تریکوموناس گالینه
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خالصه
تریکومونیازیس یکی از بیماری های انگلی شایع پرندگان و ماکیان است که به وسیله تک یاخته تاژکداری به نام تریکوموناس ایجاد می شود.
امروزه بیشتر از داروهای صنعتی مانند مترونیدازول جهت درمان تریکومونیازیس استفاده می شود که دارای عوارض جانبی و مقاومت دارویی
هستند ،اما در گذشته استفاده از گیاهان دارویی مانند شنبلیله ،نعناع و سیر بیشتر متداول بوده است .در این تحقیق به بررسی اثر ضد انگلی
عصاره اتانولی سیر ( )Allium sativumبرروی تک یاخته تریکوموناس گالینه و مقایسه آن با اثر داروی شیمیایی مترونیدازول پرداخته
شده است .در این مطالعه تجربی بعد از خشک کردن سیر و تهیه عصاره اتانولی و ارزیابی نمونه ها به روش ،HPLCعصاره آن در محیط
کشت دیاموند که حاوی 106تک یاخته تریکوموناس در هر میلی لیتر بود اضافه شد .به این صورت که  3گروه شامل  5لوله حاوی محیط
کشت حاوی  0/1میلی لیتر مترونیدازول و تریکوموناس گالینه 5 ،لوله حاوی  0/1میلی لیتر سرم فیزیولوژی و تریکوموناس به عنوان کنترل و
 3دسته  5تایی لوله حاوی غلظت های  0/01 ،0/1و  0/001میلی لیتر عصاره سیر در آب مقطر نانوپیور و تریکوموناس گالینه تهیه شد .تمامی
لوله ها در ساعت صفر حاوی 106تروفوزئیت زنده و متحرک در هر میلی لیتر بودند و به فواصل  15دقیقه ای تا  2ساعت و سپس در ساعت
های 12 ،6 ،5 ،4 ،3و 24تعداد تروفوزئیت های زنده شمارش شدند .بررسی نتایج به دست آمده نشان داد که هر سه غلظت عصاره سیر ،اثر
ضد انگلی داشته ولی غلظت  0/01درصد عصاره سیر بیشتر از سایر غلظت ها موثر بوده و اثری مشابه داروی مترونیدازول داشت به طوریکه
در دقیقه  260تمامی تریکوموناس های زنده از بین رفته بودند .با بررسی و مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق و تحقیقات دیگر مشخص می
شود که عصاره سیر بر برخی انگل ها موثر است و می تواند به عنوان داروی ضد انگلی در درمان برخی بیماری ها استفاده شود.
واژه های کلیدی :عصاره سیر ،تریکوموناس گالینه ،مترونیدازول.

 .1گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران.

