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 رانيساوه، ساوه، ا يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشکده علوم پزشک ،ييدانشجو قاتيتحق تهيکم -1

 رانيهمدان، همدان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک ،يپزشک يشناسو قارچ يشناسگروه انگل -2

 رانيهمدان، همدان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يعيطب يهاو فراورده ييدارو اهانيگ قاتيمرکز تحق -3

  رانيهمدان، همدان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يداروساز دانشکده ،يگروه فارماکوگنوز -4

 ده يچك
 يماريب نيمشکالت درمان ا نيتراز مهميکي . باشديزئونوز در نقاط مختلف جهان م يهايماريب نيتراز مهم دوزيداتيه هدف:

 هيثانو يهاستيک جادياز ا رييبراي جلوگ يعمل جراح نيح کيداتيه ستيک ياز پارگ يناش يهابردن پروتواسکولکس نياز ب
 طياخته و اسطوخودوس در شرازغال يالکل درويعصاره ه دالياسکولکسپروتو ريتأث يهدف بررس حاضر با. مطالعه باشديم

 .انجام شد يشگاهيآزما
 شگاهيو به آزما يآوراز کشتارگاه همدان جمع کيداتيه ستيک يدارا يکبدها يمطالعه تجرب نيدر اها: مواد و روش

ها با و پروتواسکولکس ديگرد هياخته و اسطوخودوس تهعصاره زغال يالکل درويمنتقل شدند. با استفاده از حالل ه يشناسانگل
زنده توسط  يهامواجهه شدند. درصد پروتواسکولکس قهيدق 60و  40، 20، 10، 5 يهادر زمان mg/ml 100و  50، 10،  1 يهاغلظت

 .شد يبررس %1/0 نيو رنگ ائوز ينور کروسکوپيم
 قهيدق 60زمان اخته در مدتعصاره اسطوخودوس و زغال داليپروتواسکولکس ريتأث نيترشيها بدر تمام غلظت ها:يافته

 %94و  %75، %57، %47 بيبه ترت mg/ml 100و  50، 10، 1 يهاآن در مورد عصاره اسطوخودوس در غلظت جيکه نتا ديمشاهده گرد
 زانيم نيترکم نيچنمشاهده شد. هم %87و  %63، %56، %47 بيبه ترت همشاب يهااخته در غلظتبودند و در مورد عصاره زغال

 .مشاهده شد ،%41هر دو عصاره  يمشاهده شد که برا mg/ml 1و غلظت  قهيدق 5زمان در مدت داليپروتواسکولکس
 سهياسطوخودوس در مقا يالکل درويعصاره ه يباال يکشپروتواسکولکس ريدهنده تأثمطالعه حاضر نشان جينتا گيري:نتيجه

 ييو شناسا ترشيمطالعه ب با توانيآن ممکن است به علت وجود موادِ مؤثره اسطوخودوس باشد که م ليو دل باشدياخته مبا زغال
 .افتي دست يبهتر جيموارد مؤثره به نتا صيو تخل
  

 اخته، اسطوخودوسزغال دال،ياسکولکسداروي ضد ، هاي گياهي عصارههاي کليدي: واژه
 

 مقدمه
کرم  ياز مرحله الرو يناش يانگل يماريب کيداتيه ستيک
 نيتراز مهم يکيکه  باشدياکينوکوکوس گرانولوزوس م ينوار

. انسان [2,1]است  واناتيمشترك بين انسان و ح يهايماريب
. [5-3] شوديبا خوردن تخم انگل آلوده م يطور تصادفبه

و  ياحجر کيداتيه ستيراه درمان ک نيترو مطمئن نيبهتر
 ستيکه ک جاآن . از[7,6,2] باشديم ستيآوردن ک رونيب
اره پ يجراح نيممکن است در ح باشد,يم عيپر از ما کيداتيه

 جاديمنجر به ا جهينت ها و درشود و باعث نشت پروتواسکولکس

استفاده از مواد اسکولکس کش  رونيا گردد. از هيثانو ستيک
از  يکي ندازول. آلب[8,7,4] ضروري است يجراح نيدر ح

 باشديداروها جهت مقابله با پروتواسکولکس م نيپرکاربردتر
است  يکبد تيازجمله مسموم ديشد يعوارض جانب يدارا يول
توجه محققان  هاست موردسال ياهيبا منشأ گ ي. داروها[10,9]

