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  چكيده ها 
که  واني استي حيها زبانيعي از ميف وسيط هاي انگلي انسان در سطح جهان با اختهيتک ترين  يکي از شايعتوکسوپالسما گوندي : زمينه و هدف

 الکلي بـره مـوم   ي عصارهمنظور ارزيابي تأثير   بهن مطالعهيا. طلبد درمان آن با مشکالتي توأم است و ارزيابي ترکيبات جديدي را عليه اين انگل مي  
  .طراحي و انجام شدس حاد در مدل موشي يبر توکسوپالسموز

 سوسپانسيون.  تايي تقسيم شدند٥ گروه ٨و به انتخاب  گرم ٢٥ تا٢٠وزنن ميانگيبا BALB/c  نر آزمايشگاهي موش سر ٤٠تعداد : روش بررسي
 گـروه  دو . شدهاي آزمون تزريق  به شش گروه از موشصفاقي داخل طور هب RHي    ا سويه توكسوپالسم زوئيت تاكي ١٠٠٠٠انگلي حاوي حدود    

 شـد  آغاز درمان آلودگي، از بعد  ساعت٢٤). يح انگل بدون درمانبا تلق (بيمار شاهد گروه و  لم سا شاهد گروه انتخاب شدند،    شاهدعنوان   ه ب موش
. خورانـده شـد   روز ٧مـدت    بهبره مومالکلي  ي لوگرم عصارهيک گرم بر ليي م٣٠٠  و٢٠٠، ١٥٠، ١٠٠، ٥٠، ٢٥ بيترت بهها   از موش گروه ششو به   
  . بره موم، سرم فيزيولوژي دريافت کردندي  بجاي عصارهبيمار شاهد گروه
هـاي آزمـون    دست آمد که با برخي از گروه ه روز ب٦/٤هاي گروه شاهد     روز و در موش    ٢/٧ تا   ٤/٦هاي آزمون    ميانگين زمان بقا در گروه    : ها يافته

بـا تعـداد   گـرم   ميلي ٣٠٠در گروه . )>۰۵/۰P (هاي آزمون و شاهد متفاوت بود  ها در موش   ميانگين تعداد تاکي زوئيت   . داري داشت  اختالف معني 
بهترين دوز از نظر زمان بقاي موش . ترتيب کمترين و بيشترين تاکي زوئيت شمارش گرديد  ه ب ٤/٢٠×١٠٤ و در گروه شاهد بيمار با تعداد         ١٠×١٠٤
  .بود  وزنگرم بر كيلوگرم ميلي ١٥٠

 . ر موش دارد بره موم اثر مهار کنندگي نسبي بر عفونت توکسوپالسموزيس دي نتايج مطالعه نشان داد که عصاره: گيري نتيجه
  توکسوپالسموزيس، تاکي زوئيت، بره موم، موش:  كليديگانواژ

  
  مقدمه

 از يکي (Toxoplasma gondii) يتوکسوپالسما گوند     
 در  کـه   اسـت  يوع جهان يبا ش  ي انگل يها اختهيتک  ن  يتر عيشا

  ن حاليبا ا .است عالمت بدون طبيعي ايمني سطح ي داراافراد
  
  
  
  
  

  
 تحـت  بيماران در خصوص به،  ايمني سيستم فضع با افراد در

 ايـدزي  و سرطاني افراد اعضا، پيوند گيرندگان درماني، شيمي
  آن از ناشـي  عـوارض  و حـاد  توكـسوپالسموز  باعث تواند مي
  
  
  
  
  

   دانشگاه علوم پزشکي زنجان گروه قارچ شناسی و انگل شناسی، پزشکي،ي ، دانشکده انگل شناسيارشد دانشجوي کارشناسي -١
  ي داروسازي، دانشگاه علوم پزشکي زنجان  ، استاديار دانشکده فارماکوگنوزيدکترای تخصصی -٢
  گروه انگل شناسي، دانشگاه علوم پزشکي زنجانکی،ی پزش  دانشکده، دانشيار انگل شناسي دکترای تخصصی-٣
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 عفونت،  ی اوليه فاز انگل، در    يها هيدر اغلب سو   .)۱-۳( شود
 راديب فرم به بعد مراحل در و زوئيت تاكي فرم به انگل تكثير

ـ  کايجـاد  مختلـف  هاي بافت درل و  ي تبد زوئيت  يست نـسج ي
س ي توکسوپالسموزي در حال حاضر، درمان انتخاب.)٤( کند يم

 .د اسـت  يک سـولفونام  يـ ن و   يمتـام يريک پ يستيزژيبات س يترک
ژه افراد مبـتال بـه      يو ، به مارانيب ي برا ين درمان مشکالت  ياالبته  

ـ ن اماراي مانند ب يمنيستم ا يد س ياختالالت شد  وجـود   ه بـ يدزي
 تحت درمان با يدزيماران اي درصد ب۵۰با در يتقر .آورده است

د يت شـد  يم مـسموم  يـ ن، عال يازيسـولفاد  -نيمتاميريب پ يترک
ن باعث  يمتاميري پ .شود يکند که منجر به قطع درمان م       يبروز م 

