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چكیده
تریکومونیازیس از بیماریهای شایع در کبوتران بوده که عامل آن تکیاخته تریکوموناس گالینه میباشد .مترونیدازول داروی انتخابی
در درمان تریکومونیازیس است ،ولی موارد متعدد از بروز مقاومت نسبت به این دارو گزارش شده است .با در نظر گرفتن اثرات ضدباکتری
و ضد قارچی سینامالدهید به عنوان مادهی مؤثره گیاه دارچین ،مطالعهی حاضر به بررسی اثر آن بر تکیاخته تریکوموناس گالینه در
شرایط آزمایشگاه پرداخته است .پس از جداسازی انگل از محوطهی دهانی پرندگان آلوده و کشت آن ،نمونهها در دمای  37درجهی
سانتی گراد نگهداری شدند تا در فاز لگاریتمی رشد قرار بگیرند .برای بررسی اثر سینامالدهید بر این تک یاخته از میکروپلیتهای 96
چاهکی استفاده شد .به هر کدام از چاهکها  100میکرولیتر محیط کشت حاوی  1×104انگل اضافه شد .سپس مقادیر سینامالدهید و
مترونیدازول تا رسیدن به غلظتهای نهایی  50 ،25و  100میکروگرم بر میلیلیتر اضافه شدند .تیمارها با ده تکرار انجام شده و پس از
 24ساعت میزان مرگ و میر انگل ها از طریق مشاهده مستقیم زیر میکروسکوپ نوری و شمارش توسط الم هموسیتومتر ارزیابی گردید.
نتایج نشان داد که میزان کشندگی سینامالدهید با غلظت  100 ،100µg/mLدرصد بوده که در مقایسه با داروی مترونیدازول تفاوت
معنیدار نداشت .همچنین میان درصد مهار رشد در تیمار با غلظتهای  100و  50 µg/mLاز سینامالدهید و مترونیدازول اختالف معنیدار
مشاهده نشد .این تحقیق نشاندهنده اثرات قابل قبول سینامالدهید بر تک یاخته تریکوموناس گالینه است .میتوان با بررسی بیشتر و
مطالعهی اجزای مؤثر گیاه دارچین از ترکیبات آن برای ساخت داروهای جدید آنتیتریکومونیایی استفاده کرد.
کلمات کلیدی :سینامالدهید ،تریکوموناس گالینه ،دارچین ،کبوتر ،داروهای سبز

مقدمه
تریکوموناس گالینه در ماکیان و کبوتران یافت میشود،

آلودگی کبوتران ،عمدتاً از طریق دهان به دهان است و

ولی آلودگی در کبوتران فراوانتر است ،به طوری که در 90

جوجههای کبوتران نسبت به کبوتران مسن ،حساسترند.

درصد کبوتران بالغ ،چینهدان به این انگل آلوده است .راه

جوجههای کبوتران از طریق تغذیه از شیرهی چینهدان
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بررسي اثر سینامالدهید بر تک یاخته تریكوموناس گالینه . . .

مادران آلوده میشوند (.)Britain and Pattison, 2002

و موسیالژی متفاوت و مقدار کمی کومارین نیز اشاره نمود

پرندگان شکاری و گوشتخوار با مصرف پرندگان آلوده به

( .)Modaresi et al, 2010مطالعات متعدد اثرات ضد

این بیماری مبتال میشوند .آلودگی به تریکومونیازیس

میکروبی ،ضد قارچی و ضد موتاژنی جزء سینامالدهید

عالوه بر کبوتران اهلی و وحشی ،در قمری ،جغد ،بوقلمون،

دارچین را نشان دادهاند

( ;Britain and Pattison, 2002

قرقاول ،قناری ،اردک ،شترمرغ ،مرغ عشق و بلدرچین

.)Didry and Dubreuil, 1994; Domadia et al, 2007

وجود دارد و به ندرت در پرندگان آبزی و پرندگان شکاری

امروزه مترونیدازول به عنوان داروی انتخابی در درمان

(باز ،عقاب) هم گزارش شده است ( Cover and Harmon,

تریکومونیازیس به کار میرود.

مقاومت روزافزون

 .)1994زخمهای ناشی از آلودگی با این تکیاخته از دهان

تریکوموناس گالینه به این دارو و همچنین عوارض جانبی

و مری آغاز میگردد و مانع تغذیه کافی پرنده آلوده میشود.