 .2گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی ،پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران ،مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی ،کرج ،ایران.
 .3دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل ،بابل ،ایران.
*نویسنده مسؤولiranianresearch@gmail.com :
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مقایسه بین اثر عصاره اتانولی سیر ( ) Allium sativumومترونیدازول بر
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مقدمه
تریکوموناس یکی از شایع ترین تک یاخته های دستگاه گوارش
پرندگان از جمله :کبوتر ،بوقلمون و پرندگان زینتی می باشد .دو
گونه مهم این انگل در پرندگان عبارتند ازTrichomonas:
 gallinaeو  . Trichomonas gallinarumاین تک
یاخته تاژکدار در دستگاه گوارش فوقانی مانند دهان ،حلق ،مری،
چینه دان و پیش معده ایجاد جراحات پنیری می کند (حسینی و
همکاران Amin ; 1382 ،و همکاران.)2011 ،
این انگل با داشتن تاژک های متعدد قدامی و خلفی به سطح
مخاطات متصل شده و با تاژک خلفی مواد غذایی را از بین غشای
سلول های میزبان به دست می آورد .هر چه تجمع انگل بیشتر باشد
میزان شکنندگی سلول های محل استقرار انگل بیشتر و زخم هایی
توام با نکروز پنیری ایجاد خواهد شد ( حسینی و همکاران.)1382 ،
بیماری در جوجه ها عبارت است از :عدم تغذیه ،الغری ،افتادن
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بال ها و تجمع مایعات زرد و سبزرنگ در دهان که گاهی از کناره
منقار خارج می شود و بوی بسیار زننده ای دارد .گاهی به علت نفوذ
به چینه دان و کبد ،چینه دان پاندولی ،تجمع ندول های نکروتیک
در ناحیه پورتال کبد همراه با فیبروز شدید دیده می شود (حسینی
و همکاران Abd-El-Motelib ; 1382 ،و همکاران1994،
;  Stablerو .)1946 ،Engley
در حال حاضر داروهای زیادی مانند مترونیدازول ( 60میلی گرم به
ازای هر کیلوگرم وزن بدن) ،ایمپرونیدازول ( 30میلی گرم به ازای
هر کیلوگرم وزن بدن) ،کلوتریمازول ،نیترومیدازول ،نیکونازول و
نیستاتین بر علیه این بیماری به کار می روند که به دلیل مصرف
مکرر و بیش از حد این داروها و ایجاد مقاومت دارویی ،گرایش
عمومی به استفاده از داروهای گیاهی و گیاهان دارویی ،روز به روز
رو به افزایش است (حسینی و همکاران Stabler ; 1382 ،و
.)1946 ،Engley
یکی از گیاهان دارویی مهم سیر است .این گیاه متعلق به تیره
 ، Amaryllidaceaeچند ساله و علفی به ارتفاع  50سانتی
متر ،با برگ های باریک که به صورت غالفی قسمتی از ساقه را
می پوشاند ،می باشد .قسمت مورد استفاده آن بیشتر بولب (پیاز)
زیرزمینی است که شامل  5-10قطعه یا حبه سیر متورم می باشد.
این قطعات در پوشش نازک مایل به سفید قرار گرفته و مجموعه
آنها در غالفی یک پارچه بولب سیر را تشکیل می دهند.
گزارش های متعددی در خصوص اثرات ضد تک یاخته ای عصاره
سیر بر روی تک یاخته هایی از جمله لیشمانیا و انتاموباهیستولیتیکا
وجود دارد ( Behniaو همکاران Ghazanfari ; 2008 ،و
همکاران.)2006 ،

هدف از این تحقیق ،بررسی اثر ضد تریکومونادی عصاره سیر در
مقایسه با مترونیدازول در محیط کشت بوده است.
مواد و روش کار
تهیه عصاره سیر
در این مطالعه تجربی پس از جمع آوری سیر و خشک کردن آن،
عصاره اتانولی  70درصدی سیر با کمک دستگاه روتاری تهیه شد.

تهیه تک یاخته تریکوموناس
پس از شناسایی کبوترهای مشکوک با عالیم بالینی مانند چرک
پنیری در دهان ،بی اشتهایی ،بال های افتاده ،الغری و بوی بد دهان
و انتقال به آزمایشگاه ،از ترشحات ابتدای دستگاه گوارش کبوتر با
کمک سواپ گسترش مستقیم تهیه و زیر میکروسکوپ نوری با
بزرگنمایی  x400برای مشاهده تروفوزئیت های زنده و متحرک
تریکوموناس بررسی شدند .پس از تایید وجود انگل تریکوموناس
گالینه حدود  20سی سی (Phosphate buffered PBS
) salineاستریل به وسیله پیپت در حلق کبوتر ریخته شد و سپس
با کمک پیپت پوار دار مایع خورانده شده از چینه دان خارج و با
سرعت  500دور در دقیقه به مدت  5دقیقه سانتریفوژ شد .مایع
باالیی که حاوی باکتری های دستگاه گوارش بود سیفوناژ و دور
ریخته شد ،همچنین تروفوزئیت های زنده انگل از مایع رسوب به
محیط کشت دیاموند منتقل شد .روش ساخت محیط کشت دیاموند
مطابق با دستور شرکت سازنده (مرک آلمان) به این صورت بود که
 3/83گرم محیط کشت در  90میلی لیتر آب مقطر فیلتر شده حل
شده و به مدت  15دقیقه در دمای  121درجه سانتی گراد استریل
شد .سرم استریل اسب به مقدار  10میلی لیتر همراه آنتی بیوتیک
(ونکومایسین ،جنتامایسین ،آمفوتریسین )Bتحت شرایط استریل
اضافه و در لوله ها توزیع شد .سپس محیط کشت به مدت 24
ساعت در انکوباتور با دمای  37درجه سانتی گراد قرار داده شد.
بعد از  24ساعت تروفوزئیت های موجود در محیط کشت به وسیله
الم نئوبار شمارش و برای تعیین فاز لگاریتمی رشد انگل در زمان
های  48 ، 24و  72ساعت تعداد تریکومونادهای زنده با بزرگنمایی
 x100و  x400میکروسکوپ نیکون شمارش و بهترین زمان برای
رشد تک یاخته انتخاب شد .بیشترین میزان رشد  48ساعت پس از
تلقیح انگل به محیط کشت به دست آمد (جدول  .)1سپس از محیط
کشت سری اول به میزان  1میلی لیتر به محیط کشت های بعدی
منتقل شد و به این ترتیب چندین بار پاساژ داده شد تا تعداد انگل
به  106عدد تروفوزئیت زنده در هر میلی لیتر محیط کشت برسد.
گروه  : Aلوله حاوی  0/1میلی لیتر دی متیل سولفاکساید (شرکت