در  يمطالعات مختلف زين کيداتيه ستيگرفته و در مورد ک قرار
نام علمي  . گياه اسطوخودوس باستا رفتهيصورت پذ نهيزم نيا

Lavandula officinalis که در نقاط  باشدياز خانواده نعنا م
به  اهيگ نيا يها. گلشوديکاشته م رانيازجمله ا ايمختلف دن

 2/4/1400 تاريخ پذيرش: 30/4/1399تاريخ دريافت:      mohfall@yahoo.com         09181113650 تلفن:نويسنده مسئول،  *
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محسوب  اهياستفاده گ رنگ بنفش هستند که جزء قسمت مورد
 ياست. اثرات درمان يمطبوع و طعم تلخ يبو يو دارا شونديم

و  يضد انگل ,يروسيضدو ,يضد اسپاسم ,يضدالتهاب ش,بخآرام
. [12,11] شده است حال گزارشبه تا اهيگ نيا يضد سرطان

است  Cornaceae رهياز ت Cornus mas ينام علم اخته بازغال
با  يهااسهال ,يکرم يهادرمان عفونت يبرا يکه در طب سنت

درمان  ا,يارديژ يمانند درمان اسهال با منشأ احتمال يمنشأ انگل
به  هيمثانه و کل يهاورم معده, رفع تب و درمان عفونت ا,يماالر
 يتنها راه درمان قطع کهنيبا توجه به ا .[14,13] روديکار م

 باشديم ستيآوردن ک رونيو ب يجراح کيداتيه ستيک يماريب
و  عاتيو نشت ما يممکن است باعث پارگ ستيو درآوردن ک

در فرد  هيثانو يهاستيک جاديمنجر ا تاًيها و نهاپروتواسکولکس
 زانيم نييو تع يهدف بررس شود لذا مطالعه حاضر با

اخته و اسطوخودوس عصاره زغال يپروتواسکولکس کش
ها مقابله با پروتواسکولکس ديراه جد کي ييمنظور شناسابه

 .رفتيانجام پذ
 

 هامواد و روش
 يو جداساز کيداتيه ستيکبد آلوده به ک هيته

 يهايپس از هماهنگ يمطالعه تجرب نيا در. هاپروتواسکولکس
 تهيکم ديالزم و تائ يالزم با کشتارگاه همدان و اخذ مجوزها

دانشگاه علوم  يآورو فن قاتياخالق در پژوهش معاونت تحق
 يپ کبدها/137/10/35/16همدان با شماره نامه  يپزشک

مناسب  طيشدند و در شرا يآورجمع کيداتيه ستيآلوده به ک
دانشگاه علوم  يشناسانگل شگاهيسرد به آزما رهيزنجبا حفظ 

 يعفون کيداتيه يهاستيهمدان منتقل شدند. در ابتدا ک يپزشک
 نيچنرنگ و همکدر د,يسف يهاگلبول ,يباکتر يکه دارا

 کيداتيه ستياز پروتواسکولکس )ک يکه عار ييهاستيک
 يراسالم و دا يهاستيخارج شدند و ک ( بودند از مطالعهلياستر

بارور( وارد مطالعه شدند. در  کيداتيه ستيپروتواسکولکس )ک
 يحاو کيداتيه ستيک عيما ليکامالً استر طيشرا

پروتواسکولکس توسط سرنگ استخراج شد و در فالکون 
در  RPM 2000ها در دور . فالکونديگرد يآورجمع لياستر
 ختهيدور ر ييرو عيشدند و ما وژيفيسانتر قهيدق 5زمان مدت

پروتواسکولکس جهت انجام مواجهه با  يو رسوب حاو دش
الزم به ذکر است  نيچنشدند, هم يجداساز شدههيته يهاعصاره

 يها در فضاپروتواسکولکس يياياز کاهش پا يريجلوگ يبرا
زمان  نيترعيدر سر هاشيآزما ستيک يعيطب طيخارج از شرا

 . [15]ممکن انجام شد 
 نيا در. اختهعصاره اسطوخودوس و عصاره زغال هيته

دوس واسطوخ اهيگ يياخته و اندام هوازغال اهيگ وهيمطالعه از م

. پس از ديبود استفاده گرد شدهيآورکه از استان همدان جمع
ها توسط گروه آن ينام علم ديو تائ اهانيگ ييشناسا

 ييهمدان, اندام هوا يدانشکده داروساز يفارماکوگنوز
. ديگرد خشکهيسا طياخته در شرازغال وهياسطوخودوس و م

