه ايا پس از استخراج از گيداشته  ياهيمنشأ گ ييدارو يهافرآورده

ن راستا با توجه به تنوع آب يدر هم .)۱۰،۱۱(اند افتهير شکل ييتغ
 يياران امکان شناسيار متنوع در ايبس ياهيفلور گ جهيدرنتو  ييو هوا

 هاآنکشور و استخراج  ياهان مختلف بوميدر گ ياهيمواد مؤثر گ
د، وجود دار يو در سطح صنعت ادين مواد به مقدار زيد ايمنظور تولبه
ون ران هستند و تاکنيکه منحصر به ا ياهانيدر مورد گ ژهيوبهن کار يا

ن يزر ).۱۲،۱۳دارد ( ياژهيت وياهم ،اندقرار گرفته يموردبررستر کم
 علفي، گياهي Dracocephalum kotschyi)( يعلماه با نام يگ

 ياه حاوين گيا .است نعناع خانواده از ايران اندميك و چندساله
د ، ضييايضد باکتر يهاتيفعال يباشد که دارايمد يک اسيرزمار

 اخير ن تحقيقاتيباشد. همچنيم يدانياکس يو آنت يريفسادپذ

 پيكره در موجود متوكسي فالونوئيد كه است داده نشان يداروي

در گذشته در طب ). ۱۴( ز دارديضدسرطاني ن خاصيت گياه رويشي
 ياختالالت معده، کبد و سردرد استفاده شده است. بررس يبرا يسنت

گرم مثبت  ياه در برابر سه باکترين گيا يعصاره متانول
) توژنزيسامونويستريلوس سرئوس، ليلوکوکوس اروئوس، باسياستاف(

 Escherichia coli،Salmonella( يمنفگرم  يو سه باکتر

enterica،Enterica aerogenes)  نشان داده که
Dracocephalum است  يخوب ييايت ضدباکتريفعال يدارا

ر ياخ يدر سالها ين علوم پزشکينو يهاافتهيگر از يد يکي). ۱۵،۱۶(
باشد يم هايمارياز ب ياريدر درمان بس توزانيکبات ياستفاده از ترک

ه ها نشان داديماريبرا در درمان انواع مختلف  يد بخشيج نويکه نتا

آمين  گلوکز استيل-ان و آمين گلوکز ترکيبي پليمر کيتوزاناست. 
، اندشده متصل هم به گليکوزيدي ۴ و ۱ پيوندهاي وسيله به که است

 .است نيتيتکرار شونده ک ياز گلوکان با واحدها يمشتق يبه عبارت
 ييايميبا فرمول ش يعيطب ديساکار يموکو پل کي نيتيک
)C8H13NO5د مانن انيبندپا ي) بوده که به وفور در اسکلت خارج
 ولکيمخمرها و کوت ليپست از قب اهانيگ نيخرچنگ و همچن گو،يم

از آن جا  انزتويک هيدر ته نيتيک تياهم .شوديم افتيحشرات 
 يسازگار ليبه دل ينيبال يهادر فراوردهتوزان يکاست که 

ن، بود يسم ريهضم آسان، غ تي، قابلمواد هيبا بق يشناسستيز
به  يحامل داروئ کيعنوان قدرت جذب باال، و در دسترس بودن به

 کيتوزان، کاربرد فردمنحصربه خواص دليلبه). ۱۷،۱۸( روديکار م

 ،يپزشک و دارويي ،يفناور زيست ازجمله مختلف در صنايع آن
توزان يک .شدهاست گزارش ييغذا صنايع و يآرايش بهسازي فاضالب،

 ،ييدارو شيو رها يآزادساز يهاستميدر س با درجه خلوص مناسب
 ،يميآنز يحرکت يب ،ييدارو يهامشمع ،يپوست مصنوع ز،ياليهمود
و  يدندان پزشک ،ينخ جراح ،يبانداژ چشم، ارتوپد ،يتماس يلنزها

 ،يجذب چرب ييچون توانا يبه کار رفته و عالوه بر آن اثرات يکشاورز
آن  زين يکروبيو ضد م ديسريگل يکلسترول و تر ،کاهش گلوکز

نانو  و ميکرو ذرات فيبرها، کيتوزاني، يهالميف. استشده گزارش
 و کردن واکسينه دارو، انتقال مهندسي بافت، براي کيتوزاني ذرات
 پزشکي علوم در کيتوزان حاضر، در حال دارند. کاربرد DNA انتقال

 ضد ،ي، ضدقارچييباکتريا ضد خواص دليلبه غذايي صنايع و

ج ينتا ).١٩،٢٠است ( توجه مورد هيپوکلستروميک عملکرد و يتومور
، ايارديژ يتوزان رويک که دهدينشان م ريقات در چند سال اخيتحق

با  رشد دارند يا مهارکنندگي يو الرو حشرات اثر کشندگ ايشمانيل
 يهايماريدر ب توزانيکاستفاده از  يبرا يترکمقات يتحق ن حاليا

خواص  يرو يران مطالعات کميدر ا). ۲۱،۲۲( انجام شدهاست. يانگل
انجام گرفته است و مطالعات متعدد  ن منابع ارزشمنديست فعال ايز

ن مطالعه يهدف از ان اساس يراب باشديم ينه ضرورين زميدر ا
 اهيگ نيزر ياتانول يو عصاره توزانيک کيتوتوکسياثرات سا يبررس

