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 چکیده 

ت. تاکنون درمـان مشـخص و   انگلی و شایع در ایران اس  هاي   هیداتیدوزیس یکی از مهمترین بیماري و هدف: زمینه

مرحلـه   يبـر رو  جـه یانار اهیـ گ یاثـر ضـدانگل  این مطالعه با هدف بررسی  ،مطمئنی براي این بیماري ثبت نشده است

 ی انجام شد.تن برون طیگرانولوزوس در شرا نوکوکوسیانگل اک پروتواسکولکس

ستفاده از روش ماسیراسـیون و الکـل متـانول    مازندران جمع آوري و با ا گیاه اناریجه از مناطق جنگلی استان ها:روش

لیتـر تهیـه شـد.    میکروگـرم بـر میلـی    800و  400، 200، 100، 50هـاي  هـا در غلظـت  گیري انجـام و عصـاره   عصاره

هاي مختلـف داروئـی   پروتواسکولکس انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس از کبد، طحال و ریه گوسفندي جدا شد. غلظت

و  24، 12، 6ها بـه مـدت   خانه به همراه پروتواسکولکس 96هاي عنوان کنترل مثبت در پلیتدر کنار داروي آلبندازول ب

 .بررسی شد 01/0ائوزین آمیزي حیاتی مانی انگل با استفاده از رنگساعت انکوبه و در نهایت میزان زنده 48

ـ   دارو و افزایش با افزایش غلظت ،ها برطبق یافته نتایج: هـا بطـور   مـانی پروتواسـکولکس  دهزمان انکوباسیون میـزان زن

لیتر از عصاره متانولی گیاه بعنوان مناسبترین دوز مصـرفی  میکروگرم بر میکرو 200یابند. غلظت داري کاهش میمعنی

نشان داد که عصاره  MTTبرد. همچنین نتایج تست  ها را از بیندرصد پروتواسکولکس 100ساعت  48بود که بعد از 

 نداشته است. HeLaلیتر هیچگونه سمیتی بر روي رده سلولی میکروگرم بر میلی 1600غلظت متانولی گیاه حتی در 

باشـد و پـس از انجـام    کشـی مناسـب مـی    داد که گیاه اناریجـه داراي خاصـیت اسـکولکس    نتایج نشان گیري:نتیجه

 رد.تواند بعنوان درمان طبیعی ضدانگلی مورد استفاده قرار گیآزمایشات تکمیلی و تائیدي می

 :  ها واژه دیکل
اناریجـــه، اکینوکوکـــوس 
ــت   ــوس، کیســ گرانولــ
 هیداتیک، پروتواسکولکس

 

 يشـر بـرا  نحقوق  یتمام
 یدانشگاه علـوم پزشـک  

محفــوظ  تربــت حیدریــه
 است.
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 مقدمه 

