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ABSTRACT

Background & objectives: One of the most important zoonotic parasitic diseases, hydatidosis,
is caused by the larval stage of Echinococcous granulosus. Investigations have shown that
plants secondary metabolites, such as essential oils have anti parasitic properties. Based on
previous reports on antiparasitic properties of Lepidium sativum, in this study we investigated
the scolicidal effects of the essential oil (EO) extracted from this plant.
Methods: Lepidium EO was obtained by hydrodistillation method. Gas chromatography-mass
spectrometry (GC-MS) was employed to determine the chemical composition of the EO.
Protoscolices were exposed to various concentrations of EO (1, 3, 5, 10 and 15 mg/ml) for 10,
20, 30 and 60 min. Viability of protoscolices was confirmed by 0.1% eosin staining.
Results: A total of 19 compounds representing 95.5% of the total oil, were identified. α-
Thujene (88.86%), Myrcene (2.9%) and P-cymene (1.67%) were found to be the major EO
constituents. Based on the results, protoscolices mortality rates at 1, 3 and 5 mg/ml of EO
didn’t have a significant relationship with the control group. While, the difference in mortality
rate at a concentration of 10 mg/ml of EO in 30 and 60 min was significant. Also, the
concentration of 15 mg/ml of EO at all times of incubation had significantly higher
protoscolicidal effect. In the present study there was a significant relation between the amount
of protoscolicidal activity of different EO concentrations and different incubation times. In
other words mortality rates enhanced with increasing concentrations and incubation times.
Conclusion: The results of present study revealed that the EO of Lepidium is rich in α-
Thujene and has a high scolicidal power. This plant may be used as a natural scolicidal agent.
Keywords: Lepidium sativum; Essential Oil; Protoscolex; Hydatid Cyst; In vitro
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مقدمه
انگـل  نـوزادي مرحلـه ناشی از رشد هیداتیککیست

هـاي  بوده که از بیمـاري اکینوکوکوس گرانولوزوس
ایـن  شـود. مشترك انسان و علفخوران محسوب مـی 

عــالوه بــر ایجــاد بیمــاري شــدید و مــرگ آلــودگی،
هــاي درمــانی و احتمـالی در انســان، بــا ایجـاد هزینــه  

اي دامی، موجب خسارات ههمچنین کاهش فرآورده
ــی  ــادي م ــود [اقتص ــاري. ]1ش ــدوزبیم در هیداتی

صـورت بـه خاورمیانـه ومدیترانهحاشیهکشورهاي
توریسـم ومسافرتامروزهشود.دیده میاندمیک

حتـی جهـان سراسربیماري درایناستشدهباعث
شود. تماس مستقیم بـا  دیدهیافتهتوسعهکشورهاي

چکیده
الروي م، هیداتیـدوز اسـت کـه توسـط مرحلـه     هـاي انگلـی مشـترك انسـان و دا    یکی از مهمترین بیمـاري :زمینه و هدف

ها اسانسهاي ثانویه گیاهان دارویی مانندشود. تحقیقات نشان داده است که متابولیتایجاد میاکینوکوکوس گرانولوزوس
حاضـر  مطالعـه در ،شده اسـت عنوانضدانگلیخصوصیات تیزكترهجایی که براي از آنباشند. انگلی میداراي خواص ضد

مورد تحقیق قرار گرفته است. تیزكترهسانس گیاه اپروتواسکولکسیضداثرات 
اسپکترومتري -گردید. کروماتوگرافی گازيبه روش تقطیر با آب تهیه تیزكترهاسانس تجربیدر این مطالعه:روش کار

به کیست هیداتیک از کشتارگاه آلودهي جهت تعیین ترکیبات اسانس به کار گرفته شد. کبدهاي گوسفند،)GC/MSجرمی (
هـا  آنژآوري مـایع کیسـت هیـداتیک در شـرایط اسـتریل و سـانتریفو      پـس از جمـع  ،آوري گردیدنـد جمـع صنعتی اهـواز 

و 10، 5، 3، 1هاي مختلـف اسـانس (  تحت غلظتها آوري گردید. پروتواسکولکسکیست هیداتیک جمعهاي پروتواسکولکس
ها توسـط  سکولکساپروتودن . میزان زنده ماننددقیقه قرار داده شد60و 30، 20، 10به مدت ، لیتر)گرم در میلیمیلی15