)Dracocephalum kotschyi (يتيزوئ يبر اشکال تاک 
Toxoplasma gondii هيسو RH باشد.يم يشگاهيآزما طيدر مح  

  
  هاروشمواد و 
 ه و توسطيمطالعه ته مورد گياه :گياهي يعصاره تهيه
دانشکده  ييگياهان دارو پژوهشكده در شناسي گياه متخصص

 در نمونه يك گياه نياز اشد.  ييه شناسايدانشگاه اروم يکشاورز

 متخصص نظارت تحت گيري عصاره. شد نگهداري و ثبت پژوهشكده

 در گياه هوايي يهااندام خالصه، طوربه. شد انجام فارماكوگنوزي

 يهابرگ ازشد.  آسياب سپس و شدند خشک هيو سا اتاق دماي
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 و همکارانفرد سجاد معصومی  ... اشکال بر) Dracocephalum kotschyi( گياه زرين اتانولي يعصاره و کيتوزان سايتوتوکسيک اثرات
 

٧٩٤  

 يريموقع عصاره گ ياهياه استفاده شد. مواد گين گيخشک شده زر
ل اتر به يات يد با ياشهيشظرف  پودر درآمده و در يك صورتبه

 ريدر ز يل اتريات يو سپس عصاره د يريساعت عصاره گ ۲۴مدت 
حل نمودن  يبراتانول ا م ساعت خشک شد. سپس ازين يهود برا
لتر شده و بعد از يموجود استفاده و عصاره حاصل ف يد هايفالونوئ

  آماده شد. ييال نهاي، عصاره سير اتانول توسط روتاريتبخ
 يتجار صورتبهتوزان يک :توزانيک يساز آماده

)C8H13NO5(  گرم مين شد و حدود يداريخر ۹۰۱۲-۷۶-۴با کد 
 يس ۲ سپس و اضافه آب يس يس ۲۰۰ ره سبک بهيزنج توزانيک
 زده هم قهيدق ۱۵ مدت و به شده اضافه اليسيگال کيداستياس يس

  تر رسانده شد.يل ۱ حجم به بعد شد و
 با نيمتاميپر قرصن): يمتاميکنترل مثبت (پر يه دارويته
 به Labesfal شرکت از گرميليم ۲۵۰ وزن به درصد ۹۸ خلوص
ط کشت يمح با ۱:۱ نسبت به دارو نيا. شد هيته N056918 شماره

RPMI دآم دستبه دارو از تريليليم در کروگرميم ۱۰ غلظت و حل .
  شد. استفاده رهيذخ محلول عنوانبه غلظت نيا از

اه، ين گيمورد مطالعه (زر يداروها از: هاغلظت يآماده ساز
 يهاغلظت PPMIط کشت ين) با استفاده از محيمتاميتوزان و پريک

بر  گرميليم ۱۳۵و  ۹۰، ۴۵اه ين گيزر يب برايمورد نظر که به ترت
 و تريليليمبر  گرميليم ۶۰۰و  ۳۰۰، ۱۵۰توزان يک ي، براتريليليم
ن يمتاميپر يدارو يبرا تريليليمبر  گرميليم ۵۰۰و  ۲۰۰، ۵۰ز ين

 ضد اثرات ارزيابي يدست آمد و براجهت کنترل مثبت مطالعه به

  .گرفت قرار استفاده مورد توكسوپالسمايي
 يهازوئيت تاكي سازي آماده و تكثير تهيه،

 سويه يهازوئيت تاكي از حاضر مطالعه در :گوندي توكسوپالسما
RH تانک ازت  از سويه اين .شد استفاده اي گوندي توكسوپالسما
 هياروم پزشكي علوم دانشگاه يدانشكده پزشک انگل شناسي گروه
 .شد داده تكثير سوري يهاموش در صفاقي داخل طريق به و تهيه

 آوريجمع نرمال سالين با صفاقي شستشوي طريق از هازوئيت تاكي
 صخلو تا شدند دقيقه سانتريفيوژ ۲ مدت به g۲۰۰دور  با بالفاصله و

 اصلح رويي مايع سپس. يابد سلول افزايش از عاري يهازوئيت تاكي
 ۵به مدت  g۱۰۰۰دور  با و منتقل ديگر داخل لوله به سانتريفيوژ از
 PBSبا  همرتب سه سانتريفيوژ از حاصل وژ شد. رسوبيفيقه سانتريدق

 قهيدق ۵ مدت به g۱۰۰۰ دور ل باين) استري(بافر فسفات سال
 PBSمرحله شستشو با  آخرين از حاصل رسوب .شد وژيفيسانتر
 هايتن در. شد آن شمارش يهازوئيت تاكي تعداد نئوبار الم با و رقيق

 براي و آماده تريليليمدر  زوئيت تاكي ۵۱۰ حاوي سوسپانسيون
 يهاعصاره توكسوپالسمايي اثرات ضد ارزيابي هاشيآزما انجام

  .گرفت قرار استفاده مورد گياهي

 بيترت نيبدپان بلو: يبه روش تر يسلول مرگ درصد نييتع
 نسبت و شمارش يا يش ٤٠ يينما درشت با هازوئيت يتاک که

