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Abstract
Background and Objective: Echinococcosis garnulosus is a major zoonotic disease, and surgery is the
best treatment for it. So far, several chemical scolicidals have been used to prevent protoscolices leakage
during surgery, but due to their adverse effects were not well-received. Therefore, using medicinal plants
or compounds driven from them as alternatives were taken into consideration. This study was conducted
to compare the in vitro effect of Cannabis sativa essential oil with albendazole on protoscolices of
hydatid cyst.

Methods: In this descriptive-analytic study, essential oil of C. sativa was prepared from aerial parts of the
plant in flowering season in university of Camerino, Italy, and Gas chromatography – mass spectrometry
(GC-MS) analysis was performed. Protoscolices were extracted from the livers infected with hydatid cyst
and were exposed to different concentrations of C. sativa (1, 2, 5 and 10 μg/ml) for 10, 30, 60 and 120
minutes. The viability of protoscolices was measured by 0.1% eosin staining. Albendazole was used as a
standard medicinal drug.

Results: Essential oil of C. sativa at all tested concentrations led to significant mortality in protoscolices
which showed a direct relation with increase in concentration (P<0.05). The highest concentration of
albendazole after 2 h led to 13.24% mortality rate while, this amount with C. sativa essential oil at 2µg/ml
reached to 20.9%, and at 10µg/ml reached to 26.08%.

Conclusion: This study showed that C. sativa essential oil has promising scolicidal effect compared to
albendazole and can be suggested as a natural protoscolicidal agent.
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چکیده

ـ واستداموانسانمشتركمهميهايماریبازگرانولوزوسسینوکوکوزیاکهدف:وزمینه اسـت. آندرمـان روشنیبهتـر یجراح
بـه توجـه بااما؛اندشدهاستفادهیجراحعملنیحهاپروتواسکولکسنشتازيریجلوگيبرايمتعددییایمیشيهاکشاسکولکستاکنون

بـات یترکعنـوان بـه آنهـا ازشدهمشتقباتیترکایییدارواهانیگازاستفادهرونیااز.اندنگرفتهقراراستقبالموردیلیخیجانبعوارض
Cannabis)شـاهدانه اسـانس تنـی بـرون اثـر مقایسـه منظوربهمطالعهنیااند.گرفتهقرارتوجهموردنیگزیجا sativa) بـر آلبنـدازول بـا

شد.انجامهیداتیدکیستهايپروتواسکولکس
ـ تالیانویکـامر دانشگاهدریگلدهفصلدراهیگییهوايهاقسمتازشاهدانهسانسایلیتحل–یفیتوصمطالعهنیادربررسی:روش ای

ـ داتیهسـت یکبهآلودهيکبدهاازهاپروتواسکولکسشد.انجامیجرمیسنجفیط-يگازیکروماتوگرافزیآنالوهیته بـه واسـتخراج دی
گرفتنـد. قرارشاهدانهاسانستر)یلیلیمهريازابهکروگرمیم10و1،2،5(مختلفيهاظتغلمعرضدرقهیدق120و10،30،60مدت

اسـتفاده اسـتاندارد يداروعنـوان بـه آلبندازولازشد.دهیسنجدرصد1/0نیائوزيزیآمرنگلهیوسبههاپروتواسکولکسبودنزندهزانیم
د.یگرد

ـ گردهاپروتواسکولکسدرداریمعنرفتنبینازموجباستفادهمورديهاغلظتیتمامدرشاهدانهاسانسها:هیافت شیافـزا بـا کـه دی
کهیحالدر.شدموجبرارفتنبینازدرصد24/13ساعت2ازپسآلبندازولازغلظتنیباالتر).>05/0P(دادنشانمیمستقرابطهغلظت

د.یرسدرصد08/26بهµg/ml10غلظتردودرصد9/20بهµg/ml2شاهدانهباماریتدرزانیمنیا
عنوانبهراآنتوانیمواستآلبندازوليداروباسهیمقادریقبولقابلیکشپروتواسکولکساثريداراشاهدانهاسانسگیـري: نتیجه

نمود.شنهادیپیعیطبکشپروتواسکولکسمادهکی
آلبندازول،اسانس،نهشاهدا،سبزيدارو،گرانولوزوسنوکوکوسیاکها:واژهکلید

