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184 82 پاییز،  3، شماره 6مجله علوم پایه پزشکی ایران، جلد                                                                                  

 بررسی اثرات عصاره مایع حاصل از افشردن پیاز سه گونۀ گیاهی از جنس 
 آلیوم بر روی کیستهای ژیاردیا

  جمشید رستمیدکترسیدمحمود سجادی ،دکتر**محمد آزادبخت ،  دکتر*
 دانشگاه علوم پزشکی مازندرانگروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی،  *

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پزشکی دانشکده انگل شناسی،گروه  **
 

 خالصه
ژیاردیا در . باشد شود و اغلب بدون نشانه بالینی می  باریک است که توسط ژیاردیا المبلیا ایجاد میهیی رودآژیاردیازیس یک عفونت پروتوزو

باشد و در بسیاری از مناطق ایران   ی درصد پراکندگی دارد و ایران هم یکی از مناطق اپیدمیولوژیک این بیماری م20 تا 2سراسر دنیا با شیوع 
تر   سال شایع10 تا 6ویژه گروه سنی ه باشد و عفونت ژیاردیازیس در کودکان ب انسان میزبان طبیعی ژیاردیا المبلیا می .این بیماری شایع است

پیشگیری از انتقال و درمان دارویی . گیرد انتقال کیست انگل از طریق آلودگی غذا ، آب یا از شخصی به شخص دیگر صورت می. از بالغین است
باشند و در کودکان  داروهای شیمیایی مورد استفاده دارای طیف وسیعی از عوارض جانبی می. باشد کیست از روشهای کنترل این بیماری می

) سیر ، پیاز و موسیر(نس آلیوم  مایع حاصل از افشردن پیاز سه گونه گیاهی از جهدر این مطالعه اثرات عصار .باشد تحمل دارویی بسیار کم می
 به روش بینگهام انجام شد و اثرات این مواد در  in vitro در از بین بردن کیست ژیاردیا در محیط ،شوند عنوان مواد خوراکی استفاده میه که ب

 نتایج حاصله با استفاده از برنامه  ساعت آزمایش شده و3 و 2 ، 1 دقیقه ، 30 و زمانهای C 24°  و C4°  از بین بردن کیست ژیاردیا در دمای
صورت زیر ه  کشندگی هر ماده بمیزان کیست شمارش شده و نتایج 250ها ،  از نمونه.  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتSPSS/PCکامپیوتری 

 :ثبت شده است
 و 83/102 ± 88/9نگین کشندگی  پیاز دارای میا -2، باشد  درصد می2/43و مقدار آن  5/107 ± 1/34سیر دارای میانگین کشندگی -1

کنترل دارای -4 ،باشد  درصد می6/33 و مقدار آن 66/84 ± 80/4موسیر دارای میانگین کشندگی  -3 ،باشد  درصد می8/40مقدار آن 
 .باشد  درصد می0/9 و مقدار آن 72/26 ± 45/9میانگین کشندگی 

دست ه  بC 24°    ساعت و دمای 3همچنین بیشترین اثر کشندگی در زمان ). > P 05/0(باشد   می05/0 کمتر از Pدر تمام موارد مقدار 
 .باشند دهد که این مواد خوراکی طبیعی دارای اثرات کشندگی بر روی کیستهای ژیاردیا می نتیجه کلی این پژوهش نشان می. آمد

  .، موسیرکیست، عصاره گیاهژیاردیا المبلیا، سیر، پیاز،   آلیوم، :کلمات کلیدی
 
 

 مقدمه
ژیاردیا المبلیا در سطح دنیا گسترش فراوانی دارد و ایران 

تواند   و انسان می)2(یکی از نقاط اندمیک ژیاردیازیس است
صورت ه با خوردن غذا و آبهای آلوده به کیست ژیاردیا ب

ژیاردیازیس یک عفونت حاد پروتوزوایی . مستقیم آلوده شود
باشد و ممکن  ینی میروده باریک است و اغلب بدون نشانه بال

این انگل . صورت اسهال حاد و مزمن تظاهر نمایده است ب
 تروفوزوئیت شکل فعال زنده و فرم کیست ،دارای دو شکل

