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مقایسه تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه رزماری با مترونیدازول در درمان عفونت ناشی از
ژیاردیا المبلیا در شرایط درون تنی در موش سوری
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-6گروه پرستاری ،دانشكده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان
-2گروه انگل شناسي و قارچ شناسي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
-9گروه انگل شناسي و قارچ شناسي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي مازندران
-4مرکز تحقیقات علوم داروئي ،دانشكده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشكي مازندران
دریافت ،39/61/26 :اصالح ،39/62/4 :پذیرش36/2/61 :

خالصه
سابقه و هدف :ژیاردیازیس ،یكي از عفونتهای شایع دستگاه گوارش ناشي از تک یاختهها در جهان است .امروزه از داروهایي چون مترونیدازول ،فورازولیدون ،تینیدازول و
کیناکرین جهت درمان ژیاردیازیس استفاده ميشود .این داروها دارای اثرات جانبي مختلفي ميباشند ،لذا تحقیق برای یافتن دارویي با اثرات جانبي کم ،ضروری به نظر ميرسد.
هدف از این مطالعه بررسي تاثیر عصاره هیدروالكلي رزماری بر روی مرحله کیستي انگل ژیاردیا المبلیا در شرایط آزمایشگاهي ميباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربي تعداد  29سر موش کوچک آزمایشگاهي(سوری) به  9گروه 9تایي شامل کنترل منفي ،کنترل دارویي با مترونیددازول و  9گدروه آزمدون آلدوده
تحت درمان با عصاره رزماری با دوزهای ( 611،211،411میلي گرم در میلي لیتر) تقسیم شدند .سپس میزان تاثیر عصاره هیدروالكلي رزماری تا روز دهم مورد ارزیابي قرار گرفت.
یافتهها :در این مطالعه وزن موش ها در گروه های تحت درمان با عصاره هیدروالكلي گیاه رزماری ( )21/77±26/64نسبت به گروه کنترل ( )27/71±1/63که هیچ دارویدي مصدرف
نكرده اند ،کمتر بوده است ( .)p<1/1116بررسي اثر عصاره گیاهي بر علیه انگل ژیاردیا المبلیا نشان داد که کاهش تعداد کیست در گروه های  211 ،611و  411میلي گرم بر میلدي
لیتر به ترتیب برابر با  71/6 ،71/7و  34درصد بوده است(.)p<1/19
نتیجهگیری :نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که گیاه رزماری در شرایط درون تني اثرات بسیار خوبي دراد و میتواند بعنوان یكي از گزینه های درماني برای درمان ژیاردیازیس
مورد بررسي قرار گیرد.
واژههای کلیدی :گیاه رزماری ،مترونیدازول ،ژیاردیا المبلیا.