 ________________________________ ________________________________ _
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32415090نمابر،011-32415159تلفن،یشناسانگلگروه،یدامپزشکدانشکدهبابل،واحدیاسالمآزاددانشگاهبابل،:نشانی
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مقدمه
Echinococcus)گرانولوزوسسینوکوکوزیاک granulosus)ای

داموانسـان مشـترك مهـم هـاي مـاري یباز،دیداتیهستیکعفونت
نـواري هـاي کـرم الرويفـرم توسـط وداردیجهانانتشارکهاست

طقمنــادرمــاريیبنیــا).1(دشــویمــجــادیانوکوکــوسیاکجــنس
وجودانسانودام،سگنیبتريکینزدارتباطآندرکهییروستا
بـر جـدي هـاي بیآسـ بـر عـالوه مـاري، یبنیـ ا.استترعیشا؛دارد

ودرمــانیيهــانــهیهزجــادیابــااحتمــالی،مــرگوانســانســالمت
عمـده چـالش کیـ عنـوان بـه دامـی، يهافرآوردهکاهشهمچنین
).2(شودیمفتهنظرگردراقتصاديویعمومبهداشت

جهـانی انتشـار دارايکهبودهزئونوزبیماريیکهیداتیدوزیس
کـه ايمطالعـه طـی اسـت. بیماريایناندمیکمناطقازایراناست.

ایـن شـیوع میـزان بـر 2015سـال درهمکارانوآباديعلیعندلیب
متوسـط طـور بهساالنهایراندردیگردمشخصدادند؛انجامبیماري

آنجـا از).3(شـود یمـ انجـام هیداتیککیستجراحیردمو2/134
ازهمیشـه نیـز جراحیواستجراحیبیماريایندرمانراهتنهاکه

کشاسکولکسترکیباتازاستفادهلذااست؛برخوردارباالییخطر
کـاربرد توانـد مـی بیمـاري اینکردنمحدودبرايخطربیومناسب
نظـر درصـورت درسـت، یکیجراحـ درمـان درکنـد. پیـدا مناسبی
شدنکاشتهوهاپروتواسکولکسنشتخطرالزم،داتیتمهنگرفتن

نیـ اکـه داشـت خواهدوجودعملنیحدرهابافتواحشاءدرآن
هیـ ثانويهـا سـت یکلیتشکويماریببازگشتیاصللیدالازلهأمس

ازاســـتفادهســـت،یکاتیـــمحتونشـــتازاجتنـــابيبـــرااســـت.
يضـرور يمـار یببازگشـت ازيریجلـوگ يبـرا ثرمـو دالیسیاسکول
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نیفرمالچونيادیزییایمیشيهاکشاسکولکستاکنون).4(است
ــپرتونیها-ینمکــســرمدرصــد،2 ــا20کی ــولدرصــد،30ت محل

.انـد شـده گرفتهکاربهنیبتادونقرهتراتیند،یسایاسکول-دیمایستر
یجـانب عـوارض بـروز بـه مواردازیبرخدرباتیترکنیاازاستفاده

يهـا بافـت وکبـد نکروز،يصفراويمجاربروزیفجملهازيدیشد
درمـان يبـرا هـا دازولیـ میبنز).5(انجامـد یمـ سـت یکمجـاور سالم

موردتشانیموفقزانیمازمتفاوتگزارشاتبایانساندیداتیهستیک
بـه یولـ ؛بـود باتیترکنیانیاولازمبندازولرند.یگیمقراراستفاده

وبـود نییپـا آنیسـت یکداخـل ویسرمریمقاداندك،جذبعلت
يداروآلبندازولکند.ینمنفوذهاستیکداخلبهدارویکافمقدار

دررايبهتـر ییاکـار دیـ داتیهستیکدرماندرکهاستيدتریجد
).6(استدادهنشانمبندازولباسهیمقا

هیــعلنساســاازاســتفادهلیپتانســمــورددريمحــدودمطالعــات
بـا شـاهدانه اهیگاند.شدهانجامدیداتیهستیکيهاپروتواسکولکس

Cannabisیعلمنام sativaیسیانگلنامباوIndian hempیاهیـ گ
يایآساهیگنیاخاستگاهاست.متر4تا1ارتفاعبهوسالهکییعلف