 يتاک کل تعداد به(رنگ گرفته)  شده کشته يهازوئيت يتاک تعداد
 مختلف يهازمان و هاغلظت در هاعصاره از کي هر يبرا هازوئيت

 PBSدر  هازوئيت يتاک ونيسوسپانس از .شدمحاسبه  ونيانکوباس
 کنترل يبرا RPMI+PBSط کشت يز محيو ن يکنترل منف بعنوان

 نيانگيم و انجام گانهسه صورتبه شاتيآزما يتمام .شد استفاده
  .ديگرد نييتع مورد هر يبرا

 يهاانگل از: MTTبه روش  يسلول مرگ درصد نييتع
 هر به و برداشته ميكروليتر ١٠٠ ميزان به كشت محيط در موجود

 هر در که يبطور. شد اضافه Duplicate صورتبه چاهك پليت
 ميزان بهها عصاره از سپس. باشد موجود انگل هزار ۱۰ تعداد چاهک

 ٧٢، ٤٨، ٢٤مدت  به و كرده اضافه چاهك هر به ميكروليتر ١٠٠
 انكوبه درصد2CO ۵گراد و  يدرجه سانت ۳۷ يدر دما ساعت

 حجم درصد١٠ ميزان به انكوباسيون مدت گذشت از بعد. شوديم
 ساعت ۴ مدت به و اضافهها چاهک به MTT محلول از چاهك هر
 سپس داده، گراد قرار يسانت درجه ۳۷ يدما در کيتار طيشرا در
 هيتخل از بعد و شده) قهيدق ۵ دردور  ١٥٠٠(وژ يفيت سانتريکروپليم
در و  دياضافه گرد DMSO از تريکروليم ٢٠٠ زانيم به ييرو عيما
با استفاده  (Optical Density=OD) هانمونه يته نوريت دانسينها

 موج طول و nm۴۵۰در طول موج  دريزا رياال تيکروپليم از دستگاه
 دستبه يها ODاز  استفاده با .شد قرائت nm ۶۳۰رفرنس 

 و يبا در نظر گرفتن مقدار کنترل مثبت و منف ،Viability،آمده
 مورد نظر با يهاعصارهر يتأثدست آمده از ج بهيبا نتا هاآنسه يمقا

 د.ش محاسبهر يفرمول ز
زنده يهاسلول = [ هاکل سلول / ]زنده يهاسلول تعداد   ×۱۰۰ 

هاسلولکل  زنده يهاسلول –  مرده يهاسلول =   

 هر يبرا نيانگيم و انجام گانهسه صورتبه شاتيآزما يتمام
  .ديگرد نييمورد تع
با استفاده از  و SPSS16 افزارنرم باها داده: يز آماريآنال

 شد و آناليز Tukey تعقيبي آزمون و ANOVA يآمار يهاآزمون
  .شد گرفته نظر در ۰۵/۰ از ترکم يدار يمعن سطح
  

  هاافتهي
  پان بلو:يج مربوط به تست ترينتا

و  ياهيکردن عصاره گ اضافه از پس مرده يهاانگل ميانگين
 .است آمده ۱ جدول در مختلف يهازمان در ييايميش يدارو

ساعت پس از  ۷۲و  ۴۸، ۲۴مرده در  يهاانگلتعداد  يطورکلبه
 ييچ دارويکه ه يسه با کنترل منفيدر مقا داروهااضافه کردن 

). با >P ۰۵/۰(نشان داد  يدار يافت نکرده بودند، اختالف معنيدر
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 ۱۳۹۹ دی، ۱۰، شماره ۳۱دوره   پزشکيمطالعات علوم مجله 
 

٧٩٥  

 انزمهمب يرکز تيتوزان و نياه و کين گيتوجه به مجاورت عصاره زر
و  يتوکسوپالسما گوند يهازوئيت ين دو باهم در برابر تاکيا

دست آوردن درصد و به اندگرفتهمرده که رنگ  يهاسلولشمارش 
ون: طبق يساعت انکوباس ۷۲و  ۴۸، ۲۴ يهازمانمدت، در يکشندگ

بر  گرميليم ۱۳۵اه در غلطت ين گيک، عصاره زريجدول شماره 
و  تريليليمبر  گرميليم ۳۰۰توزان در غلظت يک ي، داروتريليليم
 تريليليم بر گرميليم ۴۵ يهاغلظتن دو باهم در يب ايز ترکين

 ۴۸توزان توانستند در يک تريليليم بر گرميليم ۱۵۰اه و ين گيزر
از خود نشان  ياثر کشندگ درصد۵۰ يون بااليساعت بعد از انکوباس

 داري معني اختالف داراي انگل تعداد در کاهش دهند که از نظر
توزان و يها ک ياست که طبق برس ين در حالي). ا>P ۰۵/۰(بودند 

ج يتان نيمتاميپر يسه با داروياه در مقاين گيب آن با زريز ترکين
اثر  درصد۸۰ ين بااليانگيم طوربهداشته و  يک بهم و خوبينزد

ون در يساعت بعد از انکوباس ۷۲ج در ين نتايداشتند که ا يکشندگ
 بر گرميليم ۱۵۰اه و ين گياز زر تريليليم بر گرميليم ۹۰غلظت 

در  ييتوزان به تنهايز کيباهم و ن زمانهم طوربهتوزان يک تريليليم
ن يشتريه توکسوپالسما بيبر عل تريليليم بر گرميليم ۶۰۰غلظت 