درصد تعیین گردید. 1/0رنگ ائوزین 
)، Thujene-α)86/88%تشـخیص داده شـد.   ،دادکل اسـانس را تشـکیل مـی   %5/95ترکیب که 19در این مطالعه:هایافته

Myrcene)9/2% و (P-cymene)67/1% .میزان مرگ و میر بر اساس نتایج بدست آمده ) اجزاي اصلی اسانس تعیین شدند
کـه  حـالی در،داري نداشـت رتباط معنیکنترل الیتر اسانس با گروهگرم در میلیمیلی5و 3، 1ها در غلظت پروتواسکولکس

دار بود. همچنین غلظت دقیقه معنی60و 30هاي لیتر اسانس در زمانگرم در میلیمیلی10اختالف در کشندگی در غلظت 
کشـی بـاالتري   داري درصد پروتواسکولکسهاي انکوباسیون به شکل معنیلیتر اسانس در تمامی زمانگرم در میلیمیلی15

هـاي  هـاي مختلـف اسـانس و زمـان    کشی غلظتمیزان پروتواسکولکسبین حاضر در مطالعهگروه کنترل داشت. نسبت به
بعبارتی با افزایش غلظت اسانس و زمان انکوباسیون میزان کشندگی هم ، داري وجود داشتمتفاوت انکوباسیون ارتباط معنی

.یافتافزایش می
بـوده و داراي قـدرت بـاالي    Thujen-αغنـی از  تیـزك تـره ن است که اسـانس  نتایج تحقیق حاضر حاکی از آگیري:نتیجه
مورد استفاده قرار گیرد.کشکسباشد. این گیاه ممکن است به عنوان عامل طبیعی اسکولمیکشیکساسکول

تنیبرون،پروتواسکولکس، کیست هیداتیک،تره تیزك، اسانسکلیدي: واژه هاي
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ت یا علوفه آلوده به تخم سگ آلوده، خوردن سبزیجا
الروي اشـکال .باشدهاي انتقال آلودگی میانگل از راه

بزرگیهايکیستصورتبهواسطمیزباناندرانگل
ظـاهر ریـه وکبـد مخصوصـاً هـاي داخلـی  اندامدر
درمـان شاملهیداتیککیستدرمان. ]2شوند [می

دلیـل  بـه است.دوهرازترکیبییاوی، جراحییدارو
ات استفاده از داروهاي شیمیایی و بروز مقاومت خطر

هـا از جملـه   نسبت به این داروها در بسـیاري از انگـل  
کیســت هیــداتیک گــرایش بــه اســتفاده از گیاهــان و  

هاي مشتقات حاصل از آنها رو به افزایش است. روش
هـاي انگلـی بـه طـور عمیقـی بـا       سنتی درمان بیماري

هـاي  ت. عصارهگیاهان بومی منطقه پیوند خورده اس
گیاهی و ترکیبات مشتق شـده از گیاهـان، منبـع غنـی     

ــی    ــراهم م ــد را ف ــی جدی ــل داروی ــد و در عوام کنن
کشــورهاي مختلــف از گیاهــان بــومی جهــت درمــان 

در . ]3شـود [ بسیاري از عوامل عفـونی اسـتفاده مـی   
ایــران کــه یکــی از هفــت کشــور آســیایی اســت کــه  

گـرایش وجـود   این،بیشترین گیاهان دارویی را دارند
رو به رشد تمایـل  داشته و در سه دهه گذشته روند

استفاده از داروهاي گیـاهی و احیـاي   مردم در زمینه
ریـز (تـره   شاهی بـرگ است.داشته طب سنتی وجود 

Lepidiumتیزك) از خانواده چلیپاییان با نـام علمـی  

sativumتا 20د. این گیاه یک ساله و به ارتفاعباشمی
از متر است کـه در نـواحی مختلـف ایـران    سانتی30

یابد. براي این گیاه جمله استان خوزستان پرورش می
فشـار خـون، گشـادکننده    اثراتی نظیر کاهش دهنده

و همچنین ضـدانگلی میکروبیاثرات ضداري هوا، مج
تجربـی مطالعـه بدین ترتیب هـدف از  .اندقائل شده

ی اثـرات  و بررسـ تیـزك ترهحاضر آنالیز اسانس گیاه 
ضدپروتواسکولکسی اسانس آن بوده است. 