زمان (ساعت)

میانگین تعداد تریکوموناد (× )104

لگاریتم میانگین تریکوموناد

48

102

6/00

72

97

5/98

جدول  .1لگاریتم بیشترین زمان رشد انگل در محیط کشت در زمان های مختلف

مرک آلمان) و تریکوموناس گالینه و سرم فیزیولوژی به عنوان
کنترل.
گروه  :Bلوله های  5تایی محیط کشت حاوی  0/1میلی لیتر
مترونیدازول (شرکت داروسازی فارابی) و تریکوموناس گالینه و دی
متیل سولفاکساید (شرکت مرک آلمان).
دی متیل سولفاکساید یک حالل قوی است و برای حل کردن
بسیاری از ترکیبات قطبی و غیر قطبی با قابلیت اختالط با آب و
مایعات فیزیولوژیک کاربرد داشته و در این مطالعه به منظورحل
شدن یکنواخت مترونیدازول به محیط اضافه شد.
گروه  :Cحاوی  0/1میلی لیتر از هر یک از غلظت های  0/1و
 0/01و  0/001درصد عصاره اتانولی سیر در حالل آب مقطر نانو
پیور و تریکوموناس گالینه به عنوان لوله های آزمایش در انکوباتور
با دمای 37درجه سانتی گراد قرار داده شد .تمامی لوله های کشت
در ساعت صفر حاوی  106عدد تروفوزئیت زنده و متحرک در هر
میلی لیتر بودند و سپس هر  15دقیقه تا زمان  2ساعت و در ساعت
های 12 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3و 24به صورت کامال ناآگاهانه از نظر زنده
ماندن تریکوموناس ها بررسی شدند .روش شمارش تعداد انگل ها
با استفاده از الم نئوبار بود.
ن مقدار ماد ه موثره عصاره با High HPLC
روشتعیی 
)) performance liquid chromatograph
برای جداسازی ماده موثره آلیسین از روش HPLC
 preparativeاستفاده شد و پس از جداسازی ،با استفاده از
دستگاه  HPLCمعمولی اقدام به تعیین ماده موثره شد .آنالیزها با
دستگاه کروماتوگرافی جاسکو ژاپن مدل  hss1500با پمپ Pu-
 1580و مدل دتکتور جذبی  uv-1575 - uv/visو انجکتور
مدل جاسکو بروین انجام شد .ستون مورد استفاده ods C18
 100با اندازه  4/6میلی متر در  150میلی متر با لوپ  20بود و
آنالیز داده ها به وسیله نرم افزار  JMBSفرانسه انجام گرفت .فاز
متحرک آنالیز در این دستگاه آب و متانول  50 : 50بوده و آلیسین
در فرکانس 220نانومتر شناسایی شد.