 گرميليم ۵۰۰ن در غلظت يمتاميسه با پريدر مقا يدرصد کشندگ
بود و  درصد۴/۹۶و  درصد۷/۸۵، درصد۴/۹۰ب: يترت، به تريليليم بر

ن يا هاغلظتر ي) و در سا>P ۰۵/۰(بودند  يدار ياختالف معن يدارا
  ).>P ۰۵/۰(دار مشاهده نشد  ياختالف معن

  :MTTج مربوط به تست ينتا

و خوانش  MTTانجام گرفته در تست  يهايبررسبا توجه به 
OD زنده مجاور داده شده عصاره  يهاسلول) مربوط به ي(جذب نور

نترل ک ين بعنوان دارويمتاميسه با پريتوزان در مقاياه و کين گيزر
دول که در ج يتوکسوپالسما گوند يهازوئيت يه تاکيمثبت بر عل

ان بلو پيج مربوط به تست تريات مشخص است، نتايبا جزئ ۲شماره 
ساعت از  ۴۸که بعد از مدت زمان  يطورکند بهيمد ييتأرا 

اه، ين گياز زر تريليليم بر گرميليم ۱۳۵ يهاغلظتون در يانکوباس
در  ن دويب ايز ترکيتوزان و نياز ک تريليليم بر گرميليم ۳۰۰

 بر گرميليم ۱۵۰اه و ين گيزر تريليليم بر گرميليم ۴۵ يهاغلظت
 که زنده بودند يانگل يهاسلول درصد۵۰تر از توزان، کميک تريليليم
 ۰۵/۰بودند ( داري معني اختالف داراي انگل تعداد در کاهش نظر از

P<.( ون به در ياز انکوباس ساعت ۷۲است که بعد از  ين در حاليا
 ۹۰ظت ب غليز ترکيتوزان و نيک تريليليم بر گرميليم ۶۰۰غلظت 

 تريليليم بر گرميليم ۱۵۰اه با ين گيزر تريليليم بر گرميليم
ن يانگيم طوربهن يمتاميپر تريليليم بر مگريليم ۵۰۰ز يتوزان و نيک

ن درصد سلول يترسلول زنده مشاهده شد و در کم درصد۲۰تر از کم
غلظت  يبرا ۰۲۲/۰/. و ۰۲۶، ۰۸۴/۰ب يبه ترت ييها ODزنده با 

 بر گرميليم ۹۰ب غلظت يتوزان، ترکيک تريليليم بر گرميليم ۶۰۰
سه يتوزان در مقايک تريليليم بر گرميليم ۱۵۰اه و يگن يزر تريليليم

ساعت  ۷۲بعد از  تريليليم بر گرميليم ۵۰۰ن در غلظت يمتاميبا پر
) و >P ۰۵/۰(بودند  يدار ياختالف معن يون بود و داراياز انکوباس

  ).>P ۰۵/۰(دار مشاهده نشد  ين اختالف معنيا هاغلظتر يدر سا
  

سه با ين دو باهم در مقايب ايتوزان و ترکياه، کين گيپان بلو مربوط به عصاره زريمرده رنگ گرفته با تست تر يهاسلولدرصد ): ۱جدول (
  ن شدهييو کنترل در غلظت و مدت زمان تع ين و کنترل منفيمتاميپر

  کنترل

 )PBS( 

کنترل منف

(انگل+

  نيمتاميپر 

 (کنترل مثبت) 

  دارو  توزانيک  اهين گيزر  اه)ين گيتوزان + زريب (کيترک 

 ٥٠  

  کرويم

 تريل 

يم ٥٠

 +  

يم ٥٠

  

٥٠٠ 

  

٢٠٠ 

  

 ٥٠ 

٦٠٠  

+  

١٣٥ 

٦٠٠  

+  

٩٠ 

٦٠٠  

+  

٤٥ 

٣٠٠  

+  

١٣٥ 

٣٠٠  

+  

٩٠ 

٣٠٠  

+  

٤٥ 

١٥٠  

+  

١٣٥ 

١٥٠  

+  

٩٠ 

۱۵۰  

+  

۴۵ 

  

 ١٣٥ 

  

 ٩٠ 

  

 ٤٥ 

    

 ٦٠٠ 

  

٣٠٠ 

  

١٥٠ 

  غلظت 

  بر گرميليم( 

  )تريليليم 

 ساعت 

  

 ١٠٠ 

  

 ٣/٩ 

  

٣/٩٢ 

  

٣/٧١ 

  

٢/٦٧ 

  

٢/٦٧* 

  

٢/٢٨ 

  

٣/٣٢ 

  

٣/٣٨ 

  

٢/٤٥* 

  

٢/٤٨* 

  

٢/٤٣* 

  

٢/٧٨* 

  

٢/٥٤* 

  

٢/٤٢* 

  

٢/٣٣ 

  

٢/٢٨ 

  

٦/٨٢* 

  

١/٦٠* 

  

٤٨/*٧ 

 ٢٤ 

  

 ١٠٠ 

  

 ٨/١٠

  

٢/٩٥ 

  

٩/٧٨ 

  

٩/٧٢ 

  

٦/٧٠ 

  

٣/٣٠ 

  

٢/٣٨ 

  

٢/٣٩ 

  

٨/٤٥ 

  