علت به   ني؛ همچن گردد ي م يت خون ي استخوان و مسموم   يپوک
منـع   ي اول بـاردار  ی مـه يدر ن ن  ي جن يبر رو ک  يتراتوژنات  اثر

ــن نيازيســولفاددارد؛ مــصرف  ــر کري ــز عــالوه ب   ويستالوري
ت ياد حـساس  يواکنش ازد جاد  يممکن است سبب ا   ،  يورچهما

  ).۵و۶(شود در افراد 
از س  ي درمـان توکـسوپالسموز    ين برا يگزي جا يهاافتن دارو ي

 بـا  يهـا  هان فـرآورد يـ ن ميدر ا.  برخوردار است ياديت ز ياهم
ها   آن يت ضد انگل  ي که خاص  ي به خصوص مواد   يعيبمنشاء ط 

ن را به   يتوجه محقق  است،   دهيگر مشخص گرد  يدر مطالعات د  
 .بات بره مـوم اسـت    ين ترک ي از ا  يک ي .خود جلب نموده است   

اسـت   زنبور عـسل     ي فرع ی هفرآوردک  ي) propolis(بره موم   
مورد استفاده   يدر طب سنت  توسط انسان    قرون گذشته    يکه ط 
 يها استفاده زنبور عسل يدر کلن بره موم). ۷ (ته استگرفقرار 

 يهـا   کـردن سـلول  يقلي و ص  يضد عفون  دارد، ازجمله    ياديز
ــوزادان، ــرورش ن تنــگ کــردن  ارها و درزهــا،يپرکــردن شــ پ

ر يسا کردن ييايموم ين براي همچن و کندويخروج يها چهيدر
مـوش کـه بـه      مارمولـک و     مانند   يوانات بزرگ يح حشرات و 
مطالعـات متعـدد    ). ۸ (انـد  کشته شده  و نفوذ کرده و   داخل کند 

 ي، ضد قارچينشان داده است که بره موم خواص ضد باکتريا    
ــوزوئر ــوجهيو ضــد پروت ــل ت ــ). ۹-۱۳( دارد ي قاب ن يمحقق

 از  يهـاي ناشـ    انـد بـه نقـش بـره مـوم عليـه بيمـاري              توانسته

 و يس جلديپروتوزوئرها از جمله تريپانوزوميازيس، ليشمانياز
 و همکـاران    دوران يا در مطالعـه  ). ۱۲-۱۵(ببرنـد     پي يياحشا

 مختلف از بره موم  ی دار دو نمونه   يثير معن ادر ترکيه ت  ) ۲۰۱۰(
 Leishmania tropica يها را بر کاهش رشد پروماستيگوت

 ياثـر بـره مـوم بـر رو        ). ۱۶( گزارش کردند    L.infantumو  
ه ژيارديا نيز توسط محققـين در برزيـل و مـصر گـزارش شـد      

 بر کاهش تکثير يثير اين ماده طبيع اهمچنين ت ). ۱۷و۱۸(است  
 از ي عفونـت ناشـ  ي و کمک در بهبود تريکوموناس واژيناليس 

گزارشـات  با توجه به   ). ۱۹و۲۰(ثر بوده است    وز م ياين انگل ن  
ـ ي ميها از عفونت يبرخثير بره موم بر    ا ت  از يشواهدو    يکروب
 ي  ر عـصاره  ي تـاث  يسـ بررمنظور   بهن مطالعه   يا،  يا تک ياخته و  

 يس حـاد در مـدل موشـ   ي بره موم بـر توکـسوپالسموز      يالکل
  .دو انجام ش يطراح

  
  يروش بررس

ـ  انگـل و ح    ی  سويه -الف     ـ در ا  :وان مـورد اسـتفاده    ي ن ي
توکـسوپالسما  RH  سـويه  يهـا   زوئيتيتاک ي تجربی همطالع

 ي پاســاژ داده و نگهــداري ســوريهــا در مــوشکــه  يگونــد
حيوان مورد استفاده در اين . فاده قرار گرفتشدند مورد است يم

 بـا  BALB/c نژاد آزمايشگاهي سفيدنر  يها موشز يتحقيق ن
 بودنـد کـه از   ي هفتگـ ٨ تا ٧و سن گرم  ٢٥ تا   ٢٠ وزنمعدل  

ـ  انـستيتو پاسـتور ا     يبخش پرورش حيوانات آزمايـشگاه     ران ي
ــه بخــش حيداريــخر  ي  دانــشکدهيشگاهيــوانــات آزماي و ب

  . شدنديط استاندارد نگهداريتقل و در شرا زنجان منيپزشک

ــکث ت-ب ــازري ــاده س ــسوپالسماي و آم ــرا : توک ــتکث يب  ري
ـ توکسوپالسما به م    يهـا  در گـروه اده ف جهـت اسـت  يزان کـاف ي

  بـه هـر مـوش   . ح شـد يها تلق  از موشينگل به تعداد  آزمون، ا 
 زوئيـت  ي تاک ۲×۱۰۵ حدود   يون حاو يليتر سوسپانس  ي ميل ۵/۰