روش کار
تیزكترهتهیه و تایید گیاه 

گیـاه از  تهیـه تجربی حاضر پس از مطالعهبراي انجام 
گیاه مـورد نظـر   بازار جهت اطمینان از جنس و گونه

کشاورزي دانشگاه شهید چمران مراجعـه  به دانشکده
اییـد قـرار   هـاي تشخیصـی مـورد ت   و با توجه به کلید

گرفت.
با اسـتفاه از دسـتگاه   تیزكترهگیري از گیاه اسانس
کلونجر

گیاه ابتدا شسته و جهت نفوذ بهتر آب و بخار در حین 
ي توســط کــارد بــه شــکل قطعــات ریــز گیــراســانس

اسـانس در ایـن مطالعـه از    تهیـه آورده شد. براي در
6پس از گذشت حـدود دستگاه کلونجر استفاده شد. 

آوري گردید. ن فرار در لولۀ مدرج جمعساعت، روغ
روغن فرار به دست آمده از این روش بسیار انـدك  

لذا براي بـه دسـت آوردن مقـدار کـافی از آن     ،بود
چندین بار این عمل تکرار گردید. 

اتیل اترخشک کردن اسانس با استفاده از دي
براي خشـک کـردن اسـانس، در مرحلـه نخسـت بـه       

اتیل اتر اضافه گردیـد.  آن دياندازه حجم اسانس، به 
اتر موجود در لوله توسـط  مجموع اسانس و دي اتیل

هـم زده شـد. در مرحلـه بعـد بـه      دست چندین بار 
دقیقه سـانتریفیوژ صـورت گرفـت. فـاز     3تا 2مدت 

اتر حاوي اسانس توسط پیپت برداشـته شـد و   اتیلدي
اي دیگر منتقل گردید و سپس به مـدت چنـد   به لوله

اتر بخار شود اتیلآون قرار داده شد تا ديساعت در
و اسانس خشک گردد. این عمل تا زمانی ادامه یافـت  
ــه پــس از   کــه حجــم اســانس موجــود در انتهــاي لول
مشاهده چند بار متوالی ثابت مانـد و دیگـر تغییـري    

مشاهده نگردید.
توســط دســتگاه تیــزكتــرهآنــالیز اســانس گیــاه 

ري جرمیاسپکترومت-گازيکروماتوگرافی
Agilent 7890Aبا نام GCدر این مطالعه از دستگاه 

ــتگاه  ــام  Massو دس ــا ن ــتفاده Agilent 5975ب اس
با طول Hp-5msگردید. ستون مویین دستگاه از نوع 

میکرومتر بـود. ضـخامت   250متر و قطر داخلی 30
الیه فاز ساکن انـدود شـده بـه جـدار داخلـی سـتون       

گاه بـه  نوع عملیاتی دسـت میکرومتر بود. 25/0مویین، 
گـراد  سانتیدرجه70آون شرح زیر بود: دماي اولیه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ru
m

s.
ar

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 9

https://jarums.arums.ac.ir/article-1-980-en.html


1394زمستان، چهارمشمارهپانزدهم، دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل398

گراد در دقیقـه بـه   سانتیدرجه10بوده و با سرعت 
دقیقه در این 10درجه رسیده و به مدت 300دماي 

دقیقـه  30مـدت  کلی، بهRun Timeدما ثابت ماند. 
حامل دستگاه هلیوم و دماي محفظـه بوده است. گاز

Splitگراد بـود و در حالـت   سانتیدرجه280ق تزری

فتـه شـد.   نظرگردرSplit ،1:10انجام شد که نسبت 
.بود550تا 50جرم اسکن شده در محدوده

ترکیبات سازنده روغن فرار به دو روش تعیین شـد.  
ــدیکس   ــبه ان ــاس محاس ــر اس ــه ب ــی ک ــاي در روش ه

) کـه  C7-C28هـاي نرمـال (  بـوده، آلکـان  1بازداشت
هــا بــه زمــان بــازداري ترکیبــات بــازداري آنزمــان 

نزدیک بـوده در همـان شـرایط دسـتگاهی و دمـایی      
ــه ــده   نمون ــق ش ــتگاه تزری ــه دس ــانس ب ــاي اس و ه

ها ثبت گردید. سپس با فرمول زیر کروماتوگرام آن
دوم محاسبات اندیکس بازیافت تعیین گردیـد. روش  