هیـداتیک یکـی از مهمتـرین و     زیس یا بیمـاري کیسـت  نوکوکویاک

نسـان و  انگلی زئونـوز و مشـترك بـین ا    هاي ترین بیماري قدیمی

علفخواران می باشد که توسط مرحله الروي کرم اکینوکوکـوس  

 دهیـ د ایدر اکثر نقاط دن ماريیب نیاشود.  گرانولوزوس ایجاد می

و اقتصادي محتمـل   یبهداشت را از نظر ریشود و جوامع درگ یم

 . )2, 1کند( یم اديیخسارات ز

بـه   انسان انگل محسوب شده و یینها زبانیسانان م و سگ سگ

و مـواد   جاتیسـبز  خـوردن آب،  یطـ  ،یتصـادف  زبـان ینوان مع

اگرچه فرم بالغ انگل در . شود یانگل، مبتال م آلوده به تخم ییغذا

 زبانیاما الرو آن در م ،ستین اتیح ي کننده دیتهد ،یاصل زبانیم

مغـز   ه،یر جمله کبد، هاي مختلف از در بافت ستیک جادیواسط با ا

 .)4, 3مرگ شود( یحتو  دیشد ماريیموجب ب تواندیم

ریه و طحـال ایجـاد مـی     هیداتیک در کبد، بیشترین موارد کیست 

 چـه یطحـال، ماه  ه،یتخوان، کلها مانند اس شود ولی در دیگر اندام

). 5شـود( مـی   جـاد یا سـت یو چشـم هـم ک   يها، اعصـاب مرکـز  

دل از عالئم عمـومی ایـن بیمـاري اسـت و      و ضعف ییاشتها کم

 در کبـد  دیداتیه ستیک جادیا عیعالئم شاتهوع و استفراغ از  ،درد

سـرفه مـزمن، درد   می باشد. در صورت بروز بیماري در ریـه،  

تشــخیص  ).6نفــس از عالئــم خواهنــد بــود(    یو تنگــ نهیســ

 مـار یشرح حال ب ،ینیعالئم بال نه،یبر اساس معا اکینوکوکوزیس

گیـرد. البتـه بـراي     صـورت مـی   دهیـ د بیبافت آس یو سونوگراف

) CT scan( اســـکن تـــی ، از روش هـــاي ســـیبیمـــاري تائیـــد

 MRI: Magnetic( تصــویربرداري تشــدید مغناطیســی   و

resonance imaging   ( ــود و ــتفاده میشــ ــم اســ روش هــ

ــگاهیآزما ــخ یشـ ــا صیتشـ ــاریب نیـ ــر يمـ ــاسا بـ ــود  سـ وجـ

 مـار یدر سرم ب دیداتیه ستیک هیبر عل یاختصاص يها يباد یآنت

  ).7است( میمستق ریغ رسنسئومنوفلویبه کمک روش ا

قطعی دارو  ثیراهیداتیک در انسان باتوجه به عدم ت درمان کیست

ها از قبیل ترکیبات بنزیمیدازول ها مانند آلبندازول و مبنـدازول  

شوند و معمـوال پـس از    کاربرده می اغلب بعنوان پروفیالکسی به

عمل جراحی جهت جلوگیري از انتشار و رشـد کیسـت اسـتفاده    

مــوثر و قطعــی بــراي درمــان     روي. تــاکنون دا)8(شــود مــی

هیــداتیک ارائــه نشــده اســت و تنهــا راه درمــان و نجــات  کیســت

هـاي اخیـر از روش    باشد کـه در سـال   بیماران، عمل جراحی می

-Puncture Aspiration Injection Re ( هـــایی بنـــام 

aspiration PAIR:قطعـی    شود که باز هـم روش  )  استفاده می

 . )9(دقت خاص داردنبوده و نیاز به مهارت و 

یکـی از مشـکالت اساسـی بهداشـتی سـازمان بهداشـت        ،درمان

داروهـاي   افتنهیداتیک مـی باشـد. یـ    جهانی در ارتباط با کیست

بــردن و  نیمناســب بــه منظــور از بــ یبــا اثــرات ضــدانگل دیـ جد

 نظـر محققـان   مـد  از گسـترش انگـل در بـدن همـواره     ريیجلوگ

با توجه به اینکـه در   ).12-10است( بوده حوزه پزشکی و درمان

هاي اخیر تمایل به استفاده از داروهـاي گیـاهی و ترکیبـات     سال

طبیعی در سراسر دنیـا رو بـه افـزایش اسـت و همچنـین بعلـت       

ما، دسترسی مناسب، عـدم   وجود تنوع گیاهان داروئی در کشور

یی و پذیرش ایمیبا داروهاي ش سهیدر مقاوجود عوارض جانبی 

مطالعه با هدف بررسی اثر ضد انگلی عصـاره   بهتر بیماران، این

بر روي مرحله  ( Froriepia subpinnata)متانولی گیاه اناریجه

 .الروي انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس طراحی و اجرا گردید