مقدمه
ژیاردیا المبلیا که با نام ژیاردیا اینتستینالیس هم شناخته ميشود ،یكي از

به انسان رایجتر ميباشد؛ کیستها قادرند در محیط به مدت 9ماه زنده بمانند

شایعترین تکیاختههای بیماریزای دستگاه گوارش است؛ که طیف وسیعي از

(66و . )61ابتال به این انگل در تمام سنین مشاهده ميشود ،لیكن بروز آن در

مهرهداران از جمله انسان را آلوده ميسازد .عفونت ناشي از این تک یاخته که از

کودکان بیشتر ميباشد ( .)7-61ژیاردیا قادر به ایجاد عفونت حاد و یا عفونت

شایعترین عفونتهای انگلي در جهان ميباشد ،ژیاردیازیس  Giardiasisنام

مزمن به همراه عالیم بالیني چون؛ اسهالهای حاد آبكي ،کرامپهای شكمي،

دارد( .)6این انگل عامل بیماری اسهال چرب (استئاتوره) یا اسهال طوالني مدت

سندرم سوء جذب و کاهش وزن در نوزادان و کودکان ميباشد(69و .)62امروزه

در مسافران ميباشد و به دو شكل تروفوزوییت و کیست دیده ميشود(9و .)2این

جهت درمان ژیاردیازیس از داروهایي چون؛ مترونیدازول ،فورازولیدون ،تینیدازول و

انگل یكي از شایعترین انگلهای رودهای در جهان به شمار ميرود ،هر ساله 271

کیناکرین استفاده ميشود .اگر چه مصرف این داروها در اکثر مواقع مفید ميباشد،

میلیون نفر در دنیا به این انگل مبتال ميشوند( .)4میزان آلودگي این تکیاخته در

اما دارای عوارض جانبي از قبیل ایجاد طعم نامطبوع در دهان ،ناراحتي گوارشي،

کشورهای در حال توسعه از  61تا 91درصد متفاوت است( .)9-7ژیاردیا انتشار

تهوع ،سردرد ،لكوپني ،نوروتوکسیک ،بيقراری ،تشنج و سرگیجه شده و در روند

جهاني داشته و در مناطق با آب و هوای معتدل و گرمسیری شایعتر از مناطق

درمان ،اختالل ایجاد مي نمایند .از طرفي اثرات سوء و کارسینوژنیک و موتاژنیک

سردسیری ميباشد؛ این انگل یكي از شایعترین انگل های رودهای در ایران و به

برخي از داروهای فوق در حیوانات آزمایشگاهي به اثبات رسیده است( .)64-67از

ویژه نواحي شمالي به شمار ميرود(7و .)3انسان از طریق مصرف آب و غذای

این رو ،یافتن دارویي که عوارض کمي داشته باشد و بتواند علیه تروفوزوییت و

آلوده و تماس مستقیم مدفوعي دهاني به کیست این انگل آلوده ميگردد .به علت

کیست فعالیت اثر بخشي داشته باشد امری ضروری است .گیاهان جایگزین

مقاومت کیستهای این انگل نسبت به کلرینه کردن آب ،انتشار آن از طریق آب

مناسبي برای داروهای شیمیایي هستند؛ تحقیقات متعددی بر روی اثرات گیاهان

*مسئول مقاله :دکتر حسین وزیني
آدرس :همدان ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان ،دانشكده علوم پایه ،گروه پرستاری .تلفن176-94434116 :

E-mail: Hossein_vazini@yahoo.com
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بررسي تاثیر عصاره هیدروالكلي گیاه رزماری ...؛ حسین وزیني و همكاران

مختلف بر روی ژیاردیا المبلیا انجام گردیده است(63وRahimi Esboei .)67

کیستها خارج و به وسیله نرمالسالین 9مرتبه شستشو انجام گردید .جهت اندازه-

و همكاران در طي چند مطالعه گیاهان آقطي ( ،)Sambucus ebulusگندنا

گیری درصد کیستهای زنده از رنگ آمیزی ائوزین  %1/6استفاده شد(.)23

( )Artimisia annuaو سیر کوهي ( )Allium paradoxiumرا بر روی

حیوانات و شرایط آزمایشگاهي :تعداد  29سر موش سفید آزمایشگاهي با سن

انگل ژیاردیا مورد بررسي قرار دادند که اثرات قابل قبولي داشته است و گیاه آقطي

حدود دو هفته ای و به وزن تقریبي  21±9گرم از انستیتو پاستور شهرستان آمل

دارای اثرات بهتری نسبت به بقیه گیاهان داشته است( .)21-22در مطالعه مشابه،

خریداری گردید .کلیه اصول اخالقي کار بر اساس پروتكل اخالقي کار با حیوانات

 Gholamiو همكاران گیاه بابونه را بر روی انگل ژیاردیا المبلیا مورد بررسي

آزمایشگاهي مصوب در کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشكي مازندران
2×614

