
 

   

بررسی اثر ضد انگلی عصاره های آبی زنجبیل و شیرین بیان 
بر روی تک یاخته نئوسپورا كانینوم

bb

چكيد ه 

تک یاخته نئوسپورا کانینوم، عامل بیامری نئوسپوروزیس، انگل داخل سلولی اجباری می باشد. عفونت نئوسپوروزیس انتشار جهانی داشته و 
باعث آلودگی جانوران مختلف از جمله گاو، گوسفند، بز،سگ و گوزن می شود. روش های کنرتل بیامری شامل حذف جانوران آلوده، درمان 
آنتی بیوتیکی و واکسیناسیون است. نبود داروی مناسب و عدم وجود واکسن مؤثر، ما را بر آن داشت تا تأثیرات ضد انگلی عصاره زنجبیل 
و شیرین بیان را بر روی انگل نئوسپورا  بررسی مناییم. برای این منظور، دوزهای مختلف از عصاره های آبی زنجبیل و شیرین بیان تهیه 
گردید، و دوز غیر سمی هر دو عصاره های آبی، بر سلول Vero با استفاده از روش MTT مشخص شد.در مرحله بعد  اثر عصاره های آبی 
زنجبیل و شیرین بیان  بر تک یاخته  نئوسپورا کانینوم، در تخم مرغ جنین دار بررسی شد. با استفاده از روش MTT نشان داده شد که شیرین 
بیان و زنجبیل  هر دو در غلظت 0/625میلی گرم در میلی لیرت بر سلول های Vero هیچ گونه سمیتی ندارند. همچنین در مطالعه روی تخم 
مرغ جنین دار مشخص گردیدکه در گروه هایی که کلیندامایسین و شیرین بیان استفاده شد، تلفات وجود دارد، در حالی که زنجبیل مانع 
ایجاد تلفات ناشی از نئوسپوروزیس در تخم مرغ جنین دار میشود. گزارشات قبلی تاثیر زنجبیل را روی تک یاخته توکسوپالسام ثابت کرده 
بود. در این مطالعه نیز اثر مهاری این گیاه بخوبی بروی تک یاخته نئوسپورا نشان داده شد. در ضمن برای اولین بار از تخم مرغ جنین دار 
برای ارزیابی داروی موثر روی این تک یاخته استفاده شد. هر دوی این یافته ها می تواند در تحقیقات کاربردی جهت تهیه داروی موثر برای 

کنرتل و درمان نئوسپوروزیس مفید واقع گردد. 
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Neospora caninum, the cause of Neosporosis, is an obligate intracellular parasite. Neosporosis infection has worldwide 
distribution and infect many animals such as cattle, sheep, goat and deer. The control methods of disease are included 
test and cull, antibiotic treatment and vaccination. The lack of proper drugs and the absence of effective vaccines led 
us to evaluate the anti neospora effects of Ginger and Glycyrrhizin aqua extracts. In this study, different doses of two 
herbal extracts were prepared. At first the cytotoxicity of aqua extracts was evaluated on Vero cell line by MTT assay. 
Then their effects on parasite were tested in chicken embryonated eggs. The results showed that Ginger and Glycyr-
rhizin aqua extract, have no cytotoxic effect on Vero cell line in 0.625 mg/ml dose. Also, in the study on embryonic 
eggs, there were casualties in the groups that used clindamycin and Glycyrrhizin,while the ginger prevents losses due 
to the neosporosis in chicken embryonated eggs. Previous reports had proved the effect of ginger on Toxoplasma gondii 
.In this study, the inhibitory effect of this plant was also shown on Neospora caninum. In addition, for the first time 
embryonated eggs were used to evaluate drug effects on Neospora caninum. Both of these findings can be useful in 
applied research for the preparation of an effective drug for the control and treatment of neosporosis.
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مقدمه
تک یاخته بیامری زای نئوسپورا کانینوم یکی از علل شایع سقط جنین در 
دام ها در رستارس جهان است. نئوسپورا برای اولین بار در سال 1984 در 
توله سگ ها در نروژ شناسایی شد )3(. این تک یاخته در گونه های مختلفی 
از جمله در سگ ها،  گاوها، اسب ها و گوسفندان و بزها دیده می شود )8(. 
نئوسپورا کانینوم بیشرتین اثر خود را به صورت عوارض تولید مثلی نشان 
می دهد و عالوه بر گاو در  اسب، گوسفند و بز نیز باعث سقط می شود. 
یاخته می تواند  این تک  کانینوم می باشد و  نئوسپورا  سگ میزبان اصلی 
این  انتقال  اصلی  روش  گردد.  سگ ها  در  عضالنی  عصب  بیامری  باعث 