هـا در  طیـف جرمـی آن  تعیین ترکیبات فرار، مقایسه
هـاي  هاي بازداشت هریک بـه تنهـایی بـا طیـف    انزم

ي دسـتگاه کرومـاتوگرافی   جرمی مربوط در کتابخانه
) Library: NIST version 8اسـپکترومتري ( -گازي

بوده است.
تیزكترهگیاه کشی اسانس بررسی پروتواسکولکس

کنـار شـعله و زیــر هـود، مـایع کیســت هیـداتیک بــه      
از کشـتارگاه  آهستگی از کبدهاي گوسـفندان آلـوده  

آوري گردید. مایع کیست هیداتیک جمعصنعتی اهواز
دقیقـه سـانتریفوژ   3دور در دقیقه به مدت 2000با 

ــع  ــوب آن جم ــد و رس ــن گردی ــد. در ای آوري گردی
10، 5، 3، 1غلظت 5کشی مطالعه اثر پروتواسکولکس

4در تیـزك تـره لیتر اسانس گرم در میلیمیلی15و 
دقیقــه مــورد بررســی قــرار 60و30، 20، 10زمـان  

گرفت. جهت پراکندگی یکنواخـت اسـانس در نرمـال    
آزمایش به هر لوله80لیتر از تویین یمیل3/0سالین 
لیتـر از  میلی5/2گردید. براي هر آزمایش میاضافه

محلول تهیه شده در داخل لوله ریخته شـد و پـس از   
میکرولیتر رسوب غنی از پروتواسـکولکس بـه  15آن 

1 Retention Index

بخوبی هم زده شـد و در  هاها اضافه گردید. لولهآن
طول آزمایش بر روي شیکر قرار گرفـت. در نهایـت   

هـا سـانتریفوژ   پس از طی شدن زمان آزمایش، لولـه 
گردیدند و محلول رویی آنها دور ریخته شد. سـپس  

ها درصد به پروتواسکولکس1/0لیتر ائوزین یک میلی
هر نمونـه  مجدداًاضافه گردید و خوب هم زده شد.

دقیقــه انکوبـه گردیـد و پــس از آن از   15بـه مـدت   
رسوب باقیمانـده بـر روي الم اسـمیر تهیـه گردیـد.      

هاي کشـته شـده بـا شـمارش     درصد پروتواسکولکس
پروتواسکولکس محاسبه گردید.200حداقل 

براي هر رقت در هـر زمـان کنتـرل (نرمـال سـالین      
مـامی مراحـل   نظر گرفته شد. ت) در80حاوي تویین 

ذکر شده سه مرتبه به طـور مجـزا تکـرار گردیـد و     
انحراف معیار بیان شد.±نتایج به صورت میانگین 

هاي آماريروش
هاي به دست آمده از این تحقیق، با بهره بـردن  داده

ـ   16نسخهSPSSافزار از نرم ل مـورد تجزیـه و تحلی
میـزان کشـندگی   آماري قرار گرفت. بـراي مقایسـه  

هاي مختلـف اسـانس   ها توسط غلظتاسکولکسپروتو
هـاي کنتـرل از تسـت    هاي متفاوت بـا گـروه  در زمان

والیس استفاده شد. مبناي قضـاوت  -ماري کروسکالآ
05/0آماري بود. همچنین جهت بررسی وابسـته  =

کشی به غلظت اسانس و بودن درصد پروتواسکولکس
ــپیرمن    ــتگی اس ــون همبس ــیون از آزم ــان انکوباس زم

گردید.تفادهاس

هایافته
اسـپکترومتري  -آنـالیز کرومـاتوگرافی گـازي   نتایج

تیزكترهگیاه جرمی 
ترکیـب  19در مجمـوع  تیـزك ترهگیاه پس از آنالیز 

،دادنـد درصد اسانس را تشـکیل مـی  5/95که حدود 
-αحاضر ترکیب مطالعهبدست آمد. بر اساس نتایج 

Thujeneبـوده  دهنده اسـانس  تشکیلءمهمترین جز
درصد کل اسانس را به خود 86/88است. این ترکیب 

و Myrceneاختصاص داده است. پس از این ترکیـب  
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p-cymene  بیشترین میزان را در اسانس داشتند (بـه
نتـایج  1درصـد اسـانس). جـدول    67/1و 9/2ترتیب 