انجام شد  ونيماسراس اي ساندنيبا روش خ يريگعصاره
و  طور جداگانه, پودر شدبه اهيکه در ابتدا هر  گ صورتنيبد

حالل  تريل کيدر  اهيگرم از پودر هر گ 50 زانيسپس م
ور شدند. سپس با روز غوطه 3درصد به مدت  80الکل درويه

مجدداً پودر در  وروش صاف کردن عصاره از پودر جدا شد 
عمل دو بار  نيا ديور گرددرصد غوطه 80 يالکل درويحالل ه

انجام  يريگاً سه بار و هر بار سه روز عصارهانجام شد. مجموع
ر خأل د ريآمده توسط روش تقطدستبه يهاشد. سپس عصاره

 تاً يشدند. نها ظيدرجه تغل 50 يدر دما يو با دستگاه روتار
درجه  4 خچاليمصرف در  زمانو تا  نيها توزعصاره

 شدند.   ينگهدار گراديسانت
اخته با عصاره اسطوخودوس و زغال مواجهه

 ريتأث يمطالعات صورت گرفته بر رو طبق. پروتواسکولکس
 گرميليم 100و  50, 10, 1 يهامختلف از غلظت يهاعصاره

, 5 يهااخته در زمانعصاره اسطوخودوس و زغال تريليليدر م
. دياستفاده گرد گراديدرجه سانت 37در  قهيدق 60و  40, 20, 10
 يهاعصاره يدرصد پروتواسکولکس کش زانيم تاًينها

 .[16,15] قرار گرفت يبررس اخته موردو زغال وخودوساسط
بودن زنده يبررس جهت. (Viabilityبودن )زنده ارزيابي

 1/0 نيائوز تريکروليم 5 ک,يداتيه ستيک يهاپروتواسکولکس
 يحاو کيداتيه ستيک عيما تريليليم 5درصد به 

توسط  قهيدق 15شد و پس از مدت زمان  پروتواسکولکس اضافه
 يابيها مورد ارززنده بود پروتواسکولکس ينور کروسکوپيم

مرده رنگ را به  ياهپروتواسکولکس کهيطورهقرار گرفت ب
 بودند. رنگيزنده ب يهاکولکسخود جذب کردند و پروتواس

 از. هاعصاره داليپروتواسکولکس ريتأث زانيم يبررس
 اهانيعصاره گ ريتأث زانيم نييمطالعه تع نيهدف از ا که ييجاآن

عصاره  نيا ريتأث زانيلذا م باشد,ياخته ماسطوخودوس و زغال
قرار  يابيها مورد ارزبودن و مرگ پروتواسکولکسبر زنده

 1/0 نياز رنگ ائوز ريومگرفت و جهت سنجش درصد مرگ
و  يصيها تشخشيدرصد استفاده شد. با توجه به نوع آزما

و  نيبا ائوز يزيآممطالعه, که رنگ نيگرفته در اانجام يدييتأ
که مشاهدات  جانآ هست و از يکروسکوپيمشاهده م

انگل  يبررس کهنيا ليبه دل يشناسدر حوزه انگل يکروسکوپيم
محقق قرار  ديمورد تائ ميطور مستقآن به ياز زندگ يمراحل ايو 
, لذا پس برخوردار است ييالبا يژگيو و تياز حساس رديگيم

زمان مشخص و غلظت ها در مدتاز مواجهه پروتواسکولکس
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 يقطره از رسوب حاو کياز عصاره,  يمشخص
الم قرار داده شد و با استفاده از  يپروتواسکولکس رو

 Eosin Exclusive)به روش استاندارد  ياتيح يزيآمرنگ

Test) ينور کروسکوپيدرصد توسط م 1/0 نيبا رنگ ائوز 
قرار  يبررس ها موردبودن و مرگ پروتواسکولکس درصد زنده
 يهادر پروتواسکولکس نيکه رنگ ائوز صورتنيگرفت. بد

 دست غشاء خود را از يانتخاب يرينفوذپذ تيمرده که خاص
زنده که فاقد رنگ  يهاپروتواسکولکسو  کندياند نفوذ مداده

شمارش  100 يينمابا بزرگ ينور کروسکوپيهستند توسط م
 يطيجهت در نظر گرفتن عوامل و شراهمطالعه ب نيشدند. در ا

 ريوممرگ زانيم يازجمله گذشت زمان که ممکن است بر رو
گروه کنترل در نظر گرفته  کيها مؤثر باشند پروتواسکولکس

استفاده  يولوژيزيگروه از سرم ف نيعصاره در ا يجاشد که به
 شد. 