قرار دادند که نسبت به مطالعه اخیر اثرات ضد ژیاردیایي پایین تری داشته

(کد اخالقي )MU-34-2974 :رعایت گردید .موشها با

است( .)29رومارَن یا اِکلیل کوهي یا رُزماری با نام علمي ( Rosmarinus

المبلیا به روش گاواژ آلوده شدند .جهت اطمینان از آلودگي موشها به انگل،

 )officinalisگیاهي از خانواده نعناعیان به صورت درختچههای کوچک همراه

مدفوع موشها به مدت66روز متوالي مورد بررسي قرار گرفت .جهت تعیین

برگهای معطر و گلهای کوچک آبي رنگ ميباشد .پرورش این گیاه در بیشتر

آلودگي مدفوع موشها به کیست انگل از روش فرمالین-اتر استفاده شد .سپس،

نواحي ایران معمول ميباشد(.)24

حیوانات به  9گروه  9تایي؛ کنترل منفي (موشهایي که به کیست ژیاردیا آلوده

کیست ژیاردیا

مطالعات متعددی بر روی نقش عصاره رزماری در درمان شماری از بیماریها

شدند و مورد درمان هم قرار نگرفتند) ،کنترل دارو (موشهایي که به کیست

همچون سردرد و اختالالت گردش خون انجام شده است( .)29عصاره این گیاه به

ژیاردیا آلوده شدند و با مترونیدازول درمان شدند) و  9گروه آزمون شامل؛

علت دارا بودن ترکیبات؛ فالونوییدی (دیوسمتین ،دیوسمین ،ژنكوآنین ،لوتئولین،

آزمون(6موشهای آلوده تحت درمان با عصاره رزماری با غلظت  ،)611آزمون2

هیسپیدولین و آپیژنین) ،ترپنوییدی (تری ترپنوییدهای اولئانولیک اسیدها و

(موشهای آلوده تحت درمان با عصاره رزماری با غلظت  ،)211آزمون( 9موش-

اورسولیک اسیدها و دیترپن کارنوزول) ،فنلي (کافئیک ،کلروژنیک ،البیاتیک،

های آلوده تحت درمان با عصاره رزماری با غلظت  )411تقسیم شدند .مقادیر 6

نئوکلروژنیک و رزمارینیک اسید) دارای خواص درماني چون؛ ضد درد ،ضد آسم،

میليگرم در لیتر عصاره رزماری با غلظت های ( )611،211،411به مدت  61روز

ضد انگلي ،ضد سرطاني ،ضد طاسي و  ...ميباشد ( .)29-67از این رو ،با توجه به

متوالي به موشهای گروههای آزمون به ازای یک کیلوگرم وزن بدن به صورت

ترکیبات متعدد این گیاهان که اثرات آنها در درمان بسیاری از بیماریها کار آمد

گاواژ خورانیده شد .جهت تعیین تعداد کیستهای زنده از رنگآمیزی ائوزین%1/6

بوده است .در این تحقیق تاثیر عصاره هیدروالكلي رزماری بر روی انگل ژیاردیا

استفاده شد .به گونهای که کیستهایي که رنگ را به خود ميگرفتند کیست مرده

المبلیا در موش سوری مورد بررسي قرار گرفت.

و کیستهای فاقد رنگ کیست زنده به حساب آمدند(.)91
آنالیز آماری :تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS 22و آزمون-
های  ANOVAو آزمون تعقیبي توکي ،همچنین آزمون  T-testانجام شد و

مواد و روشها

 p<1/19معنيدار تلقي گردید.

عصارهگیری :گیاه رزماری از مرکز تحقیقات گیاهان داروئي استان مازندران تهیه
و جنس و گونه گیاهي توسط متخصص فارماکوگنوزی مورد شناسایي قرار گرفدت.
بعد از شستن گیاه ،برگ گیاه در شرایط مناسب خشک گردیدد .در ایدن مطالعده از

یافتهها

عصارهگیری به روش پرکوالسیون استفاده گردید .مقدار  791میلي گرم پودر گیداه

بررسي آلودگي موشها به انگل :مشاهدات نشان داد که حداکثر  66روز پس از

تهیه گردید .عصاره گیری به روش پرکوالسیون و بدا اسدتفاده از حدالل کلروفدرم

تلقیح درون معدهای کیستها در مدفوع موشها ظاهر شده و موشها به انگل

تهیه گردید .در نهایت مقدار  9/9گرم عصاره تهیه شد و بدا اسدتفاده از دی متیدل

آلوده ميشوند .در برخي از موشهای آلوده عالئمي چون؛ گوشهگیری ،کسلي و

سولفوکساید ( )DMSOغلظتهای211،611و ( 411میكروگرم بر میلديلیتدر) از

ژولیده شدن موی بدن و شل شدن قوام مدفوع مشاهده شد.

عصاره گیاه تهیه گردید ،سپس عصاره بدست آمدده در دمدای  4درجده سدانتیگراد

بررسي وزن موشها قبل و بعد از آلودگي و درمان :قبل از مداخله میانگین وزن

نگهداری شد(.)27

موشها با هم اختالف نداشت ( )p=1/339ولي بعد از مداخله میانگین وزن موشها

جمع آوری و استخراج کیست ژیاردیا المبلیا :کیست ژیاردیا المبلیا ،از نمونههای

در بین گروه های مختلف با هم اختالف معني داری داشته اند ( .)p>1/1116و

مدفوع آلوده بیماران مبتال به ژیاردیازیس مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درمداني