ناسـه یکانابخـانواده ازگلدارويابوتهیاهیگشاهدانهاست.يمرکز
).7(دارديادندانهيهابرگچهباياپنجهمرکبيهابرگکهاست
اهیـ گنیـ ايهـا دانـه ونیـ رزگل،اطرافيهابرگومادهيهاگل

ــیدارواســتفاده ــد.ی ــهشــاهدانهازدارن ــاندریســنتصــورتب درم
ویپوسـت يهـا يمـار یبماننـد یالتهـاب يهايماریبآسم،وسمیرومات

خـواص يدارااهیـ گنیاشود.یماستفادهیعروق-یقلبيهايماریب
اسـت یضدتشـنج باتیترکيداراوآورخوابمسکن،آرامبخش،

یاهیگيهااسانسازیبرخیانگلضداثراتکهنیابهتوجهبا).8(
بـه حـدودي تـا وگرفتـه قـرار توجهموردمختلفهايانگلرويبر

نیـ ااهدانه،شـ اهیـ گادیـ زخواصبهتوجهباو)9-13(دهیرساثبات
نظـر هبـ یکشـ اسـکولکس تیخاصـ یبررسـ يبرایمناسبنهیگزاهیگ
دهنـده تشـکیل عنـوان بـه ترپنوئیـدي ثانویـه هـاي متابولیـت .رسـد یم

کـاریوفیلن انـد. شدهگزارشاسانسشیمیاییاجزايدرصدبیشترین
)Caryophyllene،(ــا ــنن-آلف ــن(و)α-pinene(پی )Myreceneمیرس

).13(هستنداسانسییایمیشياجزاردرادرصدبیشترین
بـر آلبنـدازول بـا شـاهدانه اسانساثرمقایسهمنظوربهمطالعهنیا

انجـام یشگاهیآزماطیشرادرهیداتیدکیستهايپروتواسکولکس
شد.

بررسیروش
دانشـگاه دامپزشـکی دانشـکده دریلیتحل–یفیتوصمطالعهنیا
شد.جامان1397سالیطبابلواحداسالمیآزاد

دراهیـ گییهـوا يهـا قسمتازشاهدانهاهیگاسانساسانس:هیته
شــد.هیــتهایــتالیا)Camerino(نویکــامردانشــگاهدریگلــدهفصــل

GC(یجرمـ یسـنج فیـ ط–يگـاز یکرومـاتوگراف  – MS( يبـرا

دانشـگاه يداروسـاز انشـکده ددراسـانس ییایمیشـ ياجزاییشناسا
بابـل آزاددانشـگاه یدامپزشکانشکدهدبهآنجهینتوانجامنویکامر

شد.ارسال
سـت یکبـه آلـوده يکبـدها د:یداتیهستیکپروتواسکولکسهیته

شـگاه یآزمابـه وهیـ تهآمـل شهرستانکشتارگاهازگوسفنددیداتیه
بابـل واحـد یاسـالم آزاددانشـگاه یدامپزشکدانشکدهیشناسانگل
درصـد 70الکـل بهآغشتهپنبهتوسطکبدهانیاسطح.شدندمنتقل

هـا ستیکاتیمحتو،یعفونضدازبعد.ندشدیعفونضدوشستشو
عاتیماوگرانولوزوسنوکوکوسیاکيهاپروتواسکولکسجملهاز
وهـا سـت یککامـل هیـ تخلازبعد.شدندهیتخللیاسترارلنداخلبه

هـا پروتواسـکولکس تـا کـرده صـبر قهیدقچندمدتبهارلنپرشدن
عیمـا هـا، پروتواسکولکسکاملشدننینشتهازپس.شدندنینشته
ــتخلیــیرو ارلــن،درونشــدهنینشــتــهيهــاپروتواســکولکسوهی
يبرانیانگیمطوربه.ندشددادهشستشونیسالنرمالسرمبامرتبهسه
خـارج وشـدن نینشتهصرفزمانقهیدق20شووشستمرحلههر

.شدهااسکولکسپروتوداشتننگهوعاتیمادقتباکردن
Viability(هـا پروتواسکولکسبودنزندهتست test:( نیـی تعيبـرا

ازالنـدا 20سـمپلر، لهیوسـ بهها،پروتواسکولکسبودنزندهدرصد
بـه وختـه یرالميروراپروتواسـکولکس يمحتـو شـده آمادهعیما