١/٤٩ 

  

١/٤٤ 

  

٣/٨٨ 

  

١/٥٥ 

  

٣/٥٠ 

  

٨/٣٥ 

  

٣/٢٩ 

  

٢/٧٧ 

  

٢/٦١ 

  

١/٤٩ 

 ٤٨ 

  

 ١٠٠ 

  

 ٢/٨ 

  

٤/٩٦ 

  

٣/٨٧ 

  

٢/٨١ 

  

٤/٧٣ 

  

٧/٣٢ 

  

١/٣٩ 

  

١/٤٠ 

  

٣/٤٨ 

  

٩/٥٠ 

  

٤/٤٥ 

  

٤/٩٠ 

  

٦/٦٠ 

  

٩/٥١ 

  

٩/٣٧ 

  

٦/٣٠ 

  

٧/٨٥ 

  

٣/٦٢ 

  

٢/٥٤ 

 ٧٢ 

* ۰۵/۰ P<  
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 و همکارانفرد سجاد معصومی  ... اشکال بر) Dracocephalum kotschyi( گياه زرين اتانولي يعصاره و کيتوزان سايتوتوکسيک اثرات
 

٧٩٦  

ن دو باهم در یب ایتوزان و ترکیاه، کین گیمربوط به عصاره زر MTTزا در تست یزنده خوانش شده با ال يهاسلول OD): ۲جدول (
  ن شدهییو کنترل در غلظت و مدت زمان تع ین و کنترل منفیمتامیسه با پریمقا

  کنترل

 )PBS( 

کنترل منف

(انگل+

  نيمتاميپر 

 (کنترل مثبت) 

  دارو  توزانيک  اهين گيزر  اه)ين گيتوزان + زريب (کيترک 

 ٥٠  

  کرويم

 تريل 

يم ٥٠

 +  

يم ٥٠

  

٥٠٠ 

  

٢٠٠ 

  

 ٥٠ 

٦٠٠  

+  

١٣٥ 

٦٠٠  

+  

٩٠ 

٦٠٠  

+  

٤٥ 

٣٠٠  

+  

١٣٥ 

٣٠٠  

+  

٩٠ 

٣٠٠  

+  

٤٥ 

١٥٠  

+  

١٣٥ 

١٥٠  

+  

٩٠ 

۱۵۰  

+  

۴۵ 

  

 ١٣٥ 

  

 ٩٠ 

  

 ٤٥ 

    

 ٦٠٠ 

  

٣٠٠ 

  

١٥٠ 

غلظت 

يليم( 

ليليم 

ساعت

٥٤٣  ١,٤٧/ ٩,٥٧ ١٧,٨٦ ٣٤,٨٠ ٢٧,٩٩* ٥٥,٠٦ ٤٦,٩٦ ٣٦,٢٧* ٣٦,٣٧* ٤٠,٨٨* ٤٠,٨٨* ٢٢,٢٨* ٣٤,٤٣* ٦٦,٦٦ ٣٧,٢٠ ٨٨,٥٨ ١٨,٠٤* ٢٧,٨٠* ٥٢,١١  ٢٤ 

٥٦٢  ١,٧٧/ ٨,٥٤ ١٥,٤٨ ٣٢,٩١ ٢١,٥٣* ٥١,٩٥ ٤٦,٢٦ ٣٤,٦٩ ٤٨,٢٢* ٣٣,٦٩* ١١,٩٢ ٣٨,٢٥* ٢٩,٣٥* ٣٥,٠٥* ٥٧,١١ ٨٢,٢٠ ١٥,٤٨* ٢٦,٥١* ٥٠,٧١  ٤٨ 

٥٧٤  ١,٥٦/ ٥,٥٧ ١٥,٦٧ ٣٠,٣١ ١٨,٨١* ٥٠,٦٩ ٤٤,٢٥ ٢٧,٥٢ *٤,٥٢ ٣٦,٥٨ ٣١,١٤ ٣٢,٦١ ٤٦,٨٦* ٥٥,٥٧ ٣٢,٥٧ ٨١,٠١ ١٤,٦٣* ٢٢,٢٩* ٤٨,٧٨  ٧٢ 

  
  بحث

 يسلول درون ياجبار يهااختهي تک جزو يگوند توکسوپالسما
 ياريسب و انسان در يعفون انگل نيترعيشا و کمپلکسا ياپ شاخه از
 که هداشت يجهان انتشار توکسوپالسموز باشد،يم خونگرم جانداران از

 افتهي توسعه يکشورها در بخصوص جهان تيجمع سوم کي شامل
 جديد، يك تركيب معرفي جهت فراواني تحقيقات). ۲۳باشد (يم

خصوص  به و حاد درمان توكسوپالسموزيس براي خطر بي و مؤثر
). ۲۶است ( انجام حال در يا و انجام مزمن توكسوپالسموزيس

. هاستنهيگز نيا از يکي ييدارو اهانيگ ازآمده  دستبه يهافراورده
 ماندر يبرا يبوم اهانيگ از کشورها از ياريبس درمعموالً  که يبطور
 بهداشت ). سازمان۲۷( شوديم استفاده يعفون يهايماريب اغلب
 اهانيگ استفاده از نهيزم در يشتريب قاتيتحق دارد نظر در يجهان