شده ارائه يينها جيدر صحت و دقت, نتا شيافزا جهت
. باشديم هاشيآزما هيانجام سه بار تکرار کل نيانگيحاصل از م

و آزمون  20نسخه  spss يافزار آمارها توسط نرمداده تاًينها
قرار  ليتحل و هيمورد تجز Chi square و ANOVA يآمار

نمودارها  2013نسخه  Excelافزار گرفت و با استفاده از نرم
تر از کم يداريمطالعه سطح معن نيدر ا نيچن. همديرسم گرد

  .شده است گرفتهدر نظر  05/0
 

 نتايج
مطالعه با  مورد اهانياز گ يريگعصاره. يريگدرصد عصاره

. به دست آمد يالکلدروياستفاده از حالل ه و با ساندنيروش خ
اسطوخودوس و  اهيگ ييحاصل از اندام هوا يريگدرصد عصاره

و با استفاده از  ساندنياخته که توسط روش خزغال اهيگ وهيم
و  درصد68/19 بيبه دست آمد به ترت يالکلدرويحالل ه

 بود. درصد 54/15
 يالکل درويعصاره ه يدرصد پروتواسکولکس کش جينتا

مشاهده  1 و شکل که در جدول طورهمان. اسطوخودوس
 5زمان  در مدت يپروتواسکولکس کش زانيم نيترکم شوديم

اسطوخودوس مشاهده شد  يالکلدرويمواجهه با عصاره ه قهيدق
, 10, 1 يهادر غلظت بيبه ترت يپروتواسکولکس کش زانيکه م
 درصد50, درصد43, درصد41 تريليليدر م گرميليم 100, 50
 زانيزمان مشابه م در مدت کهيحال در .بود درصد58و 

مشاهده شد. از  درصد3در گروه کنترل  يپروتواسکولکس کش
توسط عصاره  يپروتواسکولکس کش زانيم نيترشيب يطرف

در  بيبود که به ترت قهيدق 60زمان  اسطوخودوس در مدت
, درصد47 تريليليدر م گرميليم 100و 50, 10, 1 يهاغلظت

 درصد14بود و در گروه کنترل  درصد94و  درصد75, درصد57
پروتواسکولکس  جينتا نيانگيم سهيمقا نيچنمشاهده شد. هم

با گروه کنترل بر اساس  سهيمختلف در مقا يهادر گروه يکش
 .(>001/0P)متفاوت مشاهده شد  يداريطور معنآزمون آنوا به

 يالکلدرويعصاره ه يدرصد پروتواسکولکس کش جينتا
 يهادات حاصل از مواجهه پروتواسکولکسمشاه . اختهزغال

 قهيدق 5زمان اخته در مدتزغال وهيبا عصاره م کيداتيه ستيک
 نيترکم تريليليدر م گرميليم 100و  50, 10, 1 يهادر غلظت

 بيها را نشان داد که به ترتپروتواسکولکس يدرصد کشندگ
مشاهده شد و بر  درصد51و  درصد46, درصد43, درصد41

( درصد3با گروه کنترل ) يداريتفاوت معن ااساس آزمون آنو
 . (2 و شکل جدول) (>001/0P)داشت 

 
های متفاوت )* سطح معنی داری کمتر از های مختلف عصاره اسطوخودوس  در زماننتایج پروتواسکولکس کشی حاصل از تأثیر غلظت میانگین. 1جدول 

 در نظر گرفته شده است( 005/0

 عصاره اسطوخودوس غلظت
 کشی در پروتواسکولکسدرصد 

 دقیقه 60 دقیقه40 دقیقه 20 دقیقه  10 دقیقه  5

 %47 %45 %44 %42 %41  تریلیلیم /گرمیلیم 1

 %57 %52 %47 %45 %43 تریلیلیم /گرمیلیم10

 %75 %68 %62 %58 %50 تریلیلیم /گرمیلیم 50

 %94 %86 %75 %67 %58 0تریلیلیم /گرمیلیم 10

 %14 %12 %9 %5 %3 کنترل

 F 9/4 7/5 9/8 4/12 5/22آماره 

P-Value* 008/0* 006/0* 002/0* 0001/0* 0001/0* 
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مقایسه میانگین نتایج تأثیر پروتواسکولکس کشی عصاره  .1شکل 

های مختلف با گروه کنترل )محور عمودی: اسطوخودوس در غلظت و زمان
 پروتواسکولکس ها، محور افقی: غلظت عصاره( درصد کشندگی