داروی مترونیدازول که شامل سردرد ،التهاب زبان ،خارش،

در نتیجه سبب کاهش وزن ،ضعف و بیحالی میگردد.

سوزش ،سرگیجه ،تهوع و استفراغ ،دهان خشک ،کاهش

جوجه کبوترها افسرده بوده و با بالهای افتاده و بیاعتنا به

ائوزینوفیل و لکوسیتها ،گیجی و اثرات سوء بر دستگاه

غذا در یک گوشه سالن تجمع مییابند .یکی از مشکالت

عصبی مرکزی میباشد ( )Seddiek et al, 2014باعث شده

بالینی که در کبوتران مبتال مشاهده میشود ،حالت چینهدان

است که به منظور کاهش عوارض جانبی ،گیاهان دارویی

پاندولی است که به علت کاهش تونوسیتهی عضالت چینه-

به عنوان یک منبع جدید ضد تکیاختهای با کارایی باال و

دان ،این ناحیه به صورت آویزان ،جلب نظر میکند .اشکال

سمیت و هزینه کم مورد توجه قرار گیرند .به همین منظور

بالینی بیماری اگر درمان نشود ،معموال به مرگ کبوتر منجر

مطالعهی حاضر با توجه به اثرات مثبت درمانی و همچنین

میشود .تشخیص این بیماری ،معموال از طریق برداشت

اثرات ضد میکروبی سینامالدهید ،به بررسی اثرات ضد

از جراحات دهان و چینهدان و مشاهدهی حرکت انگل در

تریکوموناسی آن در محیط آزمایشگاه پرداختهاست.

زیر میکروسکوپ انجامپذیر است .برای این منظور ،نمونه-
ی مورد آزمایش باید تازه باشد ،تا بتوان حرکت انگل را
مشاهده کرد (.)Britain and Pattison, 2002

مواد و روش کار
سینامالدهید که ماده اصلی تشکیل دهنده دارچین است

داروی مترونیدازول ترکیبی است که به عنوان سردسته

به صورت پودر ( 98درصد) از شرکت

Sigma-Aldrich

نیتروایمیدازولها در مورد آن بحث میشود .این دارو سال-

تهیه گردید .مترونیدازول ( 98درصد  )Sigma-Aldrich,به

هاست که در درمان تریکومونازیس ،ژیاردیوزیس و

عنوان تیمار کنترل مثبت در این تحقیق استفاده شد .محیط

آمیبیازیس استفاده شده است .مترونیدازول مؤثرترین دارو

کشت دیاموند اصالح شده ( )QUELAB, Canadaبه عنوان

در درمان عفونت تریکومونیایی میباشد ولی به دلیل

محیط کشت برای تک یاخته تریکومونای گالینه استفاده

گزارشات متعدد از بروز مقاومت دارویی این انگل تحقیق

شد .سایر مواد مورد استفاده در این تحقیق با درجه

در مورد یافتن داروی جایگزین اهمیت دارد
 .)1990دارچین گیاهی با نام علمی

( Galask

آنالیتیکال بوده و به صورت تجاری در دسترس میباشند.

Cinnamomum

از  20کبوتر مشکوک به تریکومونیازیس پرورش یافته

 zeylanicumیکی از قدیمیترین گیاهان دارویی است که

توسط پرورش دهندگان محلی در سطح شهرستان بابل که

در طب سنتی مورد استفاده قرار میگیرد .از ترکیبات

ضایعات دهانی را نشان میدادند ،با استفاده از سواپ

شیمیایی تشکیل دهنده پوست دارچین میتوان به سینامون

میکروبیولوژی استریل نمونهبرداری گردید .در بررسی

آلدهید (سینمالدهید) ،سافرول ،سینامیک اسید ،کادینن،

میکروسکوپی نمونهها حضور تریکوموناس گالینه در

کاریوفیلن ،تاننها ،فنلها ،دیترپنها ،ترکیبات کربوهیدراتی

12نمونه تأیید شد .سپس از نواحی دهانی-حلقی پرندگان
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آلوده با استفاده از نیدل گاواژ نمونهگیری شد ،و انگلها به

قرار گرفت (نرمافزار  SPSSنسخه  .)18تمام مقادیر به

محیط کشت دیاموند منتقل شدند تا در فاز لگاریتمی رشد

صورت میانگین  ±خطای استاندارد نشان داده شدهاند (ده

قرار گیرند .به محیط کشت دیاموند  10درصد سرم جنین

تکرار برای هر تیمار) .مقادیر  P≤ 0.05به عنوان معنیدار

گاو 1 ،درصد پنیسیلین  /استرپتومایسین به منظور

در نظر گرفته شد.