در همه گروه ها وزن افزایش داشته که این افزایش وزن نسبت به ابتدای درمان

استان مازندران جمدعآوری شدد .کیسدتهدا در نموندههدای مددفوع بدا دو روش

در گروه کنترل منفي  ،گروه یک و دو معني دار بوده ولي در دو گروه کنترل مثبت

میكروسكوپي و فرمالین  -اتر مشاهده گردیدند .نمونهها توسط روش ساکارز %79

( )1/674و گروه سه ( )p=1/949علي رغم افزایش جزئي وزن اختالف آماری

تغلیظ گردیدند .جهت جداسازی کیست ژیاردیا ،نسبت 6به  62نمونههای مدفوع با

معني داری در میانگین وزن قبل و بعد از مداخله مشاهده نشد(جدول  .)6در بعد از

آب مقطر ،رقیق گردید .به منظور ایجاد محلول آبكي  21سيسدي از نمونده رقیدق

مداخله درماني بیشترین میانگین وزن در بین موشهای گروه کنترل منفي بوده و

شده را در ظرف حاوی پرل ریخته و به مدت  9دقیقه تكان داده شد .سوسپانسیون

کمترین میانگین در گروه کنترل مثبت و نیز گروه درماني ( 9آلوده به انگل و

فوق را صاف نموده و به رسوب حاصل مقدار  9میليلیتر آب اضافه گردید .مقدار 9

درمان شده با دوز  411رزماری) بوده است .بعد از مداخله میانگین وزن گروه

میليلیتر ساکارز  %79موالر به محلول به دست آمده افزوده گردیدد .سوسپانسدیون

کنترل منفي با کنترل مثبت و سایر گروه ها اختالف معني داری داشت

حاصل به مدت  61دقیقه با دور 611 rpmسانتریفوژ گردید .توسط پیپدت پاسدتور

( )p>1/1116میانگین وزن گروه درماني  9با کنترل مثبت در بعد از مداخله با هم
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J Babol Univ Med Sci; 19(6); June 2017
Comparing the Effect of Hydroalcoholic Extract of Rosemary …; H. Vazini, et al

اختالف معني داری نداشت ولي بین هر یک از سه گروه درماني با هم در بعد از

بهترین وضعیت در گروه کنترل مثبت بوده است .در گروه هدای درمداني  6و2و 9

مداخله اخ تالف معني دار مشاهده شد .از نظر میانگین وزن گروه سه و دارویي با

نیز با افزایش در دارویي میزان مهار کنندگي انگل در آنها افزایش داشدته بطدوری

هم شباهت عملكردی داشته اند.

که گروه  9نزدیک ترین نتیجه مشابه را با گروه کنتدرل مثبدت نشدان داده اسدت.
همه گروه ها بجز گروه کنترل منفي در تعداد انگل های زنده ،از قبل از مداخله بده

جدول  .6میانگین وزن موش های مورد بررسي در گروه های مختلف درماني در

معني دار بوده است (.)p>1/1116

مقایسه با گروه های کنترل مثبت و منفي
گروه
کنترل منفي
کنترل دارو (مترونیدازول)
رزماری 611میلي گرم بر میلي
لیتر(گروه)6
رزماری  211میلي گرم بر میلي
لیتر(گروه)2
رزماری  411میلي گرم بر میلي
لیتر(گروه )9
*P-value

قبل از مداخله

بعد از مداخله

Mean±SD

Mean±SD

21/27±6/76A

27/71±1/63 A

1/116

21/66±1/69

21/76±6/66D

1/674

21/62±1/76 A

26/64±6/16B

1/111

21/41±1/73 A

24/76±6/93C

1/111

21/61±6/94 A

21/77±6/19D

1/949

1/339

<1/1116

A

بعد از مداخله روند کاهش معني دار داشته اند و این کاهش در گروه هدای ندامبرده

**P-value

بنابراین با توجه به اینكه میانگین وزني دو گروه درماني کنترل مثبت و گدروه
درماني رزماری  411میلي گرم ،در بعد از مداخله با هم اختالف نداشدته و تغییدرات
وزني نیز معني دار نبوده و همچنین در بررسي میزان انگدل زندده ،کمتدرین تعدداد
انگل زنده نسبت به گروه کنترل مثبت ،در این گروه (دریافت رزمداری  411میلدي
گرم) مشاهده گردید مي توان بر تاثیر قابل قبول گیاه رزماری اشاره داشت.

بحث و نتیجه گیری
در این تحقیق که عصاره کلروفرمي گیاه رزماری در غلظت های مختلدف در
مقایسه با داروی مترونیدازول بررسي شد .اثرات قابل قبولي در مقایسده بدا داروی
مترونیدازول که استاندارد طالیي برای درمان ژیاردیوزیس مي باشد ،داشته اسدت.