 میکرون 12 تا 9کیست بیضی شکل ، دارای . )4(مقاوم است

 هسته و بسیاری از 4 تا 2قطر و جداره کامالً صاف و محتوی 
کیست ژیاردیا . )5( استساختمانهای موجود در تروفوزوئیت

در روده باریک و در قسمت دوازدهه و یا محیط کشت 
 صورت تروفوزوئیت دره تی خارج شده و بسمناسب از فرم کی

تک یاخته مواد غذایی مورد احتیاج خود را از مواد . آید می
موجود در روده و سلولهای اپیتلیال و از طریق صفحات مکنده 

ارشی به ویژه اسهال و سوء جذب کرده و موجب ناراحتی گو
 کیست یا بیشتر منجر به عفونت 25 تا 10 .شود جذب می

ی قادر به ایجاد عفونت یشود ولی یک کیست به تنها می
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 بررسی اثرات سه گونه آلیوم بر کیست ژیاردیا

 185        82 پاییز، 3، شماره 6جلد مجله علوم پایه پزشکی ایران،           

   روز متغیر است و عفونت15 تا 6نهفته بیماری از  هدور. نیست
 ).1( ماه ادامه دارد4 روز و گاهی تا 41معموالً تا 

 گونه 450 دارای (Liliaceae)  از خانواده اللهAlliumجنس 
 باشد که از مهمترین آنها که خوراکی نیز بوده ، سیر می

(Allium sativum L.) پیاز ، (Allium cepa L.) و موسیر ، 
(Allium ascalonicum L.)پیاز این سه گیاه دارای . باشند  می

مهمترین ترکیب سولفوره پیاز گیاه سیر ، . ترکیبات متعدد است
بوده که اثر ضد عفونی کننده آن روی ) سولفید دی آلیل دی(سین  آلی

 ، Listeria monocytogenesisباکتریهایی همچون 
Staphylococus aureusهایی همچون   و قارچCandida 

albicans 9( ثابت شده است(. 
. کند وسیله کیست منتقل و شیوع پیدا میه عفونت ژیاردیایی ب

شود  ا روشهای مختلفی پیشنهاد میبرای از بین بردن کیست ژیاردی
 کاربرد مواد خوراکی WHOکه یکی از راههای پیشنهادی توسط 
 لذا در این تحقیق .)10(باشند طبیعی در از بین بردن کیست انگل می

اثر مواد خوراکی طبیعی از جمله سیر ، پیاز و موسیر روی کیستهای 
 .مورد بررسی قرار گرفته است in vitroژیاردیا در 

  کارواد و روشم
ها از طریق آزمایشگاههای انگل شناسی  نمونه: انتخاب نمونه

بیمارستانهای نمازی ، فقیهی ، درمانگاه مطهری شیراز که نتیجه 
شدت عفونت باالیی داشته وتعداد  آزمایش ژیاردیایی مثبت و

 .گردید انتخاب بود، های آنها دیده شده  کیست بیشتری در نمونه
های ژیاردیایی در این  همه کیست: ها اری کیستآوری و نگهد جمع

ه روش ب. دست آمده استه های تازه مدفوع بیماران ب مطالعه از نمونه
کار گرفته شده در این مطالعات روش تغییر یافته بینگهام و روبرت 

ها مدفوع را در   گرم از نمونه5ین صورت که ه اب). 10 ، 3(باشد  می
آب مقطر مخلوط کرده و میلی لیتر  10 یک لیوان یکبار مصرف با 

 سپس به .ای از گاز غیراستریل عبور داده شد  الیه4از یک فیلتر 
 رسوب .شد  سانتریفوژ rpm1000 – 600 دقیقه با دور     10مدت 

حاوی کیست جمع آوری و پس از انجام مراحل خالص سازی 
 هر شدند که ها شمارش  الم شمارش کننده نئوپار ، کیست کیست ، با