 هاروش 

 گیري آوري گیاه و عصاره جمع

از منـاطق   اهیـ گ ییهـوا  يهـا  گرم از قسـمت  500مطالعه  نیدر ا

ي و پس از تهیـه هربـاریوم   آور جمع ازندراندر استان مجنگلی 

ــش     ــان بخـ ــط متخصصـ ــاه توسـ ــه گیـ ــنس و گونـ ــاه، جـ گیـ

فارمــاکوگنوزي دانشــکده داروســازي دانشــگاه علــوم پزشــکی  

خشـک و   طیدر مح استان مازندران مورد تائید قرار گرفت. گیاه

هوا خشـک شـد و    انیو در جر دیخورش نور دور از بهو  کیتار

از  دسـت آمـده   آمد. پودر به پودر درصورت  و به ابیسپس آس

 1500آن  و بـه  ختهیر يتریل 2 بالن در گذرانده و 40الک با مش 

سـاعت در   72سـپس بـه مـدت     افـزوده شـد.   میلی لیتر متـانول 

گرفـت.   درجه سانتیگراد قـرار  25انکوباتور شیکر دار در درماي 

 1هاي گیاهی بوسیله کاغذ واتمن شماره  پس از این مرحله، تفاله
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 ظیتحت خالء تغل یکننده چرخش ریتبخ توسط جدا شد و محلول

کـن   بـا خشـک   ها عصاره هیکل و جهت حذف کامل حالل، دندیگرد

حاصـل بـراي    پـودر  .شـدند  لیتبـد  انجمادي، خشک و بـه پـودر  

نگهداري  گرادیدرجه سانت18دماي  با زریبعدي در فر شاتیآزما

 ).13شدند(

نگل اکینوکو نولوزوسجداسازي پروتواسکولکس ا  کوس گرا

 از کشــتارگاه دیــداتیه ســتیگوســفندان آلــوده بــه ک ریــه  وکبــد 

بـه همـراه   آوري و  جمـع  ساري از اسـتان مازنـدران   شهرستان

منتقـل   یشناسـ  انگـل  شـگاه یبـه آزما هاي یخـی بالفاصـله    کیسه

 دیداتیه عیما %، 70با الکل  ستیسطح ک شستشوي . پس ازدیگرد

 کیـ  ي لهیکس بود را به وسـ که حاوي پروتواسکول ستیک درون

بـا   مرحلـه  چنـد  یکرده و ط رهیآسپ یس یس 50 لیاستر سرنگ

 40) و جنتامایسـین ( pH=7.2( نیسـال  استفاده از محلـول نرمـال  

 زنـده بـودن  میـزان   .شـد  شستشـو داده  میلی گرم بر میلی لیتر)