 
 در مدت يپروتواسکولکس کش زانيم نيترشيب نيچنهم

مشابه به  يهامشاهده شد که در غلظت قهيدق 60زمان مواجهه 

بود که در  درصد87و  درصد63, درصد56, درصد47 بيترت
طور بر اساس آزمون آنوا به( درصد15با گروه کنترل ) سهيمقا
 .(>001/0P)شد  دهيد فاوتمت يداريمعن

ها توسط عصاره پروتواسکولکس يدرصد کشندگ سهيمقا
 مواجهه. اختهاسطوخودوس و زغال يالکلدرويه

از عصاره  يمتفاوت يهاها با غلظتپروتواسکولکس
 يکشندگ ريتأث نيترشياخته نشان داد باسطوخودوس و زغال

 گرميليم 100و غلظت  قهيدق 60ها در زمان پروتواسکولکس
مشاهده  درصد94و  درصد87 بياست که به ترت تريليليدر م
با  يهادر گروه ينسبت کشندگ نيچن(. هم>001/0P) شد

اخته و زغال يهاعصاره تريليليدر م گرميليم 100غلظت 
تا  15 شيافزا بيبا گروه کنترل به ترت سهياسطوخودوس در مقا

 ريدهنده تأثرا نشان دادند که نشان يبرابر 20
اسطوخودوس  يالکلدرويعصاره ه ترشيب داليپروتواسکولکس

  .باشدياخته مبا زغال سهيدر مقا

 
 

در  005/0های متفاوت )* سطح معنی داری کمتر از در زمان اختهزغالهای مختلف عصاره نتایج پروتواسکولکس کشی حاصل از تأثیر غلظت میانگین .2جدول 
 نظر گرفته شده است(

 اختهزغالعصاره  غلظت
 کشی در درصد پروتواسکولکس

 دقیقه 60 دقیقه40 دقیقه 20 دقیقه  10 دقیقه  5

 %47 %46 %44 %43 %41 تریلیلیم/گرمیلیم 1

 %56 %52 %49 %45 %43 تریلیلیم/گرمیلیم 10

 %63 %59 %54 %50 %46 تریلیلیم/گرمیلیم 50

 %87 %75 %67 %59 %51 تریلیلیم/گرمیلیم 100

 %15 %12 %8 %6 %3 کنترل

 F 4/3 2/4 8/7 1/11 6/19آماره 

P-Value* 009/0* 008/0* 003/0* 0001/0* 0001/0* 
 
 

 
 

مقایسه میانگین نتایج تأثیر پروتواسکولکس کشی عصاره  .2شکل 
های مختلف با گروه کنترل )محور عمودی: در غلظت و زمان  اختهزغال

 درصد کشندگی پروتواسکولکس ها، محور افقی: غلظت عصاره(
 

 گيريبحث و نتيجه
و  يجراح نيها قبل و در حبردن پروتواسکولکس نياز ب

راه در درمان  نيترزهيانگمخاطره کيداتيه ستيآوردن ک رونيب
شده در است. مطابق با مطالعات انجام کيداتيه ستيک يماريب

 ستيو برداشتن ک يدرصد موارد پس از انجام عمل جراح 10
 جادياو عود  هيثانو يهاستيپس از چند سال ک کيداتيه
 اهانيعصاره گ ياثرات درمان ربازي. از د[19-17] شوديم

مطالعات  نياز ا يگرفته که در برخ قرار يبررس مختلف مورد
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 زانيم يبه بررس هاکروبيم يبر رو ريتأث يعالوه بر بررس
 اندموش پرداخته يمشابه انسان و حت يسلول يهابر رده تيسم

با  ياهين عصاره گياز چند يمطالعات مختلف نيچن. هم[23,22]
و  يتندرون طيدر شرا داليپروتواسکولکس يتمرکز بر رو

طور . همان[14,12,11]حال صورت گرفته است به تا يتنبرون
پروتواسکولکس  زانيم نيترشيب دهديحاضر نشان م جيکه نتا

 اخته در مدتاسطوخودوس و زغال يهاتوسط عصاره يکش
مشاهده شد  تريليليدر م گرميليم 100و غلظت  قهيدق 60زمان 

تفاوت داشت  يداريطور معنبا گروه کنترل به سهيکه در مقا
 ريدهنده تأثنشان يدرصد پروتواسکولکس کش سهيمقا نيچنهم