عامل عفونی در گاوها انتقال از راه جفت می باشد )29 و 34(.
نئوسپورا کانینوم موجب سقط جنین در گاوهای شیری و گوشتی می شود 
و بدین ترتیب موجب خسارات اقتصادی باالیی در متام جهان می گردد 
)9(. خسارت وارده به واحدهای دامپروری به دلیل آلودگی با نئوسپورا 
بروز  گوساله ضعیف  تولد  و  مرده زایی، سقط جنین  به صورت  کانینوم 
تولد  موجب  می تواند  تک یاخته  این  با  آلودگی  این  بر  عالوه  می کند. 
گوساله ساملی شود که از نظر رسمی حامل انگل است و می تواند آلودگی 

را به نسل بعد منتقل کند )31(. 

حیوانات  بردن  بین  از  شامل  نئوسپوروزیس  عفونت  کنرتل  راه های 
و  واکسیناسیون،  مثبت،  پرورش حیوانات رسم  از  مثبت، جلوگیری  رسم 
درمان های آنتی بیوتیکی است )14(، ولی همیشه روش مؤثرتر به عنوان 
مقرون به رصفه ترین روش محسوب منی گردد )32(. درمان با داروهای 
درمان طوالنی  دوره  زیرا  است  نگرفته  قرار  توجه  مورد  زیاد  شیمیایی 
بوده و شیر و گوشت حیوان تحت درمان غیر قابل استفاده است )9(. 
ضد   خواص  با  را  ترکیب  چندین  از  استفاده  آزمایشات  وجود  این  با 
نئوسپورایی نشان داده است )25(. از راه های کنرتل آلودگی های  انگلی 
حارض  حال  در  می باشد.  ضد انگلی  داروهای  با  درمان  و  واکسیناسیون، 
واکسن مؤثری برای پیشگیری از نئوسپوروزیس وجود ندارد و روش های 
درمان دارویی نیز گران می باشد، از این رو  تحقیقات در راستای دستیابی 

به واکسن و داروی مناسب ادامه دارد )8(.
شیرین بیان گیاهی مدیرتانه ای است که اثرات دارویی آن بر روی ماالریا 
)4(، لیشامنیوز )15( و توکسوپالسموزیس )5( مورد بررسی قرار گرفته 
است. عالوه بر این خواص ضد التهابی )19(، ضد رسطانی، ضد ویروسی 
ریزوم  که  زنجبیل  است.  ثابت شده  نیز  گیاه  این   )13( باکرتیایی  و   )2(
استفاده  مورد  ادویه  عنوان  به  جهان  متام  در  است،  استفاده  قابل  گیاه 
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خواص  زنجبیل  که  می کنند  بیان  علمی  شواهد   .)20( می گیرد  قرار 
آنتی اکسیدانی، ضد انعقاد خون و ضد التهابی دارد و سبب کاهش درد 