 يبـرا  .صورت داخل صفاق تلقـيح شـد        به زنده توکسوپالسما 
 الم ي نمونـه بـر رو   ی زان زنده بـودن انگـل مـشاهده       ين م ييتع

. رفتي صورت پـذ استکروسکوپ فاز کنتر  ير م ينئوبار و در ز   



 موزيسبررسي اثر بره موم بر توکسوپالس 
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 آلوده بعد   يها  موش ي روز مايع صفاق   ۵ ي ال ۴پس از گذشت    
 ۱۰ يـا  ۵ يهـا   سـرنگ ی وسـيله  ، بهيهوشيق بياز کشتن از طر   

 گرديد و توسط الم نئوبار تعـداد انگـل          يآور  جمع يليتر يميل
 . گروه تست شديها  تلقيح به موشی شمارش و آماده

بره موم مورد استفاده در اين  : بره مومي الکلي  تهيه عصاره-ج
 شهرسـتان اروميـه  عـسل واقـع در    پژوهش از كنـدوي زنبـور     

 يپزشـک ي    دانـشكده   يشناسـ  به آزمايشگاه انگل  و   يآور جمع
ی  درجـه  ۱۰ ي در دمـا   يريگ ي  تا زمان عصاره   ل و منتقزنجان  
از روش  ي الکلي  عصارهی هي تهيبرا .شد ينگهدارگراد  سانتي

 به يگير پرکوالسيون روش عصاره(پرکوالسيون استفاده گرديد 
در اين روش بدون استفاده از حرارت،       ،  کمک خيساندن است  

 يگيـر  ي   مشخص عمل عـصاره    يها و در سايه با کمک حالل     
 ماننــد اکــسيداسيون و يشــود تــا تــاثير فرآينــدهاي يام مــانجـ 

هيدروليز شدن مواد موثره به علت استفاده از حرارت به وجود 
، شـد  تبديل    ريز قطعات به موم بره بزرگ قطعات ابتدا). نيايد

 محلـول ليتـر     ميلـي  ٢٥بره موم بـا     از   گرم   ٢٥ به نسبت    سپس
 شـد  مخلوط در داخل قيف دکانتور ريخته و        درصد ٧٠ اتانول

اين کـار سـه     .  قرار گرفت  اتاق دماي در ساعت ٤٨ مدت به و
 كاغـذ  توسـط  حاصـل  الكلـي  ي  عـصاره  سپس. بار تکرار شد  

 بـه  و شـد  صـاف  بار دو )Whatman (واتمن ٤٢ نمره صافي
 ياز طــ پـس .  شــدتبخيـر  آن الكــل روتـاري  دســتگاه كمـك 

 زمـان  تـا  و تـوزين  خالص ي  عصاره،  يريگ  عصاره يندهايفرا
ــشه در ادهاســتف ــره اي ظــرف شي ــا و تي  ي چهــار درجــه يدم
 يهـا  در زمان اسـتفاده غلظـت  ). ۱۷( شد   يگراد نگهدار  سانتي

 .ديه گرديتهعصاره مورد نظر از 

 BALB/c سـرموش  ٤٠تعـداد   :عصاره ها با   درمان موش  -د
ــه ــور  ب ــط ــه يصادفت ــ٨ ب ــاي٥وه ر گ ــدند ي ت ــسيم ش  از.  تق

ـ  مـوش  صـفاق  از حاصـل  ي انگلـ  سوسپانسيون پـس از    ودهآل
ـ  زوئيـت  تـاكي  ١٠٠٠٠ تعداد تقريباشمارش انگل    صـورت   هب

آزمـون و    يهـا   گـروه  يهـا   به هر يک از مـوش      صفاقي داخل
ـ  مـوش  گـروه  دو . گرديـد  تلقيحمار  يشاهد ب   شـاهد عنـوان    ه ب

 تلقيح انگل حجم    ي که به جا   لم سا شاهد  گروه انتخاب شدند، 
 بيمار دشاه گروه و دريافت کردند    ي از سرم فيزيولوژ   يمساو

ن گروه  ي ا .ها انگل تلقيح شد اما دارو دريافت نکردند        که به آن  
 شـدند کـه در صـورت        يل انتخاب و نگهدار   ين دل ي به ا  صرفاً

هـا    موشيط آزمون که بتواند بر بقا   ير از شرا  يهرگونه اتفاق غ  
 .ر بگذارد مشخص گردديثات

ــاعت٢٤ ــد  س ــروع از بع ــودگي ش ــان، آل ــاز درم ــد آغ  ،ش
 بيترت بهزمون   مورد آ  يها موش گروه ششه   که ب  صورت بدين

لــوگرم يک گــرم بــر  يلــي م٣٠٠  و٢٠٠، ١٥٠، ١٠٠، ٥٠، ٢٥
 سوزن  ی هوسيل هب خوراكيصورت   هب بره موم روزانه     ي  عصاره
 گـروه . فـت ايادامه ها   و تا زمان مرگ آنخورانده شد و   تغذيه
 ي بره موم، همزمان سرم فيزيولوژي   عصاره يجا ه ب بيمار شاهد
ح انگـل تـا     يها از لحظـه تلقـ       موش ي زمان بقا  .فت کردند دريا