%  1/0 نیائــوزبــا اســتفاده از رنــگ حیــاتی  هــا پروتواســکولکس

جهـت   زنـده بودنـد،   % 90از  شیکه بـ  ییها نمونهبررسی شد و 

 .)14(انجام مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند

ناریجه نگلی عصاره متانولی گیاه ا  بررسی اثر ضد ا

 400، 200، 100، 50گیاهی در غلظت هاي  در این مطالعه عصاره

میکرو گـرم بـر میلـی لیتـر تهیـه شـد. و بـراي بررسـی          800و 

خانه ایـی اسـتفاده شـد. بـه هـر       24عصاره گیاهی از پلیت هاي 

میکرولیتر از محلول آسپیره شده مایع کیست  200چاهک مقدار 

 200عـدد پروتواسـکولکس اضـافه شـد و      1 ×104حاوي تقریبا 

هاي تهیه شده به هر چاهک اضـافه شـدند.    میکرولیتر از عصاره

درجـه سـانتیگراد، دي اکسـید     37پلیت در انکوبـاتور بـا دمـاي    

% انکوبـه شـدند و بعـد از     90درصـد و رطوبـت    Co2 (5کربن( 

ها خارج و از هر چاهک یک  ساعت، پلیت 48و  24، 12، 6گذشت 

% میـزان   1/0حیاتی ائوزین  اسمیر تهیه شد و با استفاده از رنگ

گرفـت.   هـا را مـورد ارزیـابی قـرار     زنده مـانی پروتواسـکولکس  

شود  هاي زنده نمی بطوري که رنگ حیاتی وارد پروتواسکولکس

رنــــگ  ا بــــه رنــــگ ســــفید یــــا بــــی و ایــــن ســــلول هــــ

هاي مرده رنگ قرمـز ائـوزین را بـه خـود      پروتواسکولکسبودند

 .)15(گرفتند

ناریجه  بررسی سایتو توکسیسیتی عصاره متانولی گیاه ا

حــاوي ســرم  RPMI-1640در محــیط کشــت  HeLaرده ســلول 

میلـی گـرم بـر میلـی      40% ( 1% و جنتامایسـین   10جنین گاوي 

ها کشت داده شدند. سـپس   ) جهت جلوگیري از رشد باکتريلیتر

%  Co2  (5درجه در حضور دي اکسید کـربن(   37در انکوباتور 

سـاعت تعـداد    72شد. بعد از گذشـت   % کشت داده 95و رطوبت 

خانــه کشــت داده  96زنــده در میکروپلیــت هــاي  ســلول  1×105

 800، 400میکرولیتر از عصاره گیاه در غلظت هـاي   100شدند. 

میکروگرم بر میلی لیتر به هر چاهک اضـافه شـد و بـه     1600و 

میکرولیتــر از رنــگ  10ســاعت انکوبــه شــدند. ســپس  24مــدت 

سـاعت در   2تترازولیوم به هر چاهک اضافه شد و پلیت به مدت 

سـاعت، محلـول تترازولیـوم از     2انکوباتور قرار گرفت. پـس از  

بـه هـر    DMSOمیکـرو لیتـر محلـول     100چاهک خارج شـده و  

دقیقـه شـیک شـد و نهایتـا      20چاهک اضافه شد. پلیت بـه مـدت   

در طـول مـوج    ELISA readerمیزان بقـاي سـلولی در دسـتگاه    

 . )16(نانومتر ثبت گردید 540

نسخه  SPSSنتایج حاصل از این مطالعه با استفاده از نرم افزار 

مورد تجزیه و تحلیل  ANOVA)(  و آزمون هاي آماري آنوا 16

 Graphpadبـا اسـتفاده از نـرم افـزار      IC50رار گرفتند. میزان ق

PRISM  .ارزیابی شد 

 نتایج 
انگــل  يهـا  پروتواسـکولکس  یزنـده مـان   زانیـ مدر ایـن مطالعـه   

 یگرانولوزوس در اثر مجاورت با عصـاره متـانول   نوکوکوسیاک

 کـرو یم 800و  400، 200، 100، 50 يدر غلظـت هـا   جهیانار اهیگ

 طیسـاعت در شــرا  48و  24، 12، 6بعـد از   تـر یل یلـ یگـرم بـر م  

ی مورد ارزیابی قرار گرفت. تمامی مراحل انجام آزمایش تن برون

میـزان اثـر ضـد     1بار تکرار شده است. در جدول شماره  در سه

انگلی گیاه اناریجه نشان داده شده است. بـراین اسـاس  میـزان    

اثـر، افـزایش   ضد انگلی گیاه اناریجه با افزایش غلظت و زمان  اثر

می یابد. در این مطالعه همچنـین از داروي آلبنـدازول در غلظـت     
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بعنوان گروه کنتـرل اسـتفاده شـد     تریل یلیگرم بر م کرویم 200

و  50هـاي   که میزان اثر آن با اختالف معنی داري بهتر از غلظت

در غلظـت   ).=003/0p(میکرو گرم بر میلی لیتر بوده اسـت   100

انگلـی آلبنـدازول از    میزان اثر ضـد  تریل یلیمگرم بر  کرویم 200

اما این اخـتالف از لحـاظ    ،گیاه اناریجه در همین غلظت بهتر بود

 )=084/0p( دار نبود  آماري معنی

 800و  400میزان اثربخشی عصـاره اناریجـه در غلظـت هـاي      

میکرو گرم بر میلی لیتر بهتر از آلبندازول بود با این تفـاوت کـه   

میکرو گرم بر میلـی لیتـر از    400لبندازول با غلظت اختالف اثر آ

کـه بـا غلظـت     در صـورتی  )=63/0p( دار نبود لحاظ آماري معنی

)=016/0p( داري داشـت   میکرو گرم بر میلی لیتر اثر معنی 800

حسب  نولوزوس برهاي انگل اکینوکوکوس گرا مانی پروتواسکولکس بر روي زنده جهیانار اهیگ یمتانول: میزان اثر عصاره 1جدول 