 بچ در حدود
 . نگهداری شدC4°  ها در دمای   کیست داشت و در پایان بچ3 * 104 

آمیزی با   روش تست رنگ:ها تست قابلیت زیست کیست
ها انجام شد که  ائوزین جهت تعیین قابلیت زیست کیست

های مرده رنگ قرمز ائوزین به خودشان گرفته و  کیست
 سپس درصد زنده .مانند رنگ و شفاف می های زنده بی کیست

 ).3(بودن تعیین شد
 جهت :ها با عصاره گیاهان آزمایشات قابلیت زیست کیست

های شمارش شده که در یخچال نگهداری  آزمایش از بچ
 استفاده شد ،گردید و درصد زنده بودن آنها محاسبه شده بود می
 که شدآماده میلی لیتری  2های  ین ترتیب دو سری لولهه او ب

 C4° و دیگری در  C24°زمایش در دمای یکسری جهت آ
ها با سمپلر   سپس در هر کدام از لوله.مورد استفاده قرار گرفت

 میکرولیتر از مواد مورد آزمایش ریخته شد و بعد 100مقدار 
 میکرولیتر نیز از سوسپانسیون حاوی کیست به آن اضافه 100

 در ها را در دمای خودش گذاشته و و پس از تکان دادن ، نمونه
 ساعت از هر کدام نمونه برداری 3 و 2 ، 1 ، 5/0زمانهای 

نموده و روی الم قرار گرفت و به آن رنگ ائوزین اضافه کرده 
 عدد کیست شمارش 250و در زیر میکروسکوپ در هر مرحله 

پس از مقایسه با کنترل ، درصد موثر بودن مواد محاسبه . شد می
 .شد

  سه گیاه از طریق  عصاره مایع پیاز:گیری روش عصاره
 . شد صورت تازه تهیه میه این عصاره ب. دست آمده پرس کردن ب

 کامپیوتری نرم افزارکلیه نتایج توسط : تجزیه و تحلیل آماری
SPSS/PCبرای مقایسه .  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

میانگین پارامترهای قبل و بعد از استفاده از عصاره گیاهان در هر 
برای مقایسه میانگین .  استفاده شدpaired t-testون  از آزم،گروه

اثرات عصاره گیاهان در زمان های مختلف نسبت به یکدیگر و 
در . طرفه استفاده شد  در مقایسه با هم از آنالیز واریانس یک

  05/0ها حداقل مقدار قابل قبول آماری کمتر از  تمام آزمون
)05/0 < P   (می باشد . 
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 دکتر محمد آزادبخت

186        82 پاییز، 3، شماره 6مجله علوم پایه پزشکی ایران، جلد                                                                                        

 مایع حاصل از هوط به اثرات کشندگی عصارنتایج مرب  جنتای
 افشردن پیاز سه گونه گیاهی از جنس آلیوم بر روی 

 . آورده شده است 2و 1کیست های ژیاردیا در جداول 
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 بررسی اثرات سه گونه آلیوم بر کیست ژیاردیا

 187        82 پاییز، 3، شماره 6جلد مجله علوم پایه پزشکی ایران،           

 .مانهای مختلف و در زC ° 4 مقایسه اثر کشندگی  عصارۀ مایع حاصل از افشردن پیاز سه گونه از جنس آلیوم بر روی کیستهای ژیاردیا در دمای :1جدول 
          

 زمان
عصاره پیاز 
 گیاهان

میانگین  تعداد تست
 %کشندگی

کمترین میزان  انحراف معیار
 %کشندگی

میزان  بیشترین
 %کشندگی

LDS*  درصد میانگین
 کشندگی

 16/6 7،6،5،4،2 00/25 00/6 38/6 40/15 22 کنترل 
 46/14 3،2،1 00/56 00/24 58/11 16/36 6 سیر 5/0

 33/13 3،2،1 00/39 00/26 92/4 33/33 6 وسیرم ساعت
 40/13 3،2،1 00/52 00/20 78/12 50/33 6 پیاز 
 64/6 7،6،5،4،2 00/25 00/5 67/6 59/16 22 کنترل 
 8/22 7،4،3،2،1 00/86 00/39 25/19 00/57 6 سیر 1