کنـار دردرصـد 1/0نیائـوز رنـگ محلـول النـدا) 20(حجمهمان
گوشـه لهیوسـ بـه یآرامبهوالملکیباسپس.شددادهقرارنمونه

یآرامبهالملبعدوکردهمخلوطراهاپروتواسکولکسورنگآن
قـه یدق10ازپس.شددادهقراررنگيحاوشدهآمادهمحلوليرو

کـه صـورت نیبـد .گرفتنـد قـرار یابیـ ارزموردهاپروتواسکولکس
مـورد نگرفتنـد؛ رنـگ هکـ ییآنهـا یعنیزندهيهاپروتواسکولکس

پروتواسکولکسیکروسکوپیمشان5حداقل.گرفتندقرارشمارش
بـودن زنـده زانیـ م.گرفتقرارشمارشموردبودنزندهتستيبرا

ک).ی(شکل)14(شدنییتعدرصد95حدودهاپروتواسکولکس
اثـر :آزمایشـگاهی شـرایط درکشـی اسـکولکس فعالیـت ارزیابی
لیتـر میلیبرمیکروگرم10و1،2،5ظتغلچهارکشیاسکولکس

بـر دقیقـه 120و10،30،60هـاي زمـان درشاهدانهگیاهاسانساز
2و1غلظـت دوبـا مقایسهدرهیداتیدکیستهايپروتواسکولکس

حـالل ازگرفت.قرارارزیابیموردآلبندازوللیترمیلیبرمیکروگرم
DMSOدرصـــدیـــکغلظـــتبـــاسولفوکســـاید)متیـــل(دي

شـد. اسـتفاده سـالین) نرمـال لیترمیلی9/9درDMSOلیترمیلی1/0(
یـک دراسـانس ایـن ازالنـدا 10شاهدانه،اسانسسازيآمادهبراي

ــی ــرمیل ــکDMSOلیت ــدی ــهدرص ــوبیب ــلخ ــد.ح ــهش ــورب منظ
درآلبنـدازول اسـتاندارد پـودر ازگرم01/0آلبندازول،سازيآماده
ازآمیـزي رنـگ بـراي شـد. حـل درصدیکDMSOلیترمیلییک

نرمـال لیتـر میلـی 100درائوزینپودرگرم1/0(درصد1/0ائوزین
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یـک میکروپلیـت هـاي چاهـک ازکـدام هـر بهشد.استفادهسالین)
تقریبـاً حـاوي هیداتیـد کیسـت پروتواسـکولکس محلولازلیترمیلی

یــبترتبــهوشــداضــافهســمپلرکمــکبــاپروتواســکولکس1000
هـا چاهـک بـه آلبنـدازول وشاهدانهاسانسازنظرموردهايغلظت
گردید.اضافه

هاپروتواسکولکسبودنزندهتست:1شکل

افـت یدردرصـد کیـ DMSOجزهبرايماریتچیهشاهدگروه
انکوبـه گرادیسانتدرجه37يدمادرهاچاهکیتمامسپسنمود.ن

پـس سمپلرکمکبهقهیدق120و10،30،60يهازماندر.شدند
برداشـته محلولازالندا20مجزا،طورهبچاهکهرکردنهمگناز
1/0نیائـوز رنـگ النـدا) 20آن(حجمهمباودادهقرارالميروو

آنيروومخلـوط يمتـر یلـ یم24در24المللبهکمکبهدرصد
ينـور سـکوپ کرویمکمکبهقهیدق10ازپسوگرفتقرارالمل

یکروسـکوپ یمشـان 5درزنـده بهمردهيهاپروتواسکولکسنسبت
بـا اسـانس نیایکشاسکولکساثر.گرفتقرارشمارشموردالمل
قـرار سـه یمقاویبررسـ مـورد مشـابه يدوزهـا درآلبنـدازول يدارو

بـات یترکتکرارهردروشدتکرارمرتبه3شیآزمانیا).3(گرفت
شدند.لیاستراستفادهموردلیوساويسازآمادهمجدداً
SPSS-16يآمـار رافـزا نـرم ازاسـتفاده بـا هـا داده:يآمـار زیآنال