جلوگیری از رشد باکتریایی اضافه شد .قبل از انتقال ،محیط
کشت و کلیه وسایل اتوکالو و استریل شدند و انتقال در
مجاورت شعله صورت گرفت .انگلها داخل انکوباتور در
دمای  37±0/5درجهی سانتیگراد تکثیر داده شدند .مدت
زمان کشت در این محیط  48ساعت بوده و جهت داشتن
نمونه انگلی جوان هر بار در محیط کشت جدید عملیات
کشت مجدد انگلها صورت گرفت.
در این آزمایش از میکروپلیتهای  96چاهکی استفاده
شد که ظرفیت هر یک از چاهکها  300میکرولیتر بوده
است .به هر کدام از چاهکها  100میکرولیتر محیط کشت
حاوی حداقل  1×104انگل اضافه شد .سپس سینامالدهید
و مترونیدازول از غلظتهای استوک از پیش تهیه شده در
 100میکرولیتر محیط دیاموند حل شدند تا غلظتهای
نهایی در چاهکها به  ،50 ،25و  100میکروگرم بر میلیلیتر
برسند .در چاهک کنترل منفی  100میکرولیتر از محیط
کشت بدون افزودن هیچ مادهای ریخته شد .حجم نهایی
در تمام چاهکها به  200میکرولیتر رسید .هر کدام از
تیمارها با ده تکرار انجام شد .سپس میکروپلیتها به
انکوباتور  39-37درجهی سانتیگراد منتقل شد و در بازهی
زمانی  24ساعت تراکم و میزان مرگ و میر انگلها از طریق
مشاهده مستقیم زیر میکروسکوپ نوری و شمارش توسط
الم هموسیتومتر ارزیابی گردید.
به منظور تفکیک انگلهای زنده و مرده از یکدیگر ،از
رنگ تریپانبلو استفاده شد .در صورت مرده بودن انگل،
تریپانبلو وارد آن شده و رنگ انگل را آبی مینماید .در
صورت زنده بودن انگل رنگ توان ورود به داخل انگل را
نداشته ،پس انگل به شکل طبیعی دیده میشود.
در این مطالعه اختالف میان تیمارها با استفاده از آنالیز
واریانس یک طرفه و تست تعقیبی  Tukeyمورد بررسی
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نتایج
تعداد انگلهای شمارش شده در گروههای تیمار با
غلظتهای مختلف مترونیدازول و سینامالدهید پس از 24
ساعت در  Figure 1نشان داده شده است .تعداد انگلها
در تمام گروهها در مقایسه با گروه کنترل اختالف معنیدار
را نشان میدهند ( .)P<0.05تعداد انگل در گروههای تیمار
مترونیدازول با غلظتهای  50 ،100و  25میکروگرم بر
میلیلیتر پس از  24ساعت به صفر رسید که در مقایسه با
گروه کنترل ( )2/23×104معنیدار میباشند (.)P<0.01
تعداد انگل در غلظت  25میکروگرم بر میلیلیتر از
سینامالدهید پس از  24ساعت به  0/74×104رسید که در
مقایسه با غلظت  50میکروگرم بر میلیلیتر ()0/228×104
معنیدار نیست ( )P>0.05ولی در مقایسه با غلظت 100
معنیدار است (.)P<0.05