 * Anova ** T-testحروف مشابه در هر ستون عدم اختالف با هم را نشان مي دهد

درمان دارویي برای کنترل بیماری ژیاردیوزیس داروی سنتتیک مترونیددازول مدي
باشد که در مطالعات مختلف اثرات توکسیک این دارو بر روی سلول های انسداني

جدول  .2بررسي میانگین درصد زنده بودن کیست های دفع شده در گروه های

مورد تائید قرار گرفت( )96و سال های اخیر محققین بدنبال داروی جایگزین برای

مختلف درماني در مقایسه با گروه های کنترل مثبت و منفي قبل و بعد از درمان

آن مي باشند .تا کنون مطالعدات زیدادی در زمینده اسدتفاده از گیاهدان دارویدي در

قبل از درمان

بعد از درمان

درمان عفونتهای مختلف در کشور مدا و سدایر نقداه جهدان انجدام شدده اسدت و

Mean±SD

Mean±SD

کنترل منفي

611±1/11 A

611±1/11 A

کنترل دارو

A

611±1/11

1/112±1/114E

 ، Psidium guajava، Foeniculum vulgare،unifloraسیر ،زنیان

رزماری  611میلي گرم بر میلي لیتر(گروه)6

A

611±1/11

23/67±4/76B

و  ...تاثیر قابل قبولي بر روی کیست و تروفوزوئیت ژیاردیا المبلیا داشتند(.)92-94

رزماری  211میلي گرم بر میلي لیتر(گروه)2

A

611±1/11

63/41±9/21C

 Sajadiو همكاران که تاثیر ضد ژیاردیایي آبلیمو و سرکه را مدورد ارزیدابي قدرار

A

611±1/11

6/11±2/64D

دادند به این نتیجه رسیدند که عصاره سرکه بعدد از  9سداعت بیشدترین اثدر ضدد

 Anovaو  T-Testکامال با هم مشابه بودند ( .)p<1/1116حروف مشابه در هر سدتون عددم

ژیاردیایي را نسبت به بقیه موارد داشته است ( .)99همچندي در مطالعدات مختلدف

اختالف با هم را نشان مي دهد

 Rahimi Esboeiو همكاران اثرات ضد ژیاردیایي گیاهان بابونه ،الزی ،پلدم و

گروه

رزماری  411میلي گرم بر میلي لیتر(گروه)9

محققین گیاهان زیادی را جهت درمان ژیاردیازیس گزارش کردند.
از ایدن بدین ،گیاهدان Eugenia ،Achyrocline satureioides

گندنا رو مورد بررسي قرار دادند و اثرات تقریبا قابل قبولي گزارش کردند(.)21-22
قبل از مداخله در همه گروه ها از نظر میزان آلودگي به انگل وضعیت مشدابه

با توجه به مطالعات انجام شده ،هنوز مطالعدات تكمیلدي صدورت نگرفتده اسدت و

بود بطوری که در تمامي گروه ها میانگین  611درصدی از کیسدت زندده گدزارش

اثرات این داروها در شراسط درون تني در پداره ایدي از ابهدام قدرار دارد و نیداز بده

شده است .بعد از مداخله درصد کیست های زنده در گروه کنترل منفدي همچندان

مطالعات تكمیلي دارد .مطالعات اخیر حاکي از آن است که گیداه رزمداری بواسدطه

صد درصد بوده است و در گروه کنترل مثبت تقریبا تمامي کیست ها مدرده بودندد

داشتن ترکیبات موثره ،مي تواند در از بین بردن عوامدل عفدوني از قبیدل بداکتری،

که میانگین کیست زنده صفر گزارش شده است .به عبدارتي دیگدر در ایدن گدروه

قارچ و انگل مفید باشد (.)26

 611درصد از انگل ها مرده اند .در بررسي گروه های درماني مالحظه شد میانگین

 Celiktasو همكاران اثر ضد باکتریایي گیاه رزماری را بر روی باکتریهدای

درصد کیست زنده در گروه  6برابر با  ،23/67در گدروه دو  63/41و در گدروه سده

استافیلوکوکوس اورئوس ،پروتئوس ولگداریس ،سدودوموناس آئروژیندوزا ،کلپسدیال

 6/1درصد گزارش گردید .که به عبارتي دیگر مي تدوان بیدان کدرد کده میدانگین

پنمونیه ،انتروکوکوس فیكالیس ،اشرشیا کولي و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مورد