ــازي     ــاتوگرافی گ ــالیز کروم ــده از آن ــت آم -بدس

حاضر العهمطدر تیزكترهگیاه اسپکترومتري جرمی 
دهد.را نشان می

به دو طریق تعیین اندیکس بازداشت و مقایسه با تیزكترهاسپکترومتري جرمی گیاه - نتایج به دست آمده از آنالیز کروماتوگرافی گازي. 1جدول
جرمیاسپکترومتر -کتابخانه دستگاه کروماتوگرافی گازي

درصد عناصراندیکس بازداشتنام ترکیبشماره
1α-Thujene7/92486/88
2α-Pinene8/1011جزئی
3ϒ-Terpinene1093جزئی
4sabinene110283/0
5β-Pinene2/1121جزئی
6α-Terpinene1157جزئی
7carvacrol119817/0
8Myrcene8/12149/2
9β-Bisabolene1216جزئی

10Terpin-4-ol8/1225جزئی
11thymol6/1231جزئی
12α-Gurgunene126919/0
13P-cymene4/129167/1
141,8-Cineole129844/0
15ϒ-Gurgunene8/132124/0
16Thymyl acetate8/13452/0
17β-Caryophyllene4/1417جزئی
18α-Humulene1486جزئی
19Trans-β-Bisabolene8/1522جزئی

هـاي  کشـی غلظـت  اسـکولکس نتایج مربوط با پروتو
هـاي مختلـف   در زمـان تیـزك تـره مختلف اسانس

انکوباسیون
گـرم در  میلـی 1فعالیت پروتواسکولکس کشی غلظت 

8/18و 3/12، 4/9، 3/8لیتر اسـانس بـه ترتیـب    میلی
دقیقــه انکوباســیون 60و 30، 20، 10درصــد پــس از 

3کشی اسانس در غلظـت  بود. قدرت پروتواسکوکس
، 8/24، 2/24لیتـر نیـز بـه ترتیـب     در میلیگرم میلی

ــان 1/37و 7/25 ــس از زم ــد پ ــف  درص ــاي مختل ه
این در حالی بود که اسانس با غلظت انکوباسیون بود.

لیتـر پـس از مواجـه شـدن بـا      گـرم در میلـی  میلی5
هاي مختلف مـورد نظـر در   پروتواسکولکس در زمان

درصـد 5/93و 4/77، 1/56، 2/49مطالعه، به ترتیب 

گرم در میلی10همچنین غلظت ها را از بین برد.آن
دقیقـه مواجـه شـدن بـا     10لیتر اسانس پـس از  میلی

دقیقـه  20درصد و پس از 64/88ها، پروتواسکولکس
30ها را از بین برد. پـس از گذشـت   درصد آن2/96
ــذکور   60و  ــت مــ ــه، غلظــ ــد 100دقیقــ درصــ

15ظـت  ها را از بین برده بود. در غلپروتواسکولکس
هـاي مختلـف   لیتـر نیـز در زمـان   گرم در میلـی میلی

ها از بین رفته بودند.تمامی پروتواسکولکس
3، 1ها در غلظت میزان مرگ و میر پروتواسکولکس

کنتـرل  لیتـر اسـانس بـا گـروه    گرم در میلیمیلی5و 
کـه اخـتالف در   درحـالی ،داري نداشـت ارتباط معنـی 

لیتر اسانس میلیگرم درمیلی10کشندگی در غلظت 
دار بـود  دقیقه با کنترل معنـی 60و 30هاي در زمان
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)05/0<p لیتر گرم در میلیمیلی15). همچنین غلظت
هـاي انکوباسـیون بـه شـکل     اسانس در تمـامی زمـان  

کشی باالتري نسبت داري درصد پروتواسکولکسمعنی
به گروه کنترل داشت. 

ــهدر  ــر درمطالعــ ــزان   حاضــ ــا میــ ــاط بــ ارتبــ
هـاي مختلـف اسـانس و    کشی غلظـت وتواسکولکسپر

داري وجود هاي متفاوت انکوباسیون ارتباط معنیزمان
که ضریب همبستگی بـین اسـانس در   داشت. بطوري

ــان  ــزان   10زمـــ ــیون و میـــ ــه انکوباســـ دقیقـــ

ــکولکس ــی پروتواس ــانس و 986/0کش ــه 20، اس دقیق
60و در 963/0دقیقـــه 30، در 986/0انکوباســـیون 