می گردد )21(.
در حال حارض هیچ واکسن مؤثری بر علیه نئوسپوروزیس بصورت تجاری 
نشده  توصیه  دام  در  درمان  برای  نیز  دارویی  طرفی  از  و  ندارد  وجود 
از اولویت های مهم تحقیقاتی  است. دستیابی به واکسن و داروی موثر 
بعنوان   بیان  و شیرین  زنجبیل  گیاه  دو  به جایگاه  توجه  با  لذا  می باشد، 
داروهای گیاهی و ضد انگلی بخصوص در مورد توکسوپالسام گوندئی که 
دارای شباهت زیادی به نئوسپورا کانینوم است )1 و 5(، در این مطالعه 
به بررسی اثرات ضد نئوسپورایی آن ها در مقایسه با داروی کلیندامایسین 
به عنوان داروی مورد استفاده در آزمایش ها بر علیه نئوسپورا کانینوم، 

پرداخته خواهد شد.

مواد و روش ها
در این مطالعه عصاره آبی گیاه شیرین بیان و زنجبیل تهیه گردید. گیاه 
شیرین بیان از محوطه باغچه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد پردیس شیراز جمع آوری گردید و ریزوم گیاه زنجبیل از بازار تهیه 
شد. پس از تهیه گیاه های مورد نظر، به دور از نور آفتاب خشک شدند. 
پس از آسیاب ریشه شیرین بیان و ریزوم زنجبیل ، از گیاهان عصاره گیری 
انجام شد. بدین ترتیب که 15 گرم از پودر گیاهی بدست آمده در ارلن 
لیرت آب مقطر خیسانده شد .  میلی  در 200  روز   3 و مدت  ریخته شده 
با صافی، عمل تبخیر حالل در  از صاف کردن محلول بدست آمده  پس 
پلیت های پهن بر روی بن ماری دمای 40-50 درجه سانتی گراد صورت 
محیط  میلی لیرت  بر  میلی گرم   10 غلظت  با  محلول  سپس   .)17( گرفت 
انجام  جهت  عصاره،  این  گردید.  تهیه  باقی مانده  جامد  ماده   DMEM

آزمایش ها استفاده شد.

عصاره آبی زنجبیل و شیرین بیان 
بدین منظور از محلول های تهیه شده، غلظت های 5 ،2/5، 1/25، 0/625 
استفاده  منتخب  غلظت های  عنوان  به  میلی لیرت  در   میلی گرم   0/312 و 
شد. در مرحله بعد، تعداد 410×3  سلول Vero در 100 میکرو لیرت محیط 
گردید،  منتقل  خانه ای   96 پلیت  به هر چاهک   DMEM کشت سلولی  
سپس 100 میکرو لیرت از هر یک از غلظت های مختلف عصاره های آبی  

هر دو گیاه به طور جداگانه به صورت 6 ردیف شش تایی به چاهک ها 
به عنوان گروه کنرتل حاوی  اول  این صورت که گروه  به  اضافه گردید 
جنین  رسم  با  همراه   DMEM سلولی  کشت  محیط  لیرت  میکرو   200
گوساله، و آنتی بیوتیک ها با مقادیر 100 واحد در میلی لیرت پنی سیلین و 
میلی لیرت  در  میكروگرم   50 اسرتپتومایسین،  میلی لیرت  در  میكروگرم   100
جنتامایسین و ضد قارچ آمفوتریسین 25 میکروگرم در میلی لیرت استفاده 
شد. گروه های بعدی غلظت های مختلف 5، 2/5، 1/25، 0/625 و 0/312 
را برای هر عصاره آبی )در محیط کشت DMEM حاوی انتی بیوتیک( 
سانتی گراد  درجه   37 دمای   در  24 ساعت  به مدت  پلیت  دارا هستند. 
 50 Vero از بررسی سلول های  انکوبه گردید. بعد  و 5% دی اکسیدکربن 
MTT به هر چاهک اضافه و پلیت به مدت 4 ساعت  میکرو لیرت رنگ 
درون  محلول  منودن  خالی  از  پس  شود.  انجام  واکنش  تا  گردید  انکوبه 
اضافه   DMSO محلول  لیرت  میکرو   200 مقدار  چاهک  هر  به  چاهک ها 
از  استفاده  با  و  شد  داده  تکان  دقیقه  چند  مدت  به  آرامی  به  پلیت  و 
نانومرت خوانده شد.  570 موج  در طول  نوری،  میزان جذب  ریدر  االیزا 