 .دي ثبت گردانهصورت روز ها به زمان مرگ آن

گروه شاهد و تـست بعـد از مـرگ مـايع            يها  موش ياز تمام 
 قـرار   ي و مـورد بررسـ     يصفاقي، مغز، كبد و طحال جداسـاز      

اي از   گـسترش از مـايع صـفاقي، قطـره      ی بـراي تهيـه   . گرفت
طور يكنواخـت    ها بر روي الم ريخته و ب      سوسپانسيون انگلي ر  

هـا   پخش نموده و براي تهيه نمونه از كبد، طحال و مغز، از آن       
روش   تهيه و سپس به(Impression Smear) يا لکهگسترش 

دست آمـده    ه ب يها تي زوئ ي تعداد تاک  .گيمسا رنگ آميزي شد   
ها بـا اسـتفاده از الم نئوبـار شـمارش و ثبـت               از صفاق موش  

  .ديگرد
  
  ها افتهي

 موجـود در مـايع   يهـا   زوئيتيدر اين پژوهش تعداد تاک      
ـ  يها  موش يصفاق  مختلـف  ير دوزهـا يثا مورد مطالعه تحت ت

 کـه   يطور به). ۱جدول  ( بره موم متفاوت بود      ي الکل ي  عصاره
بـا کـاهش    هـا     زوئيـت  ي عصاره، تعداد تـاک    التربا يدر دوزها 

گـرم   ميلـي  ۳۰۰بيشترين کاهش در غلظت .  همراه بود يبيشتر
  .ديده شدگرم  بر كيلو
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   تحت درمان باBALB/c يها  جدا شده از صفاق موشي توکسوپالسما گونديها  زوئيتي ميانگين تعداد تاک:۱ جدول
   بره مومي  مختلف عصارهيها غلظت

 دوز دريافت برحسب ها موش يها گروه  )×۱۰۴( يصفاق مايع ليتر يميل هر در ها زوئيت يتاک تعداد
  حداکثر  حداقل  انحراف معيار  ميانگين *(mg/kg)دارو 

۳۰۰ ۱۰  ۱/۵  ۴ ۱۶ 
۲۰۰ ۶/۱۱  ۱/۶  ۵ ۱۹ 
۱۵۰ ۶/۱۵  ۲/۴  ۹ ۲۰ 
۱۰۰ ۸/۱۶  ۹/۱  ۱۴ ۱۹ 
۵۰ ۶/۱۶ ۸/۵  ۷ ۲۲ 
۲۵ ۸/۱۵  ۳/۲  ۱۲ ۱۸ 

 ۳۲ ۱۰  ۳/۸  ۴/۲۰  گروه شاهد بيمار
  ) کيلوگرم وزن موشيگرم به ازا يميل( بره موم يقيتزر     ٭ دوز 

  

ــون  ــشان ANOVAآزم ــاک  داد ن ــداد ت ــانگين تع ــه مي  ي ک
حـت درمـان بـا    ت يها  در گروه جدا شده از صفاق    يها زوئيت
دا کرده  يمار کاهش پ  يد ب شاهگروه   بت به س بره موم ن   ي  عصاره
ــ .)>۰۰۵/۰P (اســت ــا  امتعاقب ــه ب ــون چندگان  Duncenآزم

 يهـا  گـروه  مربوط بـه دار  ين کاهش معنيد که ايمشخص گرد 
ـ بـر ا . و بـاالتر اسـت    گـرم     ميلي ۲۰۰  دوز ی ندهافت کن يدر ن ي

 و گروه شاهد بيمار بـا       ۱۰×۱۰۴با  گرم    ميلي ۳۰۰گروه  اساس  
ـ يدر هر م   زوئيت   يتاکعدد   ۴/۲۰×۱۰۴  يع صـفاق  يتـر مـا   يل يل

 .شـتند  زوئيـت را دا   يترين تعداد تـاک    ترين و بيش   ترتيب کم  به
ـ   يهـا   اکثـر مـوش   نـشان داد  اين تحقيق جينتا طـور   هآزمـون ب

همچنين بـا بـاال رفـتن      . زنده بودند  شش تا هفت روز      متوسط
ـ پها افـزايش    موشی بره موم زمان بقا ي الکل ي  دوز عصاره  دا ي

 ۲۰هـا تـا       مـوش  ی در گروه شاهد سالم همه     ).۲ جدول (کرد
 يهـا   تا پايان روز پنجم همه موش زنده بودند امايهفته پيگير 

ت درمـان بـا      تحـ  يها مرگ در گروه  . گروه شاهد بيمار مردند   
  . بره موم بعد از روز پنجم اتفاق افتاد استي الکلي عصاره

  
  مختلف عصاره بره موميها  تحت درمان با غلظتBALB/c يها  بقاء در موشي مقايسه ميانگين روزها:۲جدول 

ها برحسب دريافت  گروه موش
   بقاياکثر روزهاحد   بقايحداقل روزها  انحراف معيار   بقايميانگين روزها  (mg/kg)دوز دارو 