اختالف میان غلظت 50

سینامالدهید با غلظت  100میکروگرم بر میلیلیتر نیز معنی-
دار نمیباشد ( .)P>0.05درصد مهار رشد در تیمارهای
مختلف در  Figure 2نشان داده شده است .درصد مهار
رشد با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید( :میانگین تعداد
تروفوزوایتها در گروه کنترل -میانگین تعداد
تروفوزوایتها در گروه تیمار)  /میانگین تعداد
تروفوزوایتها در گروه کنترل میان درصد مهار رشد در
غلظتهای  50 ،100و  25میکروگرم بر میلیلیتر از
مترونیدازول در بازهی زمانی  24ساعت اختالف معنیدار
مشاهده نشد ( .)P>0.05اختالف میان غلظت  25و  50و
همچنین  50و  100سینامالدهید معنیدار نبود (.)P>0.05
.
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trrphozoites * 10,000 in culture media
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Figure 1. Specifications of trophozoites in subsequent treatments after 24 h
MTC: Cinnamaldehyde MTR: Metronidazole CON: Control
Data are shown as average ± standard error. Averages have significant differences with non-identical
letters.
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Figure 2. Comparison of growth inhibition percentage in different treatments after 24 h
MTC: Cinnamaldehyde MTR: Metronidazole CON: Control
Data are shown as average ± standard error. Averages have significant differences with non-identical
letters.

بحث
 آنالیز عصاره نشان داد که سینامالدهید از اجزای.نمودند

گیاهان و ترکیبات مشتق شده از آنها برای قرنها به

اصلی عصاره دارچین میباشد و بخش عمده از قدرت

عنوان منبعی مهم تأمین کننده ترکیبات جدید درمانی

.ضدکرمی عصاره به علت جزئ سینامالدهید آن است

 مطالعات متعدد بر روی گیاه دارچین و اجزای.هستند

 اثرات درمانی عصاره،2014  و همکارانMahmoud

تشکیل دهندهی آن برای یافتن ترکیبات درمانی بالقوه انجام

.دارچین را در موشهای مبتال به ژیاردیوز گزارش کردهاند

 اثرات2015  و همکاران در سالWilliams .شده است

 روز7 آنها نشان دادند که تجویز عصاره دارچین به مدت

 گزارشAscaris suum ضد کرمی عصاره دارچین را علیه
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منجر به کاهش تعداد تروفوزوایتها و کیستهای مدفوع

 50و  100میکروگرم بر میلیلیتر از سینامالدهید و غلظت-

گردید .همچنین اثرات مخرب انگل بر موکوس رودهای را

های مشابه از مترونیدازول مشاهده نشده است که بیانگر

کاهش داده بود Sharma .و همکاران  2017نشان دادند که

سمیت قابل قبول سینامالدهید علیه انگل تریکوموناس

سینامالدهید دارای خواص آنتیاکسیدانی و ضد لیشمانیایی

گالینه است .در مطالعهی  Zennerو همکاران در سال

است .مقدار غلظت مهار کننده  50برابر با 1/42g/mlبرای

 2003تأثیر اسانس لیمو ،سیر و دارچین روی دو انگل

Williams

تریکوموناس گالینه و هیستوموناس مله آگریدیس در طیور

و همکاران در سال  2017اثرات مثبت افزودن سینامالدهید

در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس

را به خوراک دام برای بهبود سالمت دستگاه گوارش آنها

نتایج حاصل از مطالعه ایشان ،حداقل غلظت کشندگی

نشان دادند .همسو با مطالعات پیشین نتایج حاصل از

( )MLCاسانس دارچین طی  24ساعت در تریکوموناس

مطالعهی حاضر نیز اثرات مفید درمانی سینامالدهید را علیه

گالینه  0/25میکرولیتر بر میلیلیتر و اسانس سیر و لیمو

تریکومونیازیس نشان داد.

 0/125میکرولیتر بر میلیلیتر بوده است .ترکیبات اصلی

اثر ضد لیشمانیایی این ماده گزارش شده است.