بررسی اثر ضد انگلی عصاره های آبی گیاه زنجبیل و شیرین بیان بر روی 
نئوسپورا کانینوم در تخم مرغ جنین دار

برای این منظور 50 عدد تخم مرغ نطفه دار نژاد لوهمن تهیه گردید و در 
انکوباتور، با رشایط دمای 37 درجه سانتی گراد، رطوبت 70 درصد، 6-8 
بار چرخش در ساعت قرار گرفتند. تخم مرغ ها روز هشتم کندلینگ شدند 
و 40 عدد تخم مرغ جنین دار سامل و زنده انتخاب و به صورت تصادفی به 

5 گروه 8 تایی تقسیم بندی شدند.
تاکی زوایت نئوسپورا از فالسک های کشت که بیش از 90 درصد سلول های 
تخریب شده بودند برداشت شد و پس از شامرش و تعیین تعداد تاکی 
آبی  عصاره های  از  استفاده  با  نهایی  رقت های  میلی لیرت  هر  در  زوایت 
میلی لیرت   هر  نهایت  در  که  شد  تنظیم  بصورتی  بیان  شیرین  و  زنجبیل 
DMEM حاوی 1 میلیون تاکی زوایت نئوسپورا و،  625/ 0 میلی گرم در 
میلی لیرت زنجبیل یا شیرین بیان باشد. میزان 0/625 میلی گرم زنجبیل یا  
شیرین بیان به این دلیل انتخاب شد که این دوز روی سلول های Vero در 

روش MTT غیر سمی بودند. 
گردیده  مشخص   1 جدول  در  بصورتی که  جنین دار  تخم مرغ  گروه  پنج 
هر  در  میکرولیرت   2 مطالعه  این  در  کلیندامایسین  دوز  شدند.  تزریق 

DMEMگروه اول)سالم(

انگلگروه دوم)کنترل منفی(

انگل + کیلیندامایسینگروه سوم)کنترل مثبت(

انگل + شیرین بیانگروه چهارم)عصاره شیرین بیان(

انگل + زنجبیلگروه پنجم)عصاره زنجبیل(

جدول 1-گروه بندی تخم مرغ های جنین دار 
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میلی لیرت DMEM در نظر گرفته شد )36(. سپس تزریق به میزان  200 
میکرو لیرت از گروه های تهیه شده مطابق جدول 1 به هر تخم مرغ در 
روز نهم رشد جنین با استفاده از رسنگ انسولین تزریق گردید. قبل از 
تزریق تخم مرغ ها کندلینگ شدند تا از زنده بودن جنین اطمینان حاصل 
هزار  دویست   5-2 گروه های  در  تخم مرغ  هر  به  صورت   بدین  گردد. 
تاکی زوایت نئوسپورا تزریق گردید )26(. پس از تزریق سوراخ های محل 
تزریق جهت مامنعت از آلودگی مسدود گردیدند همچنین، از روز دهم 
تا روز بیست و یکم کندلینگ به صورت روزانه انجام و تلفات احتاملی 

در هر گروه ثبت گردید.

ارزیابی آماری
آنالیز نتایج MTT با روش آماری t test و نتایج تلفات با آزمون فیرش  با 
استفاده از نرم افزار آماری Graph Pad انجام شد. مقدار P کمرت از 0.05 از 

نظر آماري معني دار در نظر گرفته شد.

نتایج
نتایج تعیین دوز غیر سمی عصاره آبی زنجبیل و شیرین بیان در سلول های 
Vero با استفاده از روش MTT با توجه به نتایج آماری به دست آمده از 
روش واریانس یک طرفه مشخص گردید که عصاره آبی شیرین بیان در 
غلظت های  5 , 2/5  و 1/25  با گروه کنرتل دارای اختالف معنی دار هستند 
لیکن این اثر سمی نیست بلکه باعث افزایش رشد سلول ها گردیده است. 