بود. بعبارتی با افزایش غلظت اسانس و 963/0دقیقه 
ــزایش    ــم اف ــندگی ه ــزان کش ــیون می ــان انکوباس زم

).p>001/0یافت (می
هـاي  کشی غلظتاثرات ضد پروتواسکولکس2ول جد

و کنتـرل حـاوي نرمـال سـالین و     تیـزك تـره مختلف 
هاي مختلف انکوباسـیون را نشـان   در زمان80تویین 

دهد.می

هاي مختلف آزمایشدر گروههامیر پروتواسکولکسدرصد مرگ و. 2جدول 

زمان انکوباسیون
دقیقه60دقیقه30دقیقه20دقیقه10گروه مورد مطالعه

a3/8a4/9a3/12a8/18لیترگرم در میلیمیلی1اسانس با غلظت 
a2/24a8/24a7/25a1/37لیترگرم در میلیمیلی3اسانس با غلظت 

a2/49a1/56a4/77a5/93لیترگرم در میلیمیلی5سانس با غلظت ا
a64/88a2/96b100b100لیترگرم در میلیمیلی10اسانس با غلظت 
b100b100b100b100لیترمیلی گرم در میلی15اسانس با غلظت 

80a5/6a9/6a3/7a1/8نرمال سالین و تویین 
داري آن می باشد.معنیندهحروف غیر متشابه نشان ده

بحث
هایی هستند که در ترین داروها، فراوانبنزایمیدازول

درمان شیمیایی هیداتیدوزیس مـورد اسـتفاده قـرار    
ــی ــاي   مـ ــی از داروهـ ــم برخـ ــت کـ ــد. حاللیـ گیرنـ

ــی در  ــدودیت مهمــ ــدازولی در آب، محــ بنزایمیــ
کنـد و تنهـا امکـان    فرموالسیون این داروها ایجاد مـی 

ــن داروفرموالســی ــورت  ون برخــی از ای ــه ص ــا را ب ه
کنـد. جـذب ضـعیف    سوسپانسیون خوراکی فراهم می

بـه هـا از دسـتگاه گـوارش منجـر    برخی از ایـن دارو 
از عوارض جانبی . ]5[گردد کاهش اثر این داروها می

ــی  ــدازولی م ــاي بنزایمی ــوتروپنی،  داروه ــه ن ــوان ب ت
لوکــوپنی، پــروتئین یــوري، آســیب کبــدي، افــزایش  

آمینازها، اختالالت گوارشی و ریزش مو اشـاره ترانس
هـا،  هـاي مهـم بنزایمیـدازول   کرد. همچنـین از خطـر  

ــاقص  ــین و ن ــراي جن ــه الخلقــهســمیت دارو ب ــی ب زای
بنــابراین . ]6[باشــد خصــوص در اوایــل آبســتنی مــی

دستیابی به داروهاي موثرتر و بدون عوارض جـانبی  
ــادي    ــت زی ــداتیک از اهمی ــت هی ــان کیس ــراي درم ب

برخوردار است. 
هــاي ثانویــه گیاهــان دارویــی ماننــد متابولیــتاخیــراً

ي گیـاهی از نظـر اثـرات ضـد     هـا ها و عصـاره اسانس
انـد و مشـخص   میکروبی مورد بررسی قـرار گرفتـه  

هاي گیاهی استخراج شده شده است که اغلب اسانس
از گیاهان دارویی داراي خواص ضد قارچی، ضد انگلی، 

بـا توجـه   .]7[باشند ضد باکتریایی و ضد ویروسی می
به اهمیت گیاهان بـومی هـر منطقـه و بـا توجـه بـه       

ــد م ــی  خــواص ض ــد انگل ــارچی و ض ــد ق ــی، ض یکروب
ها هدف از مطالعـه حاضـر بررسـی اثـر ضـد      اسانس

در بوده اسـت. تیزكترهپروتواسکولکسی گیاه بومی
19تیزكترهحاضر پس از آنالیز اسانس گیاه مطالعه

درصـــد آن را تشـــکیل 5/95ترکیـــب کـــه حـــدود 
حاضـر  مطالعهبدست آمد. بر اساس نتایج ،دادندمی

تشـکیل دهنـده   ءمهمتـرین جـز  α-Thujeneترکیب 
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درصـد کـل   86/88اسانس بوده اسـت. ایـن ترکیـب    
اسانس را به خود اختصـاص داده اسـت. پـس از ایـن     

67/1(p-cymeneدرصد) و Myrcene)9/2ترکیب 
درصد) بیشترین میزان را در اسانس داشتند.