 تيمس با دتر، بهتر و کاراتريجد ييدارو يهافراورده کردن دايپ يبرا
 Dracocephalum)( يعلم بانام اهيگ ني). زر۲۸رد (يگ بهره ترکم

kotschyi خانواده از ايران اندميك و چندساله علفي، گياهي 
Labiaceae رانيا ودر شوديم افتي اروپا و انهيم يايآس در و است 

 در). ۲۹، ۳۰( شوديم افتي رانيا يشمال و يمرکز درمناطقعمدتاً 
توزان ياه و کين گيعصاره زر ضد توكسوپالسمايي اثر حاضر، مطالعه

 هاآن مستقيم مجاورت طريق از زمانهم طوربهن دو يب ايز ترکيو ن
شد  يابيارز يشگاهيط آزمايتوكسوپالسما در مح يهازوئيت تاكي با

ر يتأثن دو دارو باهم بهتر از يب ايدست آمده ترکبهج يو طبق نتا
 يسه با دارويجداگانه در مقا صورتبهتوزان ياه و کين گيزر
 ياهير عصاره گيتأثسه ياست که در مقا ين در حالين بود. ايمتاميپر

ن يب را در از يشتريب يتوزان اثربخشيجداگانه، ک طوربهتوزان يو ک
ج يتان نيتوکسوپالسما از خود نشان داد که ا يهازوئيت يبردن تاک
 کينرژيو اثرات س داروهان يبات موجود در ايل ترکيبه دل احتماالً

ها عصاره كشندگي اثر كه رسديمبر انگل بوده است. به نظر  هاآن

 پريمتامين داروي. باشد توكسوپالسما رايج ضد داروهاي از متفاوت
 زسنت در تداخل سبب ردوكتاز هيدروفوالت يآنزيم د مهار طريق از

 سمشناسايي مكاني. شوديم اسيد فوليك از اسيد تترا هيدروفوليك
 ياهعصارهتوسط  توكسوپالسما يهازوئيت تاكي كشندگي عمل

 ملع شدن مكانيسم روشن. دارد نياز يليتکم تحقيقات به گياهي
 ثرا بررسي و هاآنتركيبات  جداسازي و شناسايي مستلزم ،هاعصاره

 در هك چند هر. باشديمجداگانه  طوربه يك هر توكسوپالسمايي ضد
 از برخي هاي فراكشن توكسوپالسمايي اثر ضد مطالعات برخي
 ياثربخش با ييفراكشن ها و است گرفته قرار مورد ارزيابيها عصاره

 ناساييمنظور شبه تكميلي مطالعات است ولي شده بيشتر شناسايي
 كي به منظور دستيابيبه هاآن عمل مكانيسم و مؤثر يهامولکول
 كاربردهاي از يكي ).۳۱است ( نياز ضد توكسوپالسما جديد داروي

 توكسوپالسمايي، اثر ضد با دارويي گياهان يهاعصاره احتمالي
 فعال و مادرزادي از توكسوپالسموز پيشگيري در هاآن از استفاده

 نيايم تضعيف يا اختالل با در بيماران توكسوپالسما مجدد شدن
 افراد و دزاي به مبتاليان سرونگاتيو توكسوپالسما، مادران جنين. است
 معرض در يهاگروه ايمني كننده داروهاي سركوب درمان تحت
 در سموزتوكسوپال از پيشگيري. باشنديم باالي توكسوپالسموز خطر

 طور مثال در مطالعات گذشته،). به۳۲دارد ( اهميت بسيار اين افراد
 ييايضدباکتر تيفعال يرو ۲۰۱۵ درسال و همکاران يکمال

 برابر در Dracocephalum kotschyi از مختلف يهاعصاره
 نيا در. پرداختند ييغذا مواد يزا يماريب يها ميکروارگانسيم

 سه رابرب در يمتانول عصاره ييايباکتر ضد يژگيو يبررس به مطالعه
 رئوس،س لوسيباس اروئوس، لوکوکوسياستاف( مثبت گرم يباکتر

 Escherichia( يمنف گرم يباکتر سه و) توژنزيامونوسيستريل

coli،Salmonella enterica،Enterica aerogenes (گرفته انجام 
 گرميليم ۲۵-۷۸۱/۰ نيب عصاره انواع يمهار غلظت حداقل. است
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 که داد نشان قيتحق نيا جينتا که بود تريليليمدر
Dracocephalum kotschyi يخوب ييايضدباکتر تيفعال يدارا 

 اثرات يبررس به ۲۰۱۴). در مقابل غفار و همکاران در سال ۳۳است (
 يررسب نيا. پرداختند نقره و توزانيک نانوذرات ييضدتوکسوپالسما

 رآوردب و انگل يفراساختار راتييتغ و يانگل يچگال مطالعه قيطر از
 قرهن نانوذرات که داد نشان جينتا. شد يبررس سرم يگاما نترفرونيا

 ضد يهاتيقابل يدارا شونديم بيترک توزانيک با اي ييتنها به که
 نيا هک يواناتيح کهيبطور هستند يادوارکنندهيام يتوکسوپالسما

 از ،مربوطه کنترل گروه با سهيمقا در ،اندکرده افتيدر را باتيترک
 و کبد در يانگل شمارش تعداد در يدار يمعن کاهش يآمار نظر

 يصفاق ترشحات از يکروسکوپيم مطالعه. دهنديم نشان طحال
 د،دا نشان را هازوئيت يتاک رشکلييتغ و حرکت توقف وانات،يح