در  کهيطورهاخته نسبت به اسطوخودوس بود بباالتر زغال
 يزمان مواجهه و غلظت مشابه درصد پروتواسکولکس کش مدت
 درصد94و  درصد87 بيترت بااخته و اسطوخودوس زغال

 سهيدو, مقا يآنوا و کا يآمار زيآنال جينتا نيچنهم مشاهده شد.
اخته و اسطوخودوس در مختلف عصاره زغال يهاغلظت ريتأث

ها در پروتواسکولکس يمختلف نشان داد, کشندگ يهاگروه نيب
موالر کرويم 1با گروه کنترل,  سهيموالر در مقاکرويم 100گروه 

در  يکشندگ زانيدارد و م يداريتفاوت معن والرمکرويم 10و 
 يدر حال نياست و ا ترشيب اريموالر بسکرويم 100غلظت 

مشاهده نشد.  داريموالر تفاوت معنکرويم 50است که با غلظت 
مثبت دو  راتيکه طبق مطالعات مختلف تأث جاآن از  نيچنهم

ازجمله  ييهاانگل ياخته بر روعصاره اسطوخودوس و زغال
به اثبات  نالسيواژ کوموناسيو تر ايشمانيل ا,ي, ماالرايارديژ

پور و که توسط عزت ياکه در مطالعه صورتنياست بد دهيرس
نشان دادند عصاره  صورت گرفت 2009 همکاران در سال

 قهيدق 15زمان  اسطوخودوس در مدت 01/0و  1/0 يروغن
 کوموناسياز تر يناش ييباال سيازيکومونيضد تر ريتأث
. [12] ها از خود نشان دادغلظت ريبا سا سهيدر مقا سيناليواژ
هدف  با 2018و همکاران که در سال  Ferreiraمطالعه  نيچنهم

عصاره ازجمله اسطوخودوس  نيچند يضد کرم ريتأث يبررس
 يمختلف يهاکه غلظت رفتيصورت پذ يشگاهيآزما طيدر شرا

تخم  نگياسطوخودوس جهت ممانعت از هچ ياز عصاره روغن
و فرم بالغ  يبر مراحل الرو ريکرم همونکوس کونتورتوس و تأث

غلظت  نيها نشان داد که بهترآن جيو نتا ديکرم استفاده گرد نيا
و  842/0, 694/0 يهاتخم غلظت نگيجهت ممانعت از هچ

غلظت جهت  نياست و بهتر تريليليدر م گرميليم 316/0
 280/0و  117/0, 044/0 يمرحله الرو شرفتيممانعت از پ

 Mantovani. طبق مطالعه [24] باشديم تريليليدر م گرميليم
عصاره  ريتأث يهدف بررس با 2013و همکاران که در سال 

صورت گرفت  يمانسون ستوزوماياسطوخودوس بر ش يروغن
 تريليليدر م کروگرميم 200عصاره در غلظت  نينشان دادند که ا

 يمانسون ستوزومايش ساعت موجب مرگ فرم بالغ 24پس از 
 50عصاره در غلظت  نيکردند که در ا انيب نيچنو هم شوديم
ساعت منجر به  120زمان  در مدت تريليليدر م کروگرميم

ضد  يباال ريتأث تاًيو نها شوديکرم م نيتخم در ا ديکاهش تول
 يا. در مطالعه[25] کردند انيعصاره اسطوخودوس ب يبرا يکرم

 يهدف بررس با 2006در سال  نو همکارا Moonکه توسط 
دئودناله و  ايارديژ يعصاره اسطوخودوس بر رو ريتأث
 نيترصورت گرفت نشان دادند کم سيناليواژ کوموناسيتر

طور شده از عصاره اسطوخودوس قادر است بهغلظت استفاده
ببرد و  نيرا از ب ايالمبل ايارديو ژ سيناليواژ کوموناسيکامل تر

 ريتأث کوموناسيتر ين عصاره بر رويکردند ا انيب نيچنهم
در مطالعه حاضر  ي. از طرف[26] دارد اياردينسبت به ژ يباالتر

 کيداتيه ستيک يهاپروتواسکولکس يدرصد کشندگ ترشيب
 100اسطوخودوس با غلظت  يالکلدرويتوسط عصاره ه

درصد در  94 زانيمشاهده شد که به م تريليليدر م گرميليم
 يحاصل از بررس جينتا ي. از طرفباشديم قهيدق 60زمان  مدت