۳۰۰  ۷  ۴۰/۱  ۶   ۹  
۲۰۰  ۸/۶  ۱۰/۱  ۶  ۸  
۱۵۰  ۲/۷  ۸۴/۰  ۶  ۸  
۱۰۰  ۶/۶  ۵۵/۰  ۶  ۷  
۵۰  ۴/۶  ۵۵/۰  ۶  ۷  
۲۵  ۸/۶  ۴۵/۰  ۶  ۷  

  ۵  ۴  ۵۵/۰  ۶/۴  گروه شاهد بيمار
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ـ  نشان داد که ميانگين زمان بقـا     ANOVAآزمون    گـروه  ني ب
الف اخـت  ي بـا عـصاره   تحـت درمـان   يها  گروه و شاهد بيمار 

 يهـا  مرگ در گـروه     که يطوره  ب )>۰۵/۰P ( دارد يدار يمعن
 از روز پنجمبعد ) پروپوليس( بره موم ي تحت درمان با عصاره 

  داد کـه    دانکـن نـشان    ی  چندگانه ی آزمون مقايسه  .اتفاق افتاد 
 روز بـا کمتـرين      ۶/۴ يبقـا  نيانگيمفقط گروه شاهد بيمار با      

ـ  ي آزمايشيها زمان بقا، با ساير گروه   دارد، يدار ياختالف معن
ـ      گروه  ی  بقيه يول .  ندارنـد يدار يها با همـديگر اخـتالف معن

 روز بيـشترين   ۲/۷با مدت زمان متوسـط      گرم     ميلي ۱۵۰گروه  
 تحـت   يهـا  در هيچ يک از گروه     .متوسط زمان بقا را دارا بود     

در  امـا     زوئيت در مغـز و کبـد مـشاهده نگرديـد           يدرمان تاک 
هـا بـسيار      زوئيت ي تعداد تاک  اگرچه .محو نگرديده بود   طحال

  .کم بود
  

  بحث
 يهــا  از غلظــتي حاضــر نــشان داد کــه برخــي مطالعــه     

 يها تي زوئير تاکي بره موم بر مهار رشد و تکثي الکلي عصاره
 يبقـا جـه  يدر نت و BALB/c در موش    يتوکسوپالسما گوند 

ـ ها در مقا   موش ـ      يهـا  سه بـا مـوش    ي    .ر دارد يثا گـروه شـاهد ت
ــود  ــا وج ــهب ــالشی  هم ــا  ت ــان   يه ــده در درم ــام ش  انج

 وجـود دارد و اسـتفاده از   يتوکسوپالسموزيس هنوز مـشکالت  
ــا محــدوديتي شــيمياييداروهــا ــه يهــاي  موجــود ب  از جمل

 در مـادران بـاردار و بعـضا         ي اصل يممنوعيت مصرف داروها  
خـصوص   تاکنون در    ياز طرف .  همراه است  يحساسيت داروي 

ــ ــوم ات ــره م ــل ع)Propolis(ثير ب ــده ي ــسوپالسما گون  يتوک
 حاضر  ي  مطالعهرسد   يبه نظر م  است و    منتشر نشده    ياطالعات

ـ يبره موم در طب سنت    . اولين تجربه در اين زمينه باشد      ه  دنيا ب
ـ  يدر پزشک .  استفاده شده است   يا طور گسترده   نيـز از  ي تجرب

هـا اسـتفاده     هـا و زخـم      بـدخيم، پينـه    يآن در درمان تومورها   
ها کـه در ادامـه بحـث      اختهيتک   از يبرخ بر عالوه. کردند يم

ـ  موم بره ي  عصاره مورد اشاره قرار خواهند گرفت،      را يثيراتات
 يکچل عامل يها درماتوفيت جمله از ها عفونت ساير درمان بر
 يهـا   مـوش  ين مطالعـه، تمـام    يدر ا  ).۱۱ (است داده نشان نيز

تـا  .  ماندنـد  ي، سالم بـاق   ي هفته پيگير  ۲۰گروه شاهد سالم تا     
  گروه شـاهد بيمـار مردنـد، در   يها پايان روز پنجم همه موش 

 بره ي الکلي   تحت درمان با عصاره    يها که مرگ در گروه    يحال
ـ  ادر. موم بعد از روز پـنجم اتفـاق افتـاد          آزمـون  ن پـژوهش ي

ANOVA ــار ــه اخــتالف آم ــشان داد ک ــي ن ــين يدار ي معن  ب
 يظر تعداد تـاک    شاهد چه از ن    يها  و موش  ي آزمايش يها گروه

 و سالوما. )>۰۵/۰P(زوئيت و چه از نظر زمان بقا وجود دارد        
 بره مـوم    ير درمان يثا ت يدر بررس  يج مشابه يز نتا يهمکارانش ن 

ـ  ي در مـوش آزمايـشگاه     يه تريپانوزومـا کـروز    يعل  دسـت  ه ب
 ).۱۲( آوردند

 متفـاوت  يهـا   غلظتي افت کننده ي در يها ن گروه ي ب ي  سهيمقا
 نـشان نـداد   يدار يسط زمان بقا، تفاوت معن  عصاره از نظر متو   