 هاي مختلف دارو و شرایط زمانی متفاوت غلظت

 *P-value زمان (ساعت) تعداد تست میزان زنده مانی (%)

 غلظت دارو
 (میکرو گرم بر میلی لیتر)

6 12 24 48 

50 

1 86 67 43 21 

0/001 
2 67 76 37 18 
3 79 64 41 17 

 66/18 33/40 69 33/77 میانگین

100 
1 56 51 31 11 

0/001 
2 60 45 26 7 
3 58 49 11 0 

 6 66/22 33/48 58 میانگین

200 
1 45 26 9 0 

0/001 
2 51 31 13 0 
3 47 23 0 0 

 0 33/7 66/26 66/47 میانگین

400 
1 42 12 0 0 

0/001 
2 41 9 0 0 
3 46 0 0 0 

 0 0 7 43 میانگین

800 
1 44 0 0 0 

0/001 
2 31 0 0 0 
3 43 0 0 0 

 0 0 0 33/39 میانگین

 میکرو گرم بر میلی لیتر) 200( آلبندازول 
1 52 15 3 0 

 
2 49 7 0 0 

3 46 13 0 0 

 0 1 66/11 49 میانگین
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 کنترل منفی (بدون دارو)
1 94 91 77 65 

 
2 95 87 84 69 

3 91 85 83 58 

 64 33/81 66/87 33/93 میانگین

 0/001 معنی داري سطح
 *  Student's t-test  وone-way ANOVA 

همچنین در این مطالعه عالوه بر بررسی اثرات ضد انگلی، میزان 

 تـر یل یلـ یگرم بـر م  کرویم 1600و  800، 400 يغلظت هاسمیت 

عصاره متانولی گیاه در مقایسه با داروي سیس پالتـین بعنـوان   

ان کنترل منفی با اسـتفاده  کنترل مثبت و گروه بدون درمان بعنو

 .گرفت   مورد ارزیابی قرار MTTاز روش 

 

 

، نتایج نشـان مـی دهـد کـه سـمیت ناشـی از       1با توجه به شکل 

باالترین غلظت مـورد اسـتفاده   در عصاره متانولی گیاه اناریجه 

) کمتـر از داروي سـیس پالتـین    تـر یل یلیگرم بر م کرویم 1600(

ــاظ آ   ــتالف از لح ــن اخ ــوده و ای ــی ب ــاري معن ــد   م ــی باش  دار م

)001/0p=(

 

 

 

 

سلول  يبر رو MTTبدست آمده از تست  يجذب نور بررسی میزان سمیت عصاره متانولی گیاه اناریجه و میانگین :1شکل 

HeLa يها

 بحث   
بیشترین داروهایی که در درمان اکینوکوکوزیس مورد استفاده 

هستند که  ها دازولیمیبنزگیرند، داروهاي خانواده  قرار می

 یبرخ فیجذب ضعها در آب و  کم این دارو تیحاللتوجه به  با

موجب کاهش اثربخشی این  ها از دستگاه گوارش دارو نیاز ا

 بیآس وري،ا نیپروتئ ،یلکوپنها شده است. عالوه بر این  دارو

 مو زشیر ی،اختالالت گوارش نازها،یآم ترانس شیکبدي، افزا

نیز از  بارداري لیدر اوا صوصخ به نیدارو براي جن تیسم

جستجو براي  نیبنابرا. )17(عوارض جانبی این داروها می باشد

درمان  برايی داروهاي موثرتر و بدون عوارض جانب

مطالعه  نیدر ا. است برخوردار اديیز تیاز اهم کیداتیه ستیک

 نوکوکوسیانگل اک يها پروتواسکولکس یمان زنده زانیم

 جهیانار اهیگ یرت با عصاره متانولگرانولوزوس در اثر مجاو

اناریجه از گیاهان بومی  ،ها ت.برطبق یافتهگرف قرار یابیمورد ارز

ما می  هاي شمالی (گیالن، مازندران و گلستان) کشور استان

نتایج حاصل از  باشد که بصورت خوراکی مصرف می شود.