 8/16 3،2،1 00/51 00/30 24/8 00/42 6 موسیر ساعت
 2/19 3،2،1 00/62 00/32 07/12 00/48 6 پیاز 
 40/7 4،3، 5 ،7،6 00/28 00/5 87/7 45/18 22 کنترل 
 40/29 4،3،2،1 00/108 00/54 08/25 50/73 6 سیر 2

 13/23 3،2،1 00/62 00/54 37/3 83/57 6 موسیر ساعت
 73/27 3،2،1 00/86 00/61 02/9 33/69 6 پیاز 
 25/8 7،6،5،4،2 00/31 00/6 02/8 63/20 22 کنترل 
 00/36 4،3،2،1 00/126 00/73 29/25 00/90 6 سیر 3

 46/28 3،2،1 00/76 00/69 85/2 16/71 6 موسیر ساعت
 26/33 3،2،1 00/92 00/72 30/7 16/83 6 پیاز 

    * LSD: Least Signifcant Difference                                                                                     .  می باشدP  > 05/0درتمام گروهها                
.                                                                                               

 
  . در زمانهای مختلفC 24°در دمای بر روی کیست های ژیاردیا  مقایسه اثر کشندگی عصاره مایع حاصل از افشردن پیاز سه نوع گونه گیاهی از جنس آلیوم: 2جدول              

          
 زمان

عصاره پیاز 
 گیاهان

میانگین  تعداد تست
 %کشندگی

کمترین میزان  انحراف معیار
 %کشندگی

میزان  بیشترین
 %کشندگی

LDS*  درصد میانگین
 کشندگی

 16/6 7،6،5،4،2 00/25 00/6 57/6 63/15 22 کنترل 
 46/14 3،2،1 00/56 00/31 20/14 50/43 6 سیر 5/0

 33/13 3،2،1 00/52 00/40 76/4 44 /66 6 موسیر ساعت
 40/13 3،2،1 00/45 00/31 93/5 00/36 6 پیاز 
 60/7 7،6،5،4،2 00/28 00/5 41/7 63/17 22 کنترل 
 53/29 7،4،3،2،1 00/117 00/43 49/32 83/73 6 سیر 1

 93/23 3،2،1 00/79 00/52 25/11 83/59 6 موسیر ساعت
 26/21 3،2،1 00/59 00/45 98/5 16/53 6 پیاز 
 30/8 4،3، 5 ،7،6 00/31 00/6 32/8 72/20 22 کنترل 
 60/33 3،2،1 00/127 00/60 37/31 00/84 6 سیر 2

 00/30 3،2،1 00/86 00/60 20/10 00/75 6 موسیر ساعت
 40/32 3،2،1 00/96 00/73 00/8 00/81 6 پیاز 
 89/9 7،6،5،4،3،2 00/43 00/10 45/9 72/24 22 کنترل 
 43 3،2،1 00/154 00/80 90/33 50/107 6 سیر 3

 86/33 3،2،1 00/90 00/79 80/4 66/84 6 موسیر ساعت
 13/41 3،2،1 00/120 00/93 88/9 83/102 6 پیاز 

    * LSD: Least Signifcant Difference                                                                                     .  می باشدP  > 05/0درتمام گروهها              
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 دکتر محمد آزادبخت

188        82 پاییز، 3، شماره 6مجله علوم پایه پزشکی ایران، جلد                                                                                        

   
 

 بیانگر تعداد آزمایشهای صورت گرفته ، 2و1جداول 
میانگین اثر کشندگی مواد ، انحراف معیار ، کمترین میزان و 

و ) LSD(ر دا کشندگی و کمترین اختالف معنیبیشترین میزان 
 C4° مربوط به دمای1جدول . درصد کشندگی مواد می باشد

 مربوط به 2 ساعت و جدول 3 و 2 ، 1 دقیقه ،30و زمانهای 
 .  ساعت می باشد3و2، 1  دقیقه30 و زمانهای C24°دمای 

 مایع هبررسی جداول مربوط به اثرات کشندگی عصار
بر روی حاصل از افشردن پیاز سه گونه گیاهی از جنس آلیوم 