 روز ۲/۷با مـدت زمـان متوسـط     گرم     ميلي ۱۵۰چه گروه    اگر
با مدت زمـان متوسـط    گرم ميلي ۵۰ن زمان بقا و گروه      يبيشتر

  . روز کمترين متوسط زمان بقا را دارا بودند۴/۶
 از نظـر     مختلف عصاره  يها  غلظت ي  افت کننده ي در يها گروه

 ي با يکديگر اختالف آمـار يع صفاق يت در ما  ي زوئ يتعداد تاک 
و گـرم   ميلـي  ۳۰۰ يها  گروه شاهد بيمار با گروه ينداشتند، ول 

 يبراسـاس تعـداد تـاک   .  داشـتند ياختالف آمار گرم    ميلي ۲۰۰
، گـروه    تـست  يهـا  موش يليتر مايع صفاق   يزوئيت در هر ميل   

 با تعداد گرم  ميلي۱۰۰ و گروه ۱۰×۱۰۴با تعداد گرم  ميلي ۳۰۰
 تعـداد ترتيب کمتـرين و بيـشترين         زوئيت به  ي تاک ۸/۱۶×۱۰۴
 کبـد   يها  بافت ين در بررس  يهمچن . زوئيت را دارا بودند    يتاک

 از عصاره   ي باالتر يها  تست که با غلظت    يها و مغز، در گروه   
 زوئيت مشاهده نـشد و  ي بره موم درمان شده بودند، تاک  يالکل

د کم قابل مشاهده ها آن هم به تعدا  زوئيتيفقط در طحال تاک
ــود ــ .ب ــ ي دييک ــه، بررس ــن مطالع ــداف اي ــين يگــر از اه  تعي
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 پروپوليس در مهار کردن رشد و       ي  عصارهترين غلظت    مناسب
 توکسوپالسما در احشاء موش بود کـه      يها  زوئيت يتکثير تاک 

ـ  زوئ ياز نظر تعداد تـاک     گرم  ميلي ۳۰۰مشخص شد گروه     ت ي
ـ کمترين ميانگين را داشت با اين حال اخـت      بـا  يدار يالف معن

 يدر حالت کل.  عصاره نداشتي  دريافت کنندهيها ساير گروه
 تاثير مثبـت عـصاره پروپـوليس در مهـار           ي  ج نشان دهنده  ينتا

 توکسوپالسما در احـشاء  يها  زوئيتيکردن رشد و تکثير تاک    
ــودBALB/cمــوش  ــبال اشــاره شــد،   همــان.  ب ــه ق ــه ک   گون
 بره ييضد توکسوپالسمار يثا تيابي جهت ارز  ي مشابه ی مطالعه

  ، اثـرات  يموم صورت نگرفته است، امـا در مطالعـات مـشابه          
گر از جملـه    ي د يا اختهي تک   يها  عفونت يه برخ ين ماده عل  يا
ــل ــوش ارزيازيشماني ــس در م ــت يابي ــده اس ــزارش ش   .  و گ

ثر دو نمونه مختلـف     او همکارانش در ترکيه      دوران  مثال يبرا
 يهــا  ســتيگوت از بــره مــوم را بــر کــاهش رشــد پروما    

Leishmania tropica و L. infantum يط برون تنيدر شرا 
ـ هـا ن   آنينـد کـه در بررسـ    قرار داد يمورد بررس  ز بـره مـوم   ي

). ۱۶(د  يا گرد يشماني ل يها گوتير پروماست يموجب کاهش تکث  
 و همکارانش  يز در اين زمينه توسط شيران     ي ن ي ديگر ي  مطالعه

ـ   عـصار  يشان با به کـارگير    يانجام شد؛ ا    بـره مـوم در   يه الکل
ـ     ي  پايه  يس جلـد يرا در درمـان ليـشمانياز     ر آن يثا ژل و پماد ت

هـا    بين ميانگين قطر زخميدار ي نمودند و اختالف معن يبررس
 و  سـاويا همچنـين   ). ۱۳( قبل و پس از درمان گزارش کردنـد       

 ليشمانيا رشد بر را موم بره مختلف   يها  غلظت ثيراتهمکاران،  
 توجهي قابل كشندگي اثر و  بررسيin vitroط ي در شراماژور

 مشاهده و گزارش کردنـد    ) ا ماژور يشمانيل( شمنيبر جسم ل  را  
ـ اردي ژ يس بـر رو   ي پروپول ي  ر عصاره يثات .)١٤( ـ ا ن ي ز توسـط  ي

و همکـارانش در مـصر      عبـدالفتاح   و  ) ۱۷(ل  ي در برز  فريتاس
) ۱۹-۲۱ (سيناليکوموناس واژيترر آن بر    يثان ت يو همچن ) ۱۸(

 ي عفونت ناش ي قرار گرفت و کمک آن در بهبود       يسمورد برر 
 ي که به منظور ارزيابيگريمطالعات د .د شديياتها  ن انگل ياز ا 

 انجـام شـده    يتوکسوپالسما گونـد   ي بر رو  ييتاثير مواد دارو  

 . بوده است  RH سويه   يها تي زوئ ياست عمدتا متمرکز بر تاک    
هم ن ميبسيار کشنده است و ا BALB/c موش ياين سويه برا