شیرین بیان در غلظت 0/625 و 0/312 با گروه کنرتل اختالف معناداری 
نداشته است. )منودار 1(. 

در مورد زنجبیل نیز غلظت های 0/625 و 0/312 با گروه کنرتل  اختالف 
معناداری نداشته است و در غلظت های باالتر دارای اختالف معنادار با 
گروه کنرتل بودند و رشد سلول ها کاهش یافته بود که نشان دهنده اثر 

سمی بر روی سلول ها می باشد  )منودار 2(. 

نتایج اثر ضد انگلی عصاره های آبی زنجبیل و شیرین بیان بر روی انگل 
نئوسپورا در تخم مرغ جنین دار

و  انگل  تزریق  از  بعد  جنین دار  های  مرغ  تخم  بررسی  از  حاصل  نتایج 
عصاره های گیاهی در جدول 2 ذکر شده است. متامی جنین ها در گروه 
آبی  عصاره  با  شده  درمان  گروه  نتایج  بعبارتی  ماندند.  زنده  زنجبیل 
زنجبیل مشابه گروه جنین سامل می باشد. تفاوت معنی داری بین این دو 
گروه منی باشد و متامی جنین ها تا انتهای روز بیست و یکم زنده گزارش 
شده اند. در صورتی که در گروه تیامر شده با شیرین بیان، در روز آخر 
فقط یک جنین زنده ماند که از لحاظ اماری نیز با گروه زنجبیل تفاوت 
مشابه  نتایج  منفی  کنرتل  گروه  در  )p>0/05(. همچنین  دارد  معنی دار 
گروه شیرین بیان بود و در گروه کنرتل مثبت که از کلیندامایسین استفاده 
شده بود تعداد 5 جنین زنده باقی ماند که البته بین این گروه و گروه 
زنجبیل نیز این میزان تفاوت معنی دار منی باشد. در مجموع بر طبق نتایج 
موثر  تلفات  کنرتل  در  کلیندامایسن  و  زنجبیل  که  گفت  می توان  آماری 

منودار 1- بررسی تاثیر غلظت های مختلف شیرین بیان بر رشد سلول
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منودار 2- بررسی تاثیر غلظت های مختلف زنجبیل بر رشد سلول

تعدداد در هر گروهگروه ها

تعداد جنین های زنده در روزهای پس از تلقیج

هم
ز د

رو

هم
زد

 یا
وز

ر

هم
زد

دوا
وز 

ر

هم
زد

سی
وز 

ر

هم
رد

ها
 چ

وز
ر

هم
زد

پان
وز 

ر

هم
زد

شان
وز 

ر

هم
فد

ز ه
رو

هم
جد

ز ه
رو

هم
زد

 نو
وز

ر

تم
س

 بی
وز

ر

کم
و ی

ت 
س

 بی
وز

ر

8888888888888سالم

8888855443221کنترل منفی

8888877776665کنترل مثبت

8887777654321شیرین بیان

8888888888888زنجبیل

جدول2- تعداد جنین های زنده در گروه های مختلف طی روزهای کندلینگ پس از تلقیح انگل

بوده اند و بین این د و نیز تفاوت معنی داری در کاهش تلفات وجود 
.)p<0/05( ندارد

بحث
در این مطالعه اثر ضد انگلی عصاره های آبی گیاه زنجبیل و شیرین بیان در 
مقایسه با داروی کلیندامایسین مورد ارزیابی قرار گرفت. امروزه استفاده 