زمان  را در مدت ريتأث نيترشياخته بزغال يالکلدرويعصاره ه
 تيبا خاص تريليليدر م گرميليم 100و غلظت  قهيدق 60

و  يدرصد نشان داد ه مطالعه مردان 87 يپروتواسکولکس کش
عصاره  ريتأث يهدف بررس با 2020همکاران که در سال 

)ماژول( در  يجلد وزيشمانيل يبر رو اختهغالز يالکلدرويه
 ريتأث زانيکردند که م انيانجام شد ب يتنو درون يتنبرون طيشرا

زمان بوده و همه  وابسته به غلظت و مدت ياهيعصاره گ
باعث ممانعت از رشد انگل, کاهش  يها توانستند تا حدغلظت

 هعصار ريتأث نيترشيو بشوند  يقطر زخم و کاهش بار انگل
 دانستند تريليليدر م گرميليم 200اخته را زغال يالکلدرويه
ازجمله   يمطالعات جيبا نتا سهيمطالعه در مقا نيا جي. نتا[27]

Ferreira  وMantovani صورت  يروغن يهاعصاره يکه بر رو
در  يالکلدرويباالتر نوع ه يهاغلظت ريدهنده تأثنشان رفتهيپذ

تفاوت در غلظت  نيکه ا باشديها ممرگ پروتواسکولکس
 ,يالکل ,يآب ,يممکن است به خاطر نوع حالل )روغن يکشندگ

انگل به نوع عصاره  تيحساس زانيم اي( و و .. يالکلدرويه
ها انگل يمتفاوت از مراحل زندگ يهافرم نيچنو هم ياهيگ

 دهديمطالعه نشان م نيا جيطور که نتاهمان که ينحوباشد به
 10و  1اسطوخودوس )غلظت  اهيگ عصارهتر کم يهاغلظت

اند و نداشته يدر  پروتواسکولکس کش يچندان ري( تأثگرميليم
تر عصاره کم يهاغلظت رياز علل تأث يکي توانيم

ا به ساختار متفاوت ر يانگل يهايماريب رياسطوخودوس بر سا
و  تريليتکم يهاشيآزما ها نسبت داد و باپروتواسکولکس

 دايامر دست پ نيبه ا توانيها مساختار آن سهياو مق ييشناسا
اثر  2002و همکاران در سال  يکرد. در مطالعه مهدو
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تام  يدهايو آلکالوئ يالکل ,يعصاره آب يپروتواسکولکس کش
 مورد کيداتيه ستيک يهاپروتواسکولکس يدانه اسپند بر رو

 يآمده نشان داد که عصاره آبدستبه جيقرار گرفت و نتا يبررس
ها پروتواسکولکس يبر رو يزيناچ اريبس ريتأث يبه الکل نسبت

و همکاران در  يدر مطالعه سجاد نيچن, هم[16] داشته است
بر  ريس يعصاره کلروفرم ياثر کشندگ 1387سال 

 تر,يليليدر م گرميليم 200ها را در غلظت پروتواسکولکس
. با توجه به مطالعات [15] نشان داده است درصد58/99

 اهانيمختلف گ يهاکه عصاره رسديبه نظر م رفتهصورت گ
بر روي  ي( اثرات متفاوتيو کلروفرم يالکل -يآب ,ي)آب ييدارو

استفاده در  دارند که احتمال دارد حالل مورد هاسميکروارگانيم
مواد مؤثر  زانيو م باتيبر روي ترک توانديها معصاره نيا هيته
مواد  رسدينظر م هب نيچنباشد. هم رگذاريها تأثعصاره نيا

از  يرا بر رو يمتفاوت ريتأث توانديمختلف م اهانيمؤثره در گ
مواد  ييبا شناسا ندهيدر آ توانيبردن انگل داشته باشد و م نيب

ها به ها با پروتواسکولکسو مواجهه آن اهانيگ نيمؤثره ا
ساختار  دينبا يکرد از طرف دايدست پ يتراطالعات کامل

 نيچنها و همو کرم هااختهيتک يفظتمتفاوت پوشش محا
با  نيچننظر دور داشت. هم ها را ازآن يمراحل مختلف زندگ

عصاره  نهيزم در ياديز اريبس قاتيموضوع که تحق نيتوجه به ا
 ستيک يهابردن پروتواسکولکس نياز ب يبر رو اهانيگ
ازجمله  ييهاتيشده است و با توجه به محدود انجام کيداتيه