ـ  جد يـي  دارو ی است کـه مـاده     ـ  زوئيد بتوانـد تـاک   ي  يهـا  تي
. ش دهديوان را افزاي حيتوکسوپالسما را نابود کند و زمان بقا 

 بـره مـوم اگرچـه باعـث         ي الکل ي   حاضر، عصاره  ي  در مطالعه 
هـا را     آن ی زمـان بقـا     امـا   آلوده نشد،  يها  کامل موش  يبهبود

 بعـد  ي عصاره تحت درمان با يها ش داد و مرگ در گروه يافزا
 گـروه  يهـا   که همه موشيدر صورت. از روز پنجم اتفاق افتاد 

 گرم ميلي ۳۰۰ شاهد تا روز پنجم تلف شده بودند و در گروه 
 ي الکلـ  ي  اما عـصاره  . تا روز نهم هم موش زنده وجود داشت       

 کامل انگل از احشاء موش نبود و اگـر   يبره موم قادر به نابود    
هـا   سما در کبـد و مغـز مـوش         توکسوپال يها  زوئيت يچه تاک 

تـر    دقيـق  يها  اثبات اين موضوع نيازمند روش     ييافت نشد ول  
همچنين در  . است PCRا  ي يميستوشيمنوهي ا يها مانند روش 

 تحـت   يهـا   شاهد بيمار در مقايسه با مـوش       يها طحال موش 
 توکـسوپالسما بيـشتر مـشاهده       يها  زوئيت يتاک تعداددرمان  

، ايـن  ا بـه اطالعـات موجـود   بنـ طور که اشاره شـد     همان .شد
 يي اثـرات ضـد توکـسوپالسما      يولين مطالعه بررسـ   پژوهش ا 

) RHسويه ( انگل توکسوپالسما ي بره موم رو  ي الکل ي  عصاره
 دال بر انجام مطالعه مشابه جهت مقايسه يگونه منبع بود و هيچ 
  .يافت نشد

  
  يريگ جهينت

بره موم  ي  از عصارهييها ج مطالعه نشان داد که غلظت     ي نتا    
 آلـوده اثـر     يها ر و انتشار انگل توکسوپالسما در موش      يبر تکث 

ــاز  ي بقــايش نــسبي داشــته و ســبب افــزاي نــسبيدارنــدگ ب
. دي گروه شاهد گرد   يها  درمان شده نسبت به موش     يها موش

ـ  با توجه به نتايج مثبت       دسـت آمـده، الزم اسـت مطالعـات          هب
 سـنتز و    ی نحـوه ثره،  و م ي   ماده ي بر رو   فارماکولوژيک تر دقيق

 تاثيرات آن در آينده انجام شود تا شايد بتـوان        يتوليد و ارزياب  
عليـه توکـسوپالسموزيس     يتر کم عارضه  و   تر موثر يدارويبه  
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شود به علـت اينکـه ايـن     ين پيشنهاد ميهمچن. دا کرد يدست پ 
 بـه انـسان دارد   ي شـباهت زيـاد   Ratي در مدل حيوانيبيمار

 بره موم بر ي الکلي  تاثير عصارهي در ارزيابIn vivoمطالعات 
  . صورت گيردRat در RH سويه يرو
  

  ر و تشکريتقد
   ارشد ي کارشناسي  دورهي ان نامهيج پاين مقاله حاصل نتايا    

ـ  ا ی بودجه. باشد يم) راندوستيب ا يحب( ن مطالعـه از محـل      ي
 دانشگاه علـوم    يقات و فناور  ي معاونت تحق  ياعتبارات پژوهش 

 يقـا آسندگان مقاله از    ينو. ده است ين گرد يما زنجان ت  يپزشک
ـ پور کارشناس ارشـد اپ     يمنصور شمس    کـه   و آمـار   يولوژيمدي
ـ  تحقيهـا   دادهيز آمــاريزحمـت آنـال   عهـده داشــتند   هق را بــي

  .ندينما ي ميمانه سپاسگزاريصم

 
  

References 

1- Montoya JG, Liesenfeld O. Toxoplasmosis. 

Lancet. 2004; 363: 1965-76.  

2- Macpherson CN. Human behavior and the 

epidemiology of parasitic zoonoses. Int J 

Parasitol. 2005; 35: 1319-31. 

3- Velimirovic B. Toxoplasmosis in 

immunosuppression and AIDS. Infection. 1984; 

12: 315-7. 

4- Weiss LM, Dubey JP. Toxoplasmosis: A 

history of clinical observations. Int J Parasitol. 

2009; 39: 895-901. 

5- John DT, Petri WA. Markell and Voge’s 

Medical Parasitology. 9th ed. U.S: Saunders; 2006. 

P. 140-9. 

6- Georgiev VT. Opportunistic nosocomial 

infections. Treatment and developmental 

therapeutics. Toxoplasmosis. Med Res Rev 1993; 

13: 529-68. 

7- Paul C, Geary W. Honeybee propolis: 

prospects in medicine. Bee World. 1996; 77: 8-15. 