از داروهای گیاهی به دلیل سمیت کمرت و عوارض کمرت بسیار مورد توجه 
قرار دارد )28، 30 و 34(. در این مطالعه از تخم مرغ جنین دار به عنوان 
مدل حیوانی استفاده شد. تخم مرغ جنین دار در مطالعات متعددی برای 
بررسی انگل ها مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج قابل قبولی را به 
عنوان یک مدل حیوانی مناسب برای انگل ها از خود نشان داده است. از 
جمله می توان به بررسی مراحل مختلف زندگی انگل تریپانوزوم کروزی، 
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عفونت  بررسی  برای  همچنین   .)23( منود  اشاره  جنین دار  تخم مرغ  در 
همکاران  و  منصوریان   ،)2007( همکاران  و  فوراتا  توسط  نئوسپورایی 
)2009( و نام آوری و همکاران )2011(، مورد استفاده قرار گرفته است 
)11، 22 و 26(. مطالعات انجام شده بیان می دارد که تخم مرغ جنین دار از 
میزان ایمنی کمرتی نسبت به سایر حیوانات آزمایشگاهی برخوردار است؛ 
بنابراین استفاده از مدل تخم مرغ جنین دار برای مطالعه نئوسپورا کانینوم 
به عنوان یک روش رسیع و آسان مفید می باشد. همچنین نتایج بافتی و 
عالئم بیامری مشاهده شده در مطالعه منصوریان و همکاران )2009(، 
نشان داد که دوز 104 تاکی زوئیت برای هر تخم مرغ جنین دار می تواند 
نیز   ،)2013( همکاران  و  خردادمهر   .)22( شود  عفونت  بروز  به  منجر 
تخم مرغ جنین دار را برای بررسی میزان کاهش حدت نئوسپورا کانینوم 
مورد استفاده قرار دادند که نتایج موفقیت آمیزی کسب منودند )18(. به 
بررسی  برای  تخم مرغ جنین دار  از   ،)2015( نام آوری  و  عالوه ستاسیمی 
تخفیف  گوندی  توکسوپالسام  تاکی زوئیت های  از  حاصل  عفونت  میزان 
جنین دار  تخم مرغ  داد  نشان  آنها  نتایج  و  منودند  استفاده  حدت یافته 
می تواند مدل حیوانی مناسبی برای تک یاخته ها از جمله  توکسوپالسام 

گوندی باشد )35(.
با توجه به نتایج موفق مطالعات ذکر شده، در این مطالعه نیز از تخم مرغ 
نشان  مطالعه  این  نتایج  شد.  استفاده  حیوانی  مدل  عنوان  به  جنین دار 
تلفات  بیان،  شیرین  و  کلیندامایسین  با  شده  تزریق  گروه های  که  داد 
وجود دارد، در صورتی که جنین تخم مرغ های گروهی که با عصاره ی آبی 
هیچگونه   21 روز  انتهای  تا  سامل   گروه  هامن  یا  یک  گروه  و  زنجبیل 
تلفاتی نداشته و همگی زنده ماندند، که این موضوع مؤثر بودن عصاره 
گیاهی زنجبیل در مامنعت از تکثیر و بیامریزایی انگل نئوسپورا كانينوم  
نشان می دهد. بررسی منابع موجود نشان می دهد که تاکنون مطالعه ای 
که تأثیر شیرین بیان و زنجبیل را بر انگل نئوسپورا كانينوم بررسی کند 
منترش نگردیده و به عبارتی این اولین تجربه آزمایشگاهی از مجاورت 
مطالعات  در  لیکن  است.  نئوسپورا  انگل  مقابل  در  دارویی  گیاهان  این 
انگل  مهار   و  کنرتل  در  زنجبیل  گیاهی  عصاره های  مثبت  تاثیر  قبلی 
نئوسپورا  با   زیادی  مورفولوژیکی  مشابهت  که  گوندی  توکسوپالسام 
کانینوم دارد گزارش شده است )5 و 10(. در مطالعه چوی و همکاران 
)2013(، فعالیت ضد توکسوپالسامیی عصاره های متانولی 15 گیاه دارویی 
بر تاکی زوئیت های سویه RH توکسوپالسام بر روی رده سلولی Hella در 
مقایسه با پری متامین بررسی شد. در هامن مطالعه عصاره  شیرین بیان 
انتخابی  سمیت  اما  داد  نشان  را  توکسوپالسامیی  ضد  فعالیت  بیشرتین 
نشان نداد )5(. همچنین مطالعات مشابه دیگر اثر ضد انگلی و ضد عفونی 
بالینی  و  آزمایشگاهی  مطالعات   .)10( دادند  نشان  را  زنجبیل  کننده 
خاصیت ضد انگلی زنجبیل علیه مناتودها، سستودها، پروتوزوا، حرشات و  
نرم تنان را گزارش کرده اند. به نظر می رسد مکانیسم فعالیت زنجبیل از 