 هاي دروکربنیهگازي نشان داد که  آنالیز کروماتوگرافی

فراوانترین  فالونوئیدهااز و ترپینولن شامل لیمونن، مونوترپن

باشند. همچنین  اناریجه می اسانس در شده شناسایی ترکیب

 کینونها، فالونوئیدها، فنلی، مانند اسیدهاي ترکیبات فنلی

نیتروژنی  تاننها ترکیبات استیلبنها، لیگنانها، ها، کومارین

نیز در این گیاه  Cو  E بتاالئینها ویتامینهاي آمینها، آلکالوئیدها،

 .)18(وجود دارد

اثرات ضد میکروبی متعددي از گیاه اناریجه گزارش شده است 

اند که گیاه اناریجه میتواند بعنوان  و مطالعات مختلف نشان داده

. هودا )20, 19(بیوتیک طبیعی مورد استفاده قرار گیرد یک آنتی

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

400 µg/ml 800 µg/ml 1600 µg/ml Cis Platine Negative
control

ري
ب نو

جذ

هاي درمانیگروه

MTT assay

MTT assay
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)Huda(  اثرات ضد میکروبی 2009و همکاران در سال 

هاي مختلف گیاه اناریجه را بر روي باکتري هاي گرم  عصاره

مثبت مانند باسیلوس سوبتیلیس، استافیلوکوك اورئوس، 

و  هیپنومون الیکلبسهاي گرم منفی مانند اشریشیا کلی،  باکتري

سودوموناس آئروژینوزا و قارچ هاي آسپرژیلوس نایجر و 

مطالعه آنها  جدادند و نتای مورد بررسی قرار کنسیآلب دایکاند

استاتی و متانولی اثر متوسط بر روي  نشان داد که عصاره اتیل

باکتري استافیلوکوك اورئوس و اثر قوي بر روي باسیلوس 

سوبتیلیس دارند، عصاره کلروفرمی و متانولی بهترین اثر را 

روي باکتري هاي اشریشیا کلی و کلبسیال پنمونیه دارند، 

بهترین اثر را روي سودوموناس  عصاره اتیل استاتی و متانولی

آئروژینوزا داشته اند و از بین عصاره هاي مورد بررسی، 

نایجر و کاندیدا  بهترین اثر ضد قارچی بر علیه آسپرژیلوس

آلبیکنز مربوط به عصاره اتیل استاتی و متانولی بوده 

قارچی  . با وجود بررسی اثرات ضد میکروبی و ضد)21(است

ه است، ولی مطالعات محدودي در زمینه متعددي که انجام گرفت

انگلی از این گیاه صورت پذیرفت. بعنوان  بررسی اثرات ضد

اثر ضد  2015و همکاران در سال ) Niyyati( مثال نیتی

تریکومونایی این گیاه را بر روي انگل تریکوموناس واژینالیس 

مورد بررسی قرار دادند و نتایج بررسی آنان نشان داد که گیاه 

میکرو گرم بر میلی لیتر بعد از گذشت  500یجه در غلظت انار

% از 9/86و  7/73ساعت توانسته است که بترتیب  48و  24

را از بین  سینالیواژ کوموناسیترهاي انگل  تروفوزوئیت

 .)22(ببرد

، 50 يدر غلظت هادر مطالعه حاضر اثر ضد انگلی گیاه اناریجه  

بر روي مرحله  تریل یلیگرم بر م کرویم 800و  400، 200، 100

گردید و نتایج  الروي انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس ارزیابی