Thujene   با فرمـول شـیمیاییC10H16   یـک ترکیـب
ـ   -αبـراي آن سـه ایزومـر    ه طبیعی ارگانیک بـوده ک

Thujene،β-Thujene وSabinene شــدهشــناخته
مهمتـرین  α-Thujeneسـت کـه   احالیاست. این در

وجـز α-Thujene. ]8[باشـد  ایزومر این ترکیب مـی 
هــا نیــز از کــالس هــا و مونــوترپنمونــوترپندســته

باشـند.  ها بوده که داراي دو واحد ایزوپرن مـی ترپن
کـه در طبیعـت   هسـتند ي از مواد آلی اها دستهترپن

هـا بـا خصوصـیات    ترپن.]9[گستردگی فراوان دارند 
هـاي  هیدروفوبیتی باال قادرند لیپیدهاي دیواره سلول

ها را جدا کننـد و از ایـن راه   ها و انگلها، قارچباکتري
نفوذپذیري غشاء سلولی را افزایش دهند. اخـتالل در  

هـا و بهـم   یـون عملکرد غشاي سلول منجر به خـروج 
در نتیجه عبور ، شودخوردن تعادل الکترونی غشاء می

و خروج مواد دچار مشکل شده و در نهایت منجر به 
مین دلیل اسـت کـه منـابع    هشود. بهمرگ سلول می

ها را از عوامل موثر در ها و مونوترپنمتعددي ترپن
ــارچی    ــی و ضــد ق ــی، ضــد انگل فعالیــت ضــد میکروب

.]10،11[دانند ها میاسانس
Myrceneیا–myrceneβ1یک ترکیب طبیعی الفنیک

هـاي  واقـع هیـدروکربن  باشد. ترکیبات الفنیک درمی
ــر ــی غی ــباع م ــند. اش ــالس  Myrceneباش ــز از ک نی

دردي و هـا بـوده و بـراي آن اثـرات ضـد     مونوترپن
ضدالتهابی تشخیص داده شده اسـت. اثـر ضـدالتهابی    

باشـد مـی Eدین این ترکیب مربـوط بـه پروسـتاگالن   
]12[.P-cymene نیز از ترکیبات طبیعی بوده که جزء

شود. این بندي میها تقسیمها و مونوترپنبنزنآلکیل
P-cymeneترکیب نیز داراي سه ایزومـر بـوده کـه   

باشـد. بـراي ایـن ترکیـب نیـز      ایزومر طبیعی آن می
ایـن  . ]13[اسـت  اثرات ضـدباکتریایی مشـاهده شـده   

1 Olefinic

گریـزي بـوده کـه باعـث تـورم      آبترکیب مولکـول  
این مولکول زمـانی  .]14[گردد غشاءسیتوپالسمی می

که با سایر ترکیبات فنولی نظیر تیمول ترکیـب شـود،   
دهـد اثرات ضد میکروبی قوي را از خـود بـروز مـی   

قابل ذکر است که بسـیاري از مطالعـات نشـان    .]15[
تـري را  اند که کل اسانس، اثرات ضدعفونی قويداده

باشـد سبت به تک تک اجزاء اصـلی اسـانس دارا مـی   ن
همچنین نشان داده شده اسـت کـه بسـیاري از    . ]16[

هـا در اسـانس انـدك اسـت،     ترکیباتی که میـزان آن 
داراي اثرات ضد میکروبی خوبی بوده و حتی بر روي 

.]14[سایر ترکیبات اثرات سینرژیستی دارند 
حاضــــر پــــس از بررســــی اثــــرات مطالعــــهدر 

ــتضدپروت ــی غلظ ــانس  واسکولکس ــف اس ــاي مختل ه
دقیقـه،  60و 30پس از گذشـت  کهمشاهده گردید 

درصد 100اسانسلیترگرم در میلیمیلی10غلظت 
15ها را از بین برده بود. در غلظـت  پروتواسکولکس

هـاي مختلـف   لیتـر نیـز در زمـان   گرم در میلـی میلی
ین بنـابرا ها از بین رفته بودند.تمامی پروتواسکولکس

رسد که نظر میحاضر بهمطالعههاي با توجه به یافته
اثرات ضد پروتواسکولکسی مناسـبی  تیزكترهاسانس 