 يتازه جهت بررس کيداتيه ستيبه ک يعدم سهولت دسترس
 طيشرا ريتأث يها و از طرفعصاره يپروتواسکولکس کش ريتأث

 يدر فضا کهيطورهها بخود پروتواسکولکس يبر رو يرونيب
 ستيز يمطلوب برا طيشرا يکه دارا ستيخارج از ک

 اريها را بسآن يبر رو قيکار تحق باشديها مپروتواسکولکس
در خصوص  ترشيب قاتيتحق شوديباعث م کنديدشوارتر م

شود تا بتوان  شنهاديها  پعصاره يپروتواسکولکس کش تيخاص
 ره موجود در آنثمواد مو ييبا شناسا يو حت اهانياز عصاره گ

در  يريرپذيتأث نيترشيو ب يعوارض جانب نيترکم يکه دارا
استفاده امروزه ازجمله آلبندازول  مورد يبا داروها سهيمقا

 ريتأث نيترشيکه ب ياهانياستفاده شود. از مواد مؤثره گ باشنديم
گرانولوزوس را  نوکوکوسيمرحله از انگل اک نيا يرا بر رو
 ريممکن است تأث راياستفاده شود ز يقيصورت تلفداشتند به

 داشته باشند. يباالتر اريبس
 زانيم نيترکم يالکلدرويه يهاعصاره کهنيتوجه به ا با

ها دارند و با در نظر گرفتن انواع عصاره نيتداخل را در ب
اخته اسطوخودوس و زغال يهاکم عصاره اريبس يعوارض جانب

ها, عصاره نيا يپروتواسکولکس کش يباال ريتأث نيچنو هم
 هيو ته اهانيگ نيمواد مؤثره موجود در ا ييبا شناسا توانيم

جهت مقابله  ديمف يهااز راه يکيها به آن يالکلدرويعصاره ه
 طيتر و در شراجامع قاتيها در تحقبا پروتواسکولکس

 .ديرس يتندرون
 

 تشكر و قدردانی
 ييمصوب با شماره شناسا يقاتيمطالعه حاصل طرح تحق نيا

 تهيآن از جانب کم يمال تيکه حما باشديم 9508184900
و فناوري دانشگاه علوم  قاتيمعاونت تحق ييدانشجو قاتيتحق

از  لهيوسنيبد سندگانينو نيچنهمدان بوده است. هم يپزشک
 ونهنم هيکارکنان محترم کشتارگاه همدان که در ته تيحما

 را يکمال تشکر و قدردان مانهياند صممساعدت کامل نموده
 .دارند
 

 نقش نويسندگانمشاركت و 
و  دهي: ايحق يمتول يموس ديو س ياحسان شهباز يعل
 ي: آماده سازينيو محمد مت يمرادخان نيريش مطالعه. يطراح

 ريو تفس زي.  محمد فالح:  آنالييو مشاور دارو ياهيعصاره گ
مقاله  يينموده و نسخه نها يرا بررس جينتا سندگاني. همه نوجينتا

 نمودند. دييرا تا
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Introduction: Hydatidosis is one of the most important zoonotic diseases in the world. The main issue of the 

treatment of this disease is elimination of protoscolices during surgery to prevent from causes of secondary cysts. The 

aim of this study was to evaluation of scolicidal effects of Cornus mas (C mas) and Lavandula officainalis (L 

officainalis) extract in vitro. 

Materials and Methods: In this experimental study livers containing hydatid cysts were collected from Hamadan 

abattoir and transferred to parasitology laboratory. Under sterile conditions, protoscolices were removed from the 

cyst. Hydro alcoholic extracts of C mas and L officainalis were prepared. Then protoscolices was exposed with 

concentrations of 1, 10, 50 and 100 mg/ml at 5, 10, 20, 40 and 60 minutes. Finally the percentage of living 

protoscolices was examined by light microscopy and vital eosin staining. 

Results: In both extracts the highest scolicidal effect was observed in 60 minutes. L officainalis extract at 

concentrations of 1, 10, 50 and 100 mg / ml were 47%, 57%, 75% and 94%, respectively. Also C mas extract at the 

same concentrations 47%, 56%, 63% and 87% were observed. while the lowest of scolicidal effect for L officainalis 

and C mas in 5 minutes was observed 41%, 43%, 50%, 58%, and 41%, 43%, 46%, 51% respectively. 

Conclusion: The highest scolicidal effect of L officainalis extract compared to C mas is probably due to the active 

ingredient of L officainalis, which can achieve better results by further study and identification and purification of 

effective material in its. 
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