میکرو گرم  200گیاه در غلظت  نشان داد که عصاره متانولی این

درصد  50بر میلی لیتر و غلظت هاي باالتر موجب مرگ بیش از 

میکرو  800و  400پروتواسکولکس ها شده اند و در غلظت هاي 

تر حتی اثرات بهتر از داروي آلبندازول داشته اند گرم بر میلی لی

 باشد.  که بعنوان داروي اصلی و متداول این بیماري می

در مطالعات مختلف، اثرات ضد انگلی گیاهان و ترکیبات متعددي 

را مورد بررسی قرار دادند. بعنوان نمونه جاللی و همکاران در 

و  یآقط آ، پورپوره ناسهیآلبندازول، اک ریتأث 1394سال 

اي در موش  حفره تک کیداتیه ستیک روي بر دینانوذرات اکس

دادند و نتایج نشان  ی را مورد بررسی قرارشگاهیکوچک آزما

هاي درمان شده در  در گروه ستهایتعداد، اندازه و حجم کداد که 

 نیکم تر. داشت داري یبا گروه شاهد آلوده کاهش معن سهیمقا

اندازه و حجم  نیو کم تر ناسهیاک یدر گروه درمان ستیک تعداد

 نیشتریمشاهده شد. ب یدر گروه تحت درمان با آقط ستیک

در گروه شاهد آلوده مشاهده  ستیک اندازه تعداد، حجم و

در روي  دیو نانواکس ناسهیاک ،یآقط یاثر درمان ی. بررسدیگرد

ي  در مطالعهمیلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن  450غلظت 

مشخص در تعداد، اندازه و حجم  یکاهش اثرات دیحاضر مؤ

که در مقایسه با مطالعه حاضر از غلظت داروئی  )23بود( ستیک

و  بسیار باالتري استفاده شده است. در مطالعه دیگر موذنی

 یکش اثرات پروتواسکولکس یبررسبه  2012 همکاران در سال

 .پرداختند )Trachyspermum ammi( انیزن اهیگ وهیاسانس م

 تریلی لیدر م گرمی لیم 15و  10، 5 ریها با مقاد کولکسپروتواس

 مواجه شده قهیدق 60و  30، 20، 10 به مدت انیزن اهیاسانس گ

 10که به مدت  نیاز ا پس ها پروتواسکولکس % 100 زانیاند. م

 انیاسانس زن تریلی لیدر م گرمی لیم 10غلظت  در معرض قهیدق

ي فوق روشن ساخت که  لعهمطا جی. نتارفتند نیقرار گرفتند، از ب

 به تواندی باال است و م انیزن اهیگ یکش پروتواسکولکس قدرت

 یدر بررس ).24استفاده شود( یعیطب دالیاسکلوس کی عنوان

 Mallotus(  ینیپیلیماالتوس ف اهیگ ي وهیي م اثرات عصاره

philippinensis (در  گرمی لیم 20و  10شد که غلظت  مشخص

سبب از  بیترت به قهیدق 60از مدت زمان  عصاره بعد تریلی لیم

درصد شد.  98و  97زانیها به م رفتن پروتواسکولکس نیب

 2از  شیعصاره در زمان ب تریلی لیم در گرمی لیم 20غلظت 

 . )25(دیها گرد رفتن کامل پروتواسکولکس نیساعت باعث از ب

 800در مطالعه حاضر باالترین غلظت مورد بررسی، غلظت 

بر میلی لیتر بود که نسبت به مطالعات باال بسیار میکرو گرم 
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 200کمتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که غلظت 

 کروگرمیم 400غلظت ساعت،  48میکروگرم بر میلی لیتر بعد از 

میکروگرم بر میلی  800و غلظت  ساعت 24بعد از  تریل یلیبر م

درصدي  100ساعت موجب مرگ  12لیتر بعد از 

است  لکس هاي انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس شدهپروتواسکو