آنالیز آماری
ازآنجا که توزیع متغیرها نرمال بوده است و چندین صفت (غلظت
های مختلف) در زمان های مختلف بررسی شده است ،لذا در این
تحقیق از آزمون )Genereal Linear Model (GLM
و  reapeted measure ANOVAدر نرم افزار SPSS
استفاده شد.
نتایج
از مقایسه نتایج حاصل از گروه های  B ،Aو ( Cجداول  2الی )6
و اثر غلظت های متفاوت عصاره سیر بر بقای تریکوموناس گالینه
مشخص می شود که :به جز گروه کنترل ( )Aدر زمان های
مختلف مطالعه در درصد بقای انگل در گروه های دیگر ( Bو )C
تفاوت وجود داشت که با بررسی گراف ساده (شکل  )1می توان
به این نتیجه رسید که در چه زمان هایی تفاوت بارزتر بوده است.
عصاره سیر با غلظتهای  0/1و  0/001درصد اثرات مشابه و تقریبا
اثر کم تری از غلظت  0/01درصد داشتند و از زمان  260دقیقه به
بعد ،هم مترونیدازول و هم عصاره  0/01درصد سیر ،باعث ایجاد
مرگ کامل انگل ها شده بود که در بحث بیشتر به آن پرداخته می
شود (.)0P<0/05
بحث
امروزه حدود  20/000گونه از گیاهان دارویی در دنیا به مصارف
پزشکی می رسد و با توجه به عوارض ،هزینه کم تر وسازگاری بیشتر
بیماران با این داروها گرایش عمده ای به استفاده از آنها وجود دارد
( آزادبخت و همکاران .)1382 ،در این تحقیق نیز سعی بر بررسی
اثر ضد تریکومونادی عصاره سیر بوده است.
نتایج به دست آمده از آنالیز آماری نشان می د هد که هر سه
غلظت عصاره سیر و مترونیدازول اثر ضد تریکومونادی معنی داری
در مقایسه با گروه کنترل داشته اند (.)0P<0/05
همانطور که در شکل  1مشاهده می شود ،نمودار غلظت  0/1درصد
و  0/001درصد عصاره سیر بر هم منطبق می باشد یعنی اثرات
این دو غلظت عصاره سیر تقریبا با هم مشابه است و در زمان های
مشابه درصد بقای بیشتری نسبت به غلظت  0/01درصد سیر دارد.
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24

15

5/17
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درصد بقای انگل میانگین  5لوله

زمان (دقیقه)

درصد بقای انگل میانگین  5لوله

زمان (دقیقه)

94

15

94

15

45

80

100

0

30

83
64

60

62

75

50

90

36
20
10
0
0

60
75

35

180

360

45

50

4

300

30

76

105

240

0

85

15

120

5

100

0

90

105
120

10

180
240

2

300

0

360

0

جدول  .2اثر داروی مترونیدازول بر تریکوموناس گالینه

جدول  .3اثر غلظت  0/1درصد عصاره سیر بر تریکوموناس گالینه

در زمان های مختلف مطالعه

در زمان های مختلف مطالعه
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درصد بقای انگل میانگین  5لوله

زمان (دقیقه)

درصد بقای انگل میانگین  5لوله

زمان (دقیقه)

97

15

98

15

45

83

75

65

105

55

180

24

300

10

100
83
80
75
60
54
34
20
8
0
0
0

0

100

30

90

60

78

90

60

120

45

240

15

360

4

0

30
45
60
75
90

105
120
180
240
300
360

جدول  .4اثر غلظت  0/01درصد عصاره سیر بر تریکوموناس گالینه

جدول  .5اثر غلظت  0/001درصد عصاره سیر بر تریکوموناس گالینه

در زمان های مختلف مطالعه

در زمان های مختلف مطالعه

درصد بقای انگل

زمان (دقیقه)

100

15
30

100

45

100

60

100

75

100

90

100

105

100

120

100

180

100

240

100

300

100

360

100

جدول  .6درصد بقای انگل در لوله های سرم فیزیولوژی
در زمان های مختلف مطالعه
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شکل  .1نمودار میانگین اثر غلظت های  0/1و  0/01و  0/001درصد عصاره سیر و مترونیدازول در مقایسه با گروه کنترل بر بقاء تریکوموناس گالینه
در زمان های مختلف مطالعه.