مطالعـات پیرامـون   ر زمینهدر همین راستا درا دارد. 
ــر اســانس ــر روي پروتواســکولکسگیاهــاناث هــايب

ــداتیک  هــا آندهنــدهو ترکیبــات تشــکیلکیســت هی
ـ    هـا  ه بخشـی از آن مطالعاتی در دسترس بـود کـه ب

و همکـاران ذنیمـؤ مطالعـه گـردد. نتـایج   اشاره مـی 
تراکیسـپرموم  (2مشخص نمود که اسانس گیاه زینـان 

) قدرت پروتواسـکولکس کشـی بـاالیی دارد و    3آممی
تواند به عنوان یـک اسکولیسـیدال طبیعـی مطـرح     می

مذکور اسانس گیـاه زینـان غنـی از    مطالعهباشد. در 
مطالعــات .]11[بـوده اسـت  درصـد)  07/50تیمـول ( 

اند که تیمـول و پـیش سـازهاي آن نظیـر     نشان داده
Cymene وTerpinene   داراي اثرات ضـد میکروبـی

رسد که تیمول با اثر بر به نظر می. ]17،14[باشند می

2 Ajowan
3 Trachyspermum ammi
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پـذیري غشـاء   ي فسفولیپید غشـا و تغییـر در نفوذ  رو
و نشـت مـواد داخـل سـلولی آن بـه      میکروارگانیسم

.]17[گردد ب آسیب به سلول میخارج، موج
P-cymene     از دیگر ترکیبـاتی بـود کـه در مطالعـات

از اسانس گیاه زینـان جـدا گردیـد    و همکاران موذنی 
اي دیگر به ارزیابی وهمکاران در مطالعهموذنی .]11[

کشــی اســانس گیــاه مــرزه خاصــیت پروتواســکولکس
هـا بر اسـاس نتـایج تحقیـق آن   پرداختند.1خوزستانی

لیتـر  گرم در میلـی میلی5غلظت که خص گردید مش
دقیقــه تمــامی  60اســانس پــس از مــدت زمــان    

بـرد. در ایـن مطالعـه    ها را از بین میپروتواسکولکس
2پس از آنالیز اسانس مـرزه خوزسـتانی، کـارواکرول   

درصـد) تشـخیص داده   9/94مهمترین جزء اسانس (
ــد  ــارواکرول .]18[ش ــز ک ــول  نی ــوعی فن ــع ن در واق
باشــد کــه داراي اثــرات ضــد مــی3ترپنوئیــديمونــو

و همکاران معتقدنـد  4اولتی.]19[استمیکروبی قوي 
کننـده که ترکیبـاتی نظیـر کـارواکرول نقـش مبادلـه     

ــاء    ــت غشـ ــه گرادیانـ ــد و در نتیجـ ــون دارنـ پروتـ
دهند و باعث تخلیه سـلول  سیتوپالسمی را کاهش می

1 Satureja khuzestanica
2 Carvacrol
3 Monotepenoid Phenol
4 Ultee

گردند و در نهایـت باعـث مـرگ سـلول     میATPاز 
. ]10[شوند می

گیرينتیجه
ــایج   ــت نت ــهدر نهای ــدرت  مطالع ــان از ق ــر نش حاض

تیـزك تـره کشی بـاالي اسـانس گیـاه    پروتواسکولکس
بومی استان خوزستان دارد. اثر ضدانگلی اسانس ایـن  

هاي موجود در اسـانس  توان به مونوترپنگونه را می
نسبت داد. بنابراین با توجه به اثر ضـد انگلـی اسـانس    

عنـوان  بـه این گیـاه را توان اسانسمیتیزكترهگیاه
ترکیبی با اثر ضدپروتواسکولکسـی بـا منشـاء طبیعـی     
درنظر گرفت و مطالعات بیشتري در این زمینه انجام 

.داد

تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله مراتب تشکر و امتنان خود را از 

شگاه شهید چمران اهواز معاونت محترم پژوهشی دان
این تحقیـق را درقالـب پژوهانـه از طریـق     هزینهکه 

هاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی نامهکرد پایانهزینه
دانشــکده دامپزشــکی دکتــراي عمــومی(پایــان نامــه 

اعـالم  ،انـد دانشگاه شهید چمران اهواز) فراهم نموده
.دارندمی
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