8- Tosi B, Donini A, Romagnoli C, Bruni A. 

Antimicrobial activity of some commercial 

extracts of propolis prepared with different 

solvents. Phytother Res. 1996; 10: 335-6. 

9- Sforcin JM, Kaneno R, Funari SRC. Absence 

of seasonal effect on the immunomodulatory 

action of Brazilian propolis on natural killer 

activity. J Venom Anim Toxins. 2002; 8: 19-29. 

10- De Vecchi E, Drago L. Propolis' antimicrobial 

activity: what's new? Infez Med. 2007; 15: 7-15. 

11- Koc AN, Silici S, Ayangil D, Ferahbas A, Can 

kaya S. Comparison of in vitro activities of 

antifungal drugs and ethanolic extract of propolis 

against Trichophyton rubrum and T. 

mentagrophytes by using a micro dilution assay. 

Mycoses 2005; 48: 205-10. 

12- Salomão K, de Souza EM, Henriques-Pons A, 

Barbosa HS, de Castro SL. Brazilian green 

propolis: Effects in vitro and in vivo on 

Trypanosome cruzi. Evidence-Based 

Complementary and Alternative Med. 2011; 

185918: 1-11. 

13- Shirany Bidabadi L, Mahmoudi M, Saberi S, 

et al. The effectiveness of mix extracts of Thyme, 

Yarrow and Propolis on cutaneous ieishmaniasis: 



  و همكارانحبيب ايراندوست

  ١٣٩٤ و دي  آذر,١٠٠ ي شماره, ٢٣ي  ره ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني زنجـان، دو مجله

93 

a comparative study in animal model (Balb/c). 

Tehran Univ Med J. 2009; 66: 785-79. 

14- Savoia D. In vitro activity of different 

substances on the growth of Leishmania major. 

XIX annual meeting. Rome, Italy: Italian section 

society of protozoologists; 1998. p. 27-8. 

15- Mustonen AM, Nieminen P, Hyvarinen H, 

Asikainen J. Killing of amastigotes of Leishmania 

donovani and release of nitric oxide and tumor 

necrosis factor a in macrophages in-vitro. 

Zeitschrift Nature Forschunge. 2001; 56: 437-43. 

16- Duran N, Muz M, Culha G, Duran G, Ozer B. 

GC-MS analysis and antileishmanial activities of 

two Turkish propolis types. Parasitol Res. 2011; 

108: 95-105. 

17- Freitas SF, Shinohara L, Sforcin JM, 

Guimarães S. In vitro effects of propolis on 

Giardia duodenalis trophozoites. Phytomed 2006; 

13: 170-5. 

18- Abdel-Fattah NS, Nada OH. Effect of propolis 

versus metronidazole and their combined use in 

treatment of acute experimental giardiasis. J 

Egypt Soc Parasitol. 2007; 37: 691-710. 

19- Monzote Fidalgo L, Sariego Ramos I, García 

Parra M, et al. Activity of Cuban propolis extracts 

on Leishmania amazonensis and Trichomonas 

vaginalis. Nat Prod Commun. 2011; 6: 973-6. 

20- Xu BH, Shi MZ. An in vitro test of propolis 

against Trichomonas vaginalis. Chi J Parasitol 

2006; 24: 477-8. 

21- Georgiev VS. Management of toxoplasmosis. 

Drugs. 1994; 48: 179-88.  

 

 

 



 موزيسبررسي اثر بره موم بر توکسوپالس 

  ١٣٩٤ آذر و دي ,١٠٠ ي شماره, ٢٣ي  ره ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني زنجـان، دو مجله

94 

The Effects of Ethanol Extract of Propolis on Acute Toxoplasmosis in Mouse Model 
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Background and Objective: Toxoplasma gondii is one of the most prevalent human parasites globally 

distributed with a wide range of hosts including humans and animal species. The available anti-toxoplasma 

treatments have faced several problems. To deal with these issues new drugs and compounds are required to 

be evaluated. This study was aimed to evaluate the inhibitory effect of ethanol extracts of propolis on acute 

toxoplasmosis in mouse model. 

Materials and Methods: A total of 40 BALB/c mice with average weight of 20-25 gr, were divided into 8 

groups of 5. Each mouse was inoculated intraperitoneally with parasitic suspension of approximately 10,000 

tachyzoites of T.gondii RH strain. Two groups of mice, including a non-infected group and an infected but 

not treated group were used as control. Twenty-four hours after the infection, treatment was initiated for six 

groups, inoculating 25, 50, 100, 150, 200, and 300 mg/kg of propolis extracts orally for 7 days. 

Results: The average survival time was 6.4 to 7.2 days in the propolis treated groups of mice and 4.6 days in 

the control group, that was significantly different. The number of Toxoplasma tachyzoites in the test groups 

was significantly lower than the control group (P< 0.05). It was 10×104 in the group of 300mg and 20.4×104 

in the control group with minimum and maximum parasite numbers, respectively. The most effective dose of 

propolis extract on survival time of the infected mice was 150 mg/kg.  

Conclusion: The results indicated that the propolis ethanol extracts can relatively inhibit Toxoplasma 

infection development in mouse model.  
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