ازطرفی نمودار نشان می دهد که اثر غلظت  0/01درصد عصاره
سیر مشابه با مترونیدازول می باشد و در هر دو از زمان  260دقیقه به
بعد ،درصد بقای انگل به صفر می رسد ،درصورتیکه در غلظت های
 0/1و  0/001فقط در زمان  400دقیقه درصد بقا به صفر می رسد.
شاید به دلیل غلیظ بودن عصاره ،غلظت  0/1درصد اثر کم تری

نسبت به غلظت  0/01درصد داشته است و مواد موثره در آن امکان
اثر نداشته اند .در ذیل به مقایسه نتایج برخی مطالعات ضد تک یاخته
ای عصاره سیر پرداخته شده است:
در بررسی اثر سیر روی تک یاخته  Spironucleusمشخص شد
این تک یاخته دسته بزرگی از مهره داران را آلوده می کند و عصاره

سیر روی متابولیسم و رشد تک یاخته اسپیرونوکلئوس اثر منفی
داشته است (  Milletو همکاران.)2001 ،
در این بررسی اثرات پیش گیری کننده و درمانی عصاره سیر بر
روی  48موش تضعیف سیستم ایمنی شده که به طور تجربی با
کریپتوسپوردیوم آلوده شده بودند ،مشخص گردید که عصاره سیر
باعث از بین رفتن کریپتوسپوردیوم و ضایعات ناشی از آن می شود
( .)2012 ،Gaafar
در تحقیقی مبنی بر بررسی اثرات ضد کوکسیدیایی عصاره سیر در
موش های آلوده با ایمریا پاپیالتا نشان داده شد که درمان در روز
چهارم آلودگی باعث کاهش دفع اووسیست ،کاهش التهاب روده و
کبد و کاهش میزان آنزیم ها و فاکتورهای کبدی مانند آلکالین،
فسفاتاز ،گلوتامیل و  ...گردید (  Dkhilو همکاران.)2011 ،
در مطالعه ای دیگر اثر عصاره سیر بر فاگوسیتوز لیشمانیا توسط

122
طایفی نصرآبادی و همکاران  -مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی ،دوره ،6شماره

ماکروفاژها مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که تعداد
اماستیگوت های لیشمانیا در ماکروفاژ گروه درمانی با عصاره سیر
کاهش یافته است (  Ghazanfariو همکاران.) 2006 ،
در تحقیق دیگری اثر آپاپتوز عصاره سیر روی پروماستیگوت لیشمانیا
در محیط  RPMIبررسی و درصد زنده ماندن تک یاخته به روش
کالرومتریک  MTTاندازه گیری شد .در این تحقیق به کمک
روش رنگ آمیزی  V-Flousو ژن  Parpجزییات روند آپاپتوز در
لیشمانیاهای درمان شده بررسی شد .پس از انجام آزمایش MTT
با االیزا ریدر در طول موج  540نانومتر ،میزان جذب نور در پلیت
های درمان شده با غیر درمان شده مقایسه و اثر ضد لیشمانیایی
عصاره سیر تایید شد ( Khademvatanو همکاران.)2011 ،
در تحقیق دیگری اثر عصاره سیر روی بیان  INFγو ژن  Inosدر
ماکروفاژهای آلوده به لیشمانیا ماژور به روش  RT-PCRبررسی و
با روش کالرومتریک  MTTغلظت  IC50عصاره سیر  37میلی
گرم بر میلی لیتر تعیین شد .نتایج  RT-PCRنشان داد که عصاره
سیر اثر سیتوتوکسیک داشته و باعث افزایش  INFαو ژن Inos
در سلول های آلوده می شود (  Gharaviو همکاران.)2011 ،
در مطالعه ای اثر عصاره سیر روی تروفوزوئیت و کیست آکانتوموبا