در مطالعهی حاضر ،مواجهه انگل با سینامالدهید در

اسانسها بر اساس کروماتوگرافی ستونی مشخص شدند که

غلظت  100میکروگرم بر میلیلیتر منجر به مرگ صد

در دارچین سینامالدهید  79درصد ،در لیمو لیمونن 71

درصدی انگلها پس از  24ساعت گردید .در حالی که

درصد و در سیر دیالیلتری و دیسولفید  79درصد از کل

مترونیدازول با دوز  25میکروگرم بر میلیلیتر منجر به صد

ترکیب اسانس را شامل میشدند .در مقایسه با نتایج

درصد مرگ و میر شد .در مطالعهی  Tabariو همکاران در

مطالعهی حاضر ،به نظر میرسد اسانس دارچین فعالیت ضد

سال  ،2017حداقل غلظت مهارکنندگی برای مترونیدازول

تریکومونیایی باالتری نسبت به سینامالدهید دارد .با توجه

 50 µg/mlگزارش شده است که تفاوت آن با مطالعهی

به این که بخش عمده اسانس دارچین را ترکیب

حاضر احتماال به علت تفاوت در حساسیت سویه انگلهای

سینامالدهید تشکیل میدهد ،احتماال سایر اجزای موجود در

جدا شده میباشد Youssefi .و همکاران در سال 2017

اسانس دارچین موجب افزایش اثربخشی این اسانس می-

کارایی درمانی اسانس درمنه دشتی  Artemisia sieberiرا

شوند .این مورد اهمیت وجود اثرات هم افزایی را میان

علیه انگل تریکوموناس گالینه در شرایط برون تنی و درون

اجزای تشکیل دهنده اسانسها روشن میسازد .وجود

تنی نشان دادند .این محققین نشان دادند که درمان کبوتران

اثرات هم افزایی میان اجزای تشکیل دهنده اسانسهای

آلوده با اسانس درمنه دشتی در مقایسه با مترونیدازول منجر

گیاهان در مطالعات پیشین نیز نشان داده شده است

 Tabariو Youssefi

( .)Tabari et al, 2019نتایج به دست آمده از این تحقیق

در سال  ،2018اثرات ضد تریکومونیایی اسانس شمعدانی

نشاندهندهی اثرات قابل قبول سینامالدهید بر تک یاخته

عطری را علیه تریکوموناس گالینه گزارش نمودند هرچند

تریکوموناس گالینه است که میتوان با بررسی بیشتر و

مترونیدازول در مقایسه با این اسانس در درمان کبوتران

مطالعه سایر اجزای مؤثر گیاه دارچین از ترکیبات آن در

مبتال سریعتر عمل کرده بود.

تحقیق و توسعه برای ساخت داروهای جدید آنتی-

به بهبود سریعتر کبوتران مبتال گردید.

در مطالعهی حاضر به جز در غلظت  25میکروگرم بر

تریکومونیایی استفاده کرد .با توجه به این که ترکیبات

میلیلیتر میان سایر غلظتهای سینامالدهید و مترونیدازول

گیاهی از جمله گیاه دارچین منابعی ارزان ،در دسترس و

به عنوان داروی استاندارد اختالف معنیداری مشاهده نشد.

جایگزین شونده میباشند تحقیق برای یافتن اثرات این گیاه

میان درصد مهار رشد نیز اختالف معنیدار بین غلظتهای

و اجزای آن بر سایر انگلها و تکیاختهها ضروری به نظر
میرسد.
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Abstract
Trichomoniasis is a common disease in local chickens and pigeons whose causative agent is
Trichomonas gallinae protozoan. Metronidazole is the drug of choice in trichomoniasis
treatment, but several cases of resistance to this drug have been reported. Considering
antibacterial and antifungal effects of cinnamaldehyde as the main component of cinnamon, the
present study investigated its effect on Trichomonas gallinae protozoan in vitro conditions.
After isolation of parasite from buccal cavity of infected pigeons and culturing in Diamond
medium, samples were kept at 37ºC to reach logarithmic growth phase. For evaluation of toxic
effect of cinnamaldehyde on this protozoa, 96 well microplates were used. To each well 100
µL of culture medium containing at least 1×104 parasites was added. Then amounts of
cinnamaldehyde and metronidazole to reach final concentrations of 25, 50, and 100 µg/mL were
added. Treatments were done with 10 replicates, and after 24 h mortality rate of parasites were
evaluated by direct observation under light microscope and counting by haemocytometer slide.
Results showed that mortality rate of cinnamaldehyde at 100 µg/mL was 100% which did not
differ significantly in comparison to metronidazole. In addition, in growth inhibition rate at 50
and 100 µg/mL of cinnamaldehyde and metronidazole, significant difference was not observed.
This study demonstrated promising effects of cinnamaldehyde on T. gallinae protozoa. By
further research and study on effective components of cinnamon, they can be used for making
novel antitrichomonal drugs.
Key words: Cinnamaldehyde, Trichomonas galline, Cinnamon, Pigeon, Green drugs
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