درصد کیست های مرده در غلظت های  211 ،611و  411میلي گرم بر میلي لیتدر

بررسي قرار دادند و نشان دادند که گیاه رزماری اثدرات مطلدوبي بدر روی بداکتری

بترتیب  71/6 ،71/7و  34درصد بوده است .قبل از مداخله بین گروه هدا اختالفدي

های مورد آزمایش داشته است( .)96نتایج مطالعه  Pintoreو همكاران نیز نشان

نبوده و مچ کامل بودند ولي در بعد از مداخله بین گدروه هدا اخدتالف معندي داری

داد که باکتری های گدرم مثبدت حسداس تدر از بداکتری هدای گدرم منفدي مدي

وجود داشت ( .)p>1/1116نتایج آزمون تعقیبي نشان داد که همه گروه ها با هدم

باشند( .)97همچنین در مطالعات مختلف اثرات ضد انگلي گیاه رزمداری نیدز مدورد

اختالف معني دار داشته اند بطوری که بد ترین وضعیت در گدروه کنتدرل منفدي و

بررسي قرار گرفته است و نشان داده شده که گیاه رزماری از پتانسیل ضدد انگلدي
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نیز برخوردار است Awad .و همكاران در کشور مالزی اثرات ضد تریپانوزومیدایي

با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه ،مشخص شد که گیاه رزمداری دارای اثدرات

گیاه رزماری را مورد بررسي قرار دادندد .در ایدن مطالعده کده بصدورت In vivo

ضد ژیاردیایي مناسبي مي باشد و همچنین با توجه به سدابقه درمداني و ترکیبدات

صورت گرفته است ،اثر گیاه رزماری بر علیه تریپانوزوما اوانسي در خرگدوش مدورد

گیاهي ،این نیداز وجدود دارد کده در مطالعدات آیندده از اثدرات ایدن دارو بدر روی

بررسي قرار گرفته است و نشان داده شده است که این گیداه در غلظدت  9/9کیلدو

سلولهای انساني مورد بررسي قرار گیرد و اثرات توکسیک ایدن دارو مدورد بررسدي

گرم بر وزن بدن مي تواند موجب کاهش عالئم بالیني در حیوان گدردد .همچندین

قرار گیرد.

مشخص شده است که این گیاه مانع از افزایش آنزیم های کبدی در میزبان نسبت
به گروه کنترل مي شود(.)97
در مطالعه مشابه  Badrو همكاران اثر عصداره هدای اتدری ،اتیدل اسدتاتي،

تقدیر و تشكر

متانولي و آبي را بر روی انگل ژیاردیا المبلیدا مدورد بررسدي قدرار دادندد .در ایدن

بدینوسیله از آقای عبدالستار پقه کارشناس مرکز تحقیقات انگل شناسي و

مطالعه عصاره های اتری ،اتیل استاتي و متانولي تداثیر بسدیار خدوبي بدر روی آن

تمامي پرسنل بخش انگل شناسي و قارچ شناسي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دشته اند ولي عصاره آبي اثر قابل قبولي بر روی ژیاردیا المبلیا داشته اسدت (.)93

تشكر و قدرداني ميگردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Giardiasis is one of the most common infections of the gastric tract in the
world, which is caused by protozoa. Today, metronidazole, furazolidun, tinidazole and quinacrine are commonly used
to treat this disease. These medications are associated with several adverse side effects and finding an alternative
solution with fewer side effects seems necessary. The present study aims to analyze the effect of hydroalcoholic extract
of rosemary (Rosmarinus officinalis) on the cysts of Giardia lamblia parasite under in vitro conditions.
METHODS: In this experimental study, 25 mice were categorized into 5 groups (n=5) including negative control
group, positive control group (treated with metronidazole) and other three treatment groups (treated with 100, 200 and
400 mg/ml rosemary extract). Then, the effect of hydroalcoholic extract of rosemary was analyzed until the tenth day.
FINDINGS: According to the results of this study, the body weight of the mice in the groups treated with
hydroalcoholic extract of rosemary (20.78 - 26.64) was less than control group (28.70 ± 0.69), which received no
medication (p<0.0001). Investigating the effect of rosemary extract on Giardia lamblia parasite demonstrated that
decline in the number of cysts in 100, 200 and 400 mg/ml groups were 70.7, 80.6 and 94%, respectively (p<0.05).
CONCLUSION: Results of the present study demonstrated that rosemary has proper in vivo effects and can be
considered as a suitable alternative for treatment of Giardiasis.
KEY WORDS: Rosemary, Metronidazole, Giardia lamblia.
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