 نيا کننده افتيدر واناتيح سرم در گاما نترفرونيا ن،يا بر عالوه
 برابر رد را خود ريتأث نانوذرات نيا جهينت در افتي شيافزا باتيترک

 يگريد يمطالعه). در ۳۴کردند ( ثابت توکسوپالسما يتجرب عفونت
 يانجام گرفته، به بررس ۲۰۱۸سال  ا و همکاران دريونس نيکه توسط 

ختند. س پردايناليکوموناس واژيه تريتوزان بر عليک ياثر ضد انگل
 ۲۰۰و  ۱۰۰(مختلف  يهاغلظتدست آمده از ج بهيطبق نتا

ست آمده دبه يدرصدهان يهتر) استفاده شده بتريليليمبر  گرميليم
ج نشان ين نتايبوده است. ا ۵۶/۶۴و  ۴/۲۴ب يبه جهت درمان به ترت

 مطالعات ). طبق۳۵دارد ( هاانگله يتوزان بر عليقابل قبول ک ريتأثاز 
 اثرات ۲۰۱۸ درسال وهمکاران يموسو توسط گرفته صورت

 مطبوع هيتهو بر توزانيک نانوذرات يقارچ ضد و ييايضدباکتر
 هک صورت نيا به. دادند قرار يبررس مورد کامل يپروتزها يبافتها
 ،يقارچ و ييايباکتر يها ميکروارگانسيم کشت از پس

 انکووبه ساعت ۴۸و  ۲۴ بيترت به آمده دستبه يهاونيسوسپانس
 از هاستفاد با کشت طيمح در ها ميکروارگانسيم رشد زانيم و شدند

 نجرم نانوذرات مختلف يهاغلظت. شد يريگ اندازه اسپکتروفتومتر
شدند  ساعت ۴۸و  ۲۴ دو هر در ها يوباکترها قارچ رشد مهار به
 ۲۰۱۰) درسال Alburquenque( آلبورکنگو مطالعات ). برطبق۳۶(

 زولهيرابرادرب کم يملکول باوزن توزانيک يقارچ ضد تيفعال يبررس به
 يشگاهيآزما مهارکننده غلظت حداقل. پرداختند دايکاند گونه ينيبال
 يريگ اندازه لوشنيکرودايم روش از استفاده با فلوکونازول و توزانيک

 به را يمهم يقارچ ضد تيفعال کم يملکول باوزن توزانيک. شد
 مورد ينيبال يهازولهيا از درصد ۹/۸۹ از شيوب گذاشت شينما

 تيفعال. برد نيازب کامل طوربه را درصد ۶/۶۸ و کرد مهار را يبررس
 مشاهده pH=4در  کم يملکول وزن با توزانيک از يشتريب يقارچ ضد
 وزانتيک يقارچ ضد تيفعال آن در که است يگزارش نياول ني. اشد

 زنو با توزانيک از. استفاده است دايکاند درمورد کم يملکول باوزن
 يديجد يدرمان انداز چشم يقارچ ضد بيترک عنوانبه کم يملکول

 ۲۰۱۹ سال ). در۳۷دارد ( انسان يبرا کم تيسم رايز کنديم باز را
 رابرب در نيسيراماياسپ يدارو ريتأث سهيمقا به همکارانش و ينانس
 يوندگ توکسوپالسما يرو بر نيسيراماياسپ و توزانيک ذرات نانو
 يابق زانيم با را يبخش اثر نيا که پرداختند يتن درون صورتبه

 يکروسکوپيم يبررس زين و مختلف يهاگروه در آلوده يهاموش
 ۲۰۰ يبقا از آمده دستبه جينتا. دادند قرار يبررس مورد هايآلودگ
 نانوذرات با نيسيراماياسپ بيترک با شده ماريت يهاموش روزه

 دکب در توکسوپالسما به يآلودگ يا درصد۹۰ کاهش زين و توزانيک
 نيسيراماياسپ يهاگروه در که ستيحال در نيا دهديم نشان را

 ريغ تيماه به توجه با. شوديم کند فقط توکسوپالسماها در حرکت
 زين و نيسيراماياسپ با توزانيک نانوذرات باتيترک بودن يسم

 اب يشنهاديپ يدارو بعنوان توانديم مدنظر ياثربخش نيباالتر
گر يد يامطالعهدر . )۳۸( رديگ قرار استفاده مورد شتريب يهايبررس
 همراه به توزانيک راتيتاث ۲۰۲۰ سال در همکارانش و پور يچراغ

 يعني لکنتر يدارو با سهيمقا در يگوند توکسوپالسما هيعل نانوذرات
 نيا هک پرداختند ويوير کيستماتيس مطالعه صورتبه نيمتاميپر

 ۲۵۰۰ يبررس از. شوديم شامل را ۲۰۱۹ تا ۱۹۹۲ سال از مطالعه
 از که دنديرس بوده نظر مورد طيشرا يدارا که مطالعه ۹ به مطالعه

 زين مورد ۳ و بدن از خارج مورد ۱ و بدن داخل مورد ۵ نيب نيا
 تيمس به توجه با که داد نشان هاي. بررسبودند شيآزما هردو بيترک
 ،يگوند توکسوپالسما برابر در توزانيک يباال يمهار قدرت و کم