دهد که افشره پیاز گونه آلیوم  کیستهای ژیاردیا نشان می
  با میانگین کشندگیC24°در دمای  ) سیر(ساتیوم 

 . را دارد بیشترین اثر±50/107 09/33 
 مایع هدست آوردن میانگین پارامترهای عصاره برای ب

حاصل از افشردن پیاز گیاهان در زمان های مختلف نسبت به 
ایسه با هم از آنالیز واریانس یکطرفه استفاده یکدیگر و در مق

در تمام آزمون ها حداقل مقدار قابل قبول آماری کمتر از . شد 
05/0 )  05/0 < P   ( می باشد . 

 بحث و نتیجه گیری 
انسان میزبان طبیعی ژیاردیا المبلیا می باشد و عفونت 

  سال 10تا 6ویژه گروه سنی ه ژیاردیازیس در کودکان ب
 تر از بالغین است و بروز ژیاردیازیس در مهد کودک ها شایع

کیست ژیاردیا در محیط مرطوب ماهها . فراوان دیده می شود 
باقی می ماند و به محض تماس با روده عفونت ایجاد 

یک تحقیق از ضد عفونی کننده های شیمیایی   در.)5(کند می
فاده مثل هالوژن ها بر روی منابع تجمع کیستها در آب ها است

 دقیقه هیچکدام از آن ها قادر نبوده 30کرده اند که در زمان 
ه از طرفی کلر که ب. بین ببرد است که تمام کیست ها را از

 8 در مدت تماس ،عنوان ضد عفونی کننده آبها می باشد
 . )6(ساعت نیز قادر به از بین بردن همه کیستها نشده است

  . حرارت می باشدتوانایی مقاومت کیست ها وابسته به درجه
ین در آبها مواد شیمیایی بر روی آنها کمتر اثر می یدر دمای پا

پیشنهاد کرده است ) WHO( سازمان بهداشت جهانی .)7(کنند
که جهت کنترل عفونت تحقیقات روی منابع خوراکی طبیعی 

لذا این تحقیق  . )10(در کشورهای در حال توسعه انجام شود
  .م شده است بر اساس این پیشنهاد انجا

   Justica spicigeraسه عصاره گیاهی شامل  در یک مطالعه
با  Lippia beriandievi و 0/91±5/0با میانگین کشندگی 

با میانگین   Psidium gujavaو 90±6/0کشندگی میانگین
شترین اثر را روی فرم تروفوزئیت ی ب0/78± 0/1کشندگی 

  Punica granatumشامل  عصاره های دیگر. اند داشته
  Mangifera indica ،   ) 0/78 ± 3/1 میانگین (
  Cupressus sempervirens، )0/77± 0/1میانگین (
   Castella tomentosa،  )0/73 ± 2/1میانگین (
 Oriza sativa ، ) 0/70 ± 7/0میانگین (
میانگین با  (  Rizophora mangleو )  درصد5میانگین (

  . )8(ده شده استروی تروفورئیت استفابر ) صفر
 مایع حاصل از افشردن پیاز سه گیاه هدر این مطالعه عصار

 بر ، پیاز که در ایران به فراوانی استفاده می شود و موسیر،سیر
 استفاده ،روی کیستها که عامل اصلی انتقال ژیاردیازیس است

اند و مشخص گردید که حداکثر میانگین اثر عصاره ها در  شده
   به سیر ترتیب مربوط  ساعت و به3  ان و زمC ° 24دمای 

 ) 83/102 ±88/9(و پیاز ) 50/107 ±90/33با میانگین (
 .  باشند  می ) 84 ± 4 /80( و موسیر 
 منابع

تک یاخته شناسی ، :  انگل شناسی پزشکی ، هرمز،اورکزدی .1
  .100 – 106 ،1363چاپ جهاد دانشگاهی ، جلد اول ، 

ای ، موسسه  نگلی تک یاخته بیماریهای ا،صاحبی ، اسماعیل .2
 ، 1369نشر فرهنگی و تحقیقاتی پیام نینوا ، جلد اول ، چاپ پنجم ، 
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