طریق آنتی کولیرنژیک و آنتی هیستامینی باشد )12(. 
با وجودی که نقش عصاره های زنجبیل در طیف وسیعی از پروتوزواها 
مشخص شده، اما تأثیر آن بر  نئوسپورا کانینوم تاکنون در هیچ مطالعه ای 
اما به نظر  نیز مشخص نیست  بررسی نشده است و مکانیسم عمل آن 
عمل  مکانیسم  حدودی  تا  می توان  مشابه  مطالعات  پیگیری  از  می رسد 
که  کردند  گزارش  همکاران  و  چوی  زد.  را حدس  نئوسپورا  در  زنجبیل 

آپوپتیک  پروتئین های  فعال کردن  غیر  با  تنها  نه  زنجبیل  ریشه  عصاره 
گوندی  توکسوپالسام  مستقیم  مهار  سبب  میزبان  آلوده  سلول های  در 
می شود، بلکه خواص ضد انگلی خود را با مهار سایتوکاین های مهاری نیز 

القا می کند )5(.
فعالیت  با  موادی  که وجود  است  نخود  خانواده  از  گیاهی  بیان  شیرین 
مواد  از  تعدادی  است.  اثبات رسیده  به  گیاه  این  در  قوی  آنتی اکسیدان 
ایزوفالون ها  و  تری ترپنهای ساپونینی، فالونوییدها  گیاه شامل  این  مؤثر 
اسیدگلیرسیزیک  بیان،  شیرین  گیاه  در  موجود  ماده  مهم ترین  است. 
است که مقدار آن  در ریشه شیرین بیان بیشرت از سایر قسمت های گیاه 
فعالیت  ماده   این  که  داده  نشان  فارماکولوژیک  تحقیقات   .)16( است 
آن  ضد انگلی  خواص  اما  دارد  آنتی اکسیدان  و  آنتی تومور  آنتی  باکرتیال، 
گزارش نشده است )16، 24 و 27(. در مطالعه حارض نیز شیرین بیان در 
مهار تکثیر انگل  نئوسپورا کانینوم موفق نبود و تفاوت معناداری در این 

گروه با گروه کنرتل منفی  دیده نشد.

نتیجه گیری کلی
با توجه به خاصیت ضد نئوسپورایی زنجبیل در مقایسه با کلیندامایسین، 
می توان از ترکیبات عصاره ای زنجبیل که به صورت طبیعی تهیه می گردد 
مهار  در  ندارد  را  کلیندامایسین  مانند  داروهایی  ناخواسته  عوارض  و 
رشد انگل نئوسپورا کانینوم استفاده کرد. عالوه بر این هزینه های تأمین 
زنجبیل به مراتب کمرت از آنتی بیوتیک های صنعتی است که این عامل نیز 

سبب ارجحیت استفاده از داروهای گیاهی می گردد.

تشکر و قدردانی
رسم  و  واکسن  تحقیقات  موسسه  توسط  مطالعه  این  انجام  هزینه های 
سازی رازی در قالب پروژه تحقیقاتی به شامره  84-18-009-950061-
2 تأمین گردیده است و در آزمایشگاه ملی نئوسپورا مراحل اجرایی ان 

انجام گرفته است. 
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