 يهاعفونت نيا يبرا نيگزيجا درمان کي عنوانبه توزانيک نانوذرات
ن مطالعات يا ي). با توجه به بررس۳۹( دهديم نشان را ليپتانس يانگل
پان بلو يروش تر ۲ج حاصل با مطالعه حاضر که به يسه نتايز مقايو ن
 يو خوانش جذب نور MTTدست آمده با روش ج بهينتا دييتأز يو ن

ه توزان و بي، کياهين عصاره گيا ريتأثبه  توانيمزنده،  يهاسلول
انگل توکسوپالسما  يباهم بر رو زمانهمدو دارو ن يب ايژه ترکيو

 تريصصتخشتر و يب يدوارکننده دانست و به بررسيار اميبس يگوند
ن يزر ياهيدر پزوهش حاضر اثر توام عصاره گ نه پرداخت.ين زميدر ا

د و يدر تول توانديمداشت که  يج قابل قبوليتوزان نتاياه و کيگ
 ييايميش يداروها يبات به جاين ترکياز ا يعيطب يدارو ينيگزيجا

صوص در خ يلين حال مطالعات تکميباشد. با ا ينه مناسبيموجود گز
 inط يدر شرا دييتأز يتوزان و نياه و کين گينحوه عمل عصاره زر

vivo  کننده پژوهش حاضر باشد. دييتأخواهد توانست  
  

  يريگجهينت
 ياهيک از عصاره گيکه هر  شوديم يريگجهينتاز مطالعه حاضر 

ج ينتا نيمتاميکنترل پر يسه با دارويتوزان در مقايک يدارو ژهيوبهو 
ات بياست که ترک ين در حاليرا از خود نشان دادند. ا يقابل قبول

 يهازوئيت يرا بر رو تاک يشتريب ريتأثباهم  زمانهمن دو دارو يا
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 و همکارانفرد سجاد معصومی  ... اشکال بر) Dracocephalum kotschyi( گياه زرين اتانولي يعصاره و کيتوزان سايتوتوکسيک اثرات
 

٧٩٨  

ن يشتر ايب ياز به بررسين حال نيداشتند. با ا يتوکسوپالسما گوند
 ريتأثبات يز مطالعه ترکيباهم و ن هاآنب يو ترک هاعصارهل يقب

  .رسديمبنظر  يگذارشان ضرور
 

 ر و تشکريتقد
 يزشکدانشکده پ يو قارچ شناس يشناس انگل گروهاز  لهينوسيبد

 ليبه دل هياروم يپزشک علوم دانشگاه يپژوهش معاونت حوزه و

 بيتصواز  حاصلن مقاله يج اينتا .شوديتشکر مفراوان  يهايهمکار
ه با شماره ياروم يدانشگاه علوم پزشک در يپژوهش پروپوزال

IR.UMSU.REC.1399.007 ن يب تعارض منافع .باشديم
 يعتعارض مناف چگونهيه يپزشک علوم مطالعات مجلهسندگان و ينو

  د.وجود ندار
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Abstarc 
Background & Aims: Toxoplasmosis is one of the most common parasitic infections in humans and 
other warm-blooded animals. One of the major problems of toxoplasmosis is its therapeutic limitation. 
The main treatment for this infection is the synergistic combination of pyrimethamine and sulfadiazine, 
though pyrimethamine is contraindicated in pregnant women owing to its teratogenicity. Considering 
many side effects that this parasite poses to immunocompromised individuals and pregnant women, the 
production of anti-Toxoplasma drugs with high efficacy and low side effects is therefore the main 
objective of Toxoplasma research. The goal of this study was to evaluate the cytotoxic effects of chitosan 
and ethanolic extract of Dracocephalum kotschyi on Toxoplasma gondii tachyzoites in RH strains under 
in vitro condition. 
Materials & Methods: RH strains of Toxoplasma gondii tachyzoites with the concentrations of 45, 90, 
and 135 mg / ml of Zarrin-Giah ethanolic extract and concentrations of 150, 300, and 600 mg / ml of 
chitosan, as well as components of these concentrations were evaluated. They were then compared with 
the positive control drug (pyrimethamine) and negative control at 24, 48, and 72 hours incubation 
periods, separately and also by Trypan blue staining and MTT. The lethality percentage of the extract 
and chitosan was assessed and compared with dead tachyzoites. All stages were evaluated by triple 
control. 
Results: Following 48-hour incubation using Trypan blue test, the concentrations of 135 mg / ml of D. 
kotschyi, 600 mg / ml of chitosan, and 90 extracts with 150 mg / ml of chitosan were examined. 
Concentrations of 500 mg / ml of control drug with lethality percentage were 50.9, 77.2, 88.3, and 95.2, 
and ELISA results of MTT test with ODs of 0.098, 0.087 0.064, and 0.048 showed acceptable results. 
After 72 hours, more than 80% of toxoplasma tachyzoites were destroyed. 
Conclusion: Our findings revealed that chitosan extract, especially its combination with D. kotschyi 
extract, showed more promising results relative to the positive control drug, pyrimethamine, and the 
negative control. Moreover, the cytotoxic effects were maximum when these two drugs were used 
simultaneously. 
Keywords: Toxoplasma gondii, Chitosan, Toxoplasmosis, Dracocephalum kotschyi, Tachyzoites 
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