که در مقایسه با نتایج حاصل از سایر مطالعات اثرات قابل 

قبولی دارد. عالوه بر بررسی اثر ضد انگلی، در این مطالعه 

میزان سمیت این گیاه نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج 

 نشان داده است که عصاره متانولی گیاه MTTحاصل از روش 

میکرو گرم بر میلی لیتر نیز فاقد  1600اناریجه حتی در غلظت 

 .سمیت می باشد

 گیرينتیجه  
عصاره متـانولی گیـاه اناریجـه در غلظـت هـاي       ،براساس نتایج

ضـد انگلـی    میکرو گرم بر میلی لیتر داراي اثـر  800و  400، 200

قـــوي بـــر روي پروتواســـکولکس هـــاي انگـــل اکینوکوکـــوس 

تنی دارد و میتواند پـس از انجـام    ایط برونگرانولوزوس در شر

تنـی و فـاز انسـانی, بعنـوان      مطالعات تکمیلی در فاز هـاي درون 

هیـداتیک   ترکیب طبیعی ضد انگلی بـراي درمـان بیمـاري کیسـت    

مورد استفاده قرار گیرد. بهترین غلظت و زمان براي ایـن گیـاه،   

باشـد  ساعت مـی   48میکرو گرم بر میلی لیتر بعد از  200غلظت 

 .که بعنوان دوز موثر دارو در نظر گرفته شده است

 
 

 و قدردانی تشکر 
دانند مراتب تشکر صـمیمانه خـود را    نگارندگان بر خود الزم می

صــدر،  در ایــن پــژوهش کــه بــا ســعه کلیــه شــرکت کننــدگاناز 

همکاري نمودند و ما را در انجـام و ارتقـاء کیفـی ایـن پـژوهش      

ــاري ــد.  ی ــالم نماین ــد، اع ــان   دادن ــتج از پای ــه من ــن مقال ــه  ای نام

ــی ــد   کارشناسـ ــا کـ ــد بـ ــالق    4652/2/29ارشـ ــه اخـ و شناسـ

IR.QUMS.REC.1400.328     در دانشگاه علـوم پزشـکی قـزوین

 .مورد تایید قرار گرفت

 تضاد منافع 
در این پژوهش هیچ گونه تعـارض منـافعی توسـط نویسـندگان     

 .گزارش نشده است

 مشارکت نویسندگان:
 اـی ،اـه داده آوري عـجم یا ،مطالعه حیاطر و ازيدپر ممفهو) 1(

همـن رحیمـی اسـبویی،آیت    ب: اـه داده یرـتفس و لـتحلی و تجزیه

 چابرا آرونا عمران، اهللا نصرالهی

ــب یا مقاله نویس پیش تهیه )2( ــجه آن بینیزاـــ ــت تـــ  ینودـــ

 اسـدالهی،  زهـرا  اسـبویی،  رحیمـی  بهمـن : نهاندیشمندا ايوـمحت

 حیدریان پیمان

ــب لساار از پیش ستنوشتهد نهایی تایید )3( ــمجل هــ ــن :هــ  بهمـ

  حیدریان پیمان ،اسبویی رحیمی
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   Abstract 

 Background & Aim: Hydatidosis is one of the most important and prevalent parasitic 
diseases in Iran. Due to the fact that no definite and reliable treatment for this disease 
has been recorded so far, the aim of this study was to investigate the antiparasitic effect 
of Froriepia subpinnata (F. subpinnata) on the protoscolex stage of Echinococcus 
granulosus (E. granulosus) in vitro. 

Methods: F. subpinnata plant was collected from the forest areas of Mazandaran 
province and extracted using maceration method and methanolic extract was prepared 
in concentrations of 50, 100, 200, 400 and 800 μg / ml. Protoscoleces E. granulosus was 
isolated from the liver, spleen and lungs of sheep. Different concentrations of drug 
along with albendazole were incubated as positive control in 96 well plates with 
protoscoleces for 6, 12, 24 and 48 hours and finally the survival rate of the parasite was 
examined using 0.01% Eosin as vital staining. 

Results: According to the results, the survival rate of protoscoleces is significantly 
reduced as the increase in the concentration of the drug and the incubation time. 
Concentration of 200 μg / ml of methanolic extract of the F. subpinnata was the most 
appropriate dose, which eliminated 100% of protoscoleces after 48 hours. The results of 
MTT test also showed that the methanolic extract of this F. subpinnata, even at a 
concentration of 1600 μg / ml, had no toxicity on the HeLa cell line. 

Conclusion: The results indicated that the F. subpinnata has suitable scolicidal effects 
and after additional and confirmatory tests can be used as a natural antiparasitic 
treatment. 
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