کاستالنی بررسی شد و غلظت  62/5میلی گرم بر میلی لیتر عصاره
بعد از یک ساعت تعداد تروفوزوئیت ها را کاهش داد ( Polatو
همکاران .)2008 ،در مطالعه دیگری عصاره سیر با غلظت  0/3میلی
گرم تا  50درصد اثر مهار کنندگی روی رشد ژیاردیا بعد از  24ساعت
داشته است (  Harriesو همکاران.)2000 ،
در تحقیقی دیگر اثر ضد آمیبی عصاره سیر روی آنتاموبا هیستولیتیکا
(عامل اسهال خونی آمیبی) در محیط کشت  TyI-S-33بررسی
شد و نتایج نشان داد که اثری همانند داروی مترونیدازول دارد (
 Behniaو همکاران.)2008 ،
عصاره آبی سیر بر تریکوموناس واژینالیس در محیط کشت TYM
بررسی شد و نتایج نشان داد که ( MLCحداقل غلظت کشنده)
عصاره آبی سیر  75 ،62/5 ،50 ،37/5میلی گرم بر میلی لیتر بعد از
 96 ،72 ،48 ،24ساعت می باشد و کم ترین غلظت  25میلی گرم در

میلی لیتر بود .رشد تک یاخته در غلظت های  87/2و  77/1درصد در
همه زمان های انکوباسیون کاهش می یافت ( .)2010 ،Ahmed
در این مطالعه همانند سایر تحقیقات مشابه مشخص گردید که
عصاره سیر می تواند اثرات ضد تک یاخته ای داشته باشد .تمامی
این محققین مکانیسم اثر ضد تریکومونادی عصاره سیر را مربوط به
ترکیبات سولفوری به خصوص آلیسین می دانند که خاصیت ضد
میکروبی دارد .آلیسین با گروه تیول در آنزیم های مختلف مانند
الکل دهیدروژناز ،تیرو دوکیسین رودوکتاز RNA ،پلی مراز که در
مکانیسم سیستین پروتئیناز در انگل اثر می کند ،واکنش می دهد
(  Ankriو  .)1999 ،Mirelmanهمچنین آلیسین با ترکیبات
آزاد سولفیدریل در سیستین پروتئاز ترکیب می شود (Robinkov
و همکاران .)1998 ،سیستین پروتئاز در بسیاری از تک یاخته های
انگلی از جمله تریکوموناس وجود دارد (  Gradoniو ،Ascenzi
 .)2004محصوالت حاصل از شکست آلیسین با دیواره سلولی و
مولکول های سولفور در اسید آمینه و پروتئین ترکیب می شود،
لذا در متابولیسم سلولی تداخل ایجاد می کند ،به علت دارا بودن
گلوتاتیون در سلول های انسانی ،آلیسین اثری روی آنها ندارد (
.)2005 ،Davis
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Abstract
Trichomoniasis is one of the common diseases in birds and poultries which is caused by flagellate protozoa called Trichomonas. Today, some synthetic drugs are used such as Metronidazole which has some
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side effects and drug resistance but in past years some medical herbs such as fenugreek, mint, garlic and
etc. were commonly used. In this research, the antiparasitic effect of garlic extract (Allium sativum) on

Trichomonas gallinae in comparison with Metronidazole has been studied. In this experimental study, the
plants were collected, dried. The ethanol extract was prepared and samples were assessed by HPLC. 106
liquid Trichomonas trophozoite/ml was added to the diamond medium. The three groups were culture tube
containing 0.1 mL Metronidazole and Trichomonas gallinae, Trichomonas gallinae plus 0.1 mL saline as
a control group and tubes containing concentrations of 0.1, 0.01 and 0.001% ethanol extract of garlic in
a solvent of nanopure distilled water and Trichomonas gallinae (5 tubes for each concentration). All tubes
at zero time, containing 106 live trophozoites alive and were counted with 15 minutes interval in the first
two hours and then at hour 3, 4, 5, 6, 12 and 24. The results revealed that all concentrations of garlic extract
werean antiparasitic effect on Trichomonas but 0.01% concentration was the most effective as similar as
metronidazole. In these two tubes, all Trichomonas protozoa were not alive 260 minutes after the onset of
the study. The according to results and other researches show that garlic extract can be effective on some
parasites and can be used to treat some parasitic diseases.
Key words: Garlic extract, Trichomonas gallinae, Metronidazole.
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