لهیوسـ بـه هـا دادهنرمـال عیـ توزیبررسـ ابتـدا شـدند. لیتحلوهیتجز
زیآنـال آزمـون ازبعـد مرحلـه در.شـد انجاملکیو-رویشاپآزمون

Repeated)مکـرر يهـا انـدازه باانسیوار measure) یبررسـ يبـرا
آزمـون ازشد.استفادهمختلفيهازماندرداریمعناختالفوجود

Bonferroniیبـ یتعقتسـت وANOVAطرفـه کیـ انسیـ وارزیآنـال 

ریمقـاد شـد. اسـتفاده مختلـف يهـا گروهانیماختالفیبررسيبرا
شد.گرفتهنظردربودنداریمعنعنوانبه05/0ازکمتر

هایافته
ــا ــجینت ــمازلحاص ــیناززانی ــتنب ــکولکسرف ــاپروتواس دره

است.آمدهکیجدولدرمختلفيمارهایت
رفـتن بـین اززانیـ مµg/ml1غلظتباشاهدانهاسانسباماریتدر

يآماراختالفقهیدق30و10یزمانيهابازهدرهاپروتواسکولکس
رفـتن بـین ازنیانگیـ ماخـتالف کـه یحـال درنداد.نشانيداریمعن

قـه یدق120و60يهـا زمانانیمغلظتنیهمدرهاپروتواسکولکس
ــراز ــارنظ ــيآم ــودداریمعن ــتدر).>019/0P(ب ازµg/ml2غلظ

30يهازماندرهاپروتواسکولکسرفتنبینازانیمشاهدانهاسانس
اختالف)>002/0P(قهیدق120وقهیدق60)،>006/0P(قهیدق60و

زانیـ مانیماختالفµg/ml5غلظتدرداد.ننشايداریمعنيآمار
قهیدق60و006/0P<،(30(قهیدق30و10يهازماندررفتنبیناز
)001/0P<(قهیدق120و60و)001/0P<(داریمعنـ يآمـار نظـر از

رفــتنبــینازنیانگیــمانیــماخــتالفµg/ml10غلظــتردبودنــد.
و007/0P<،(30(قـه یقد30و10يهـا زماندرهاپروتواسکولکس

يآمـار نظـر از)>001/0P(قهیدق120و60و)>001/0P(قهیدق60
بودند.داریمعن

شـاهدانه گـروه درقـه یدق10زماندررفتنبیناززانیمنیشتریب
ــا ــتب ــد)µg/ml10)14/0±46/17غلظ ــدمشــاهدهدرص ــهش درک
زانیـ مشیافـزا بـا ).>001/0P(بودداریمعنهاگروهیتمامباسهیمقا

يداریمعنـ طـور بـه زیـ نریـ وممـرگ زانیـ مشـاهدانه اسانسغلظت
اثـر ومـار یتغلظـت انیـ مداریمعنـ رابطهانگریبکهدادنشانشیافزا

اززانیـ منیشـتر یبقـه یدق30زمـان دراست.آنازحاصلیکشندگ
و)درصــدµg/ml10)18/0±2/20شــاهدانهگــروهدررفــتنبــین

ــاآلبنــدازولازحاصــلمــاریتدرزانیــمنیکمتــر µg/ml1غلظــتب
قـه یدق30زماندرمارهایتیتمامشد.مشاهدهدرصد)86/0±16/9(

کنتـرل گـروه بـا سـه یمقادرداریمعنـ یکشـ اسـکولکس اثربهمنجر
60گذشـت ازپـس رفتنبیناززانیمیبررسدر).>001/0P(شدند

گـروه بـا سـه یمقادرداریمعنـ اثربروزبهمنجرهاگروهیتمامقه،یدق

گرانولوزوساکینوکوکوسهايپروتواسکولکسعلیهآلبندازولوشاهدانهاسانسکشیاسکولکساثرمقایسه:1جدول
کنترلبامقایسهدرمختلفهايزمانوهاغلظتدر

زمان
قه)ی(دق

DMSO(کنترلآلبندازولشاهدانهاسانس

درصد)کی µg/ml1µg/ml2µg/ml5µg/ml10µg/ml1µg/ml2
10aD19/0±24/13aE09/0±33/15aE02/0±98/15aF14/0±46/17aB08/0±61/6aC2/0±47/8aA03/0±84/2
30aC09/0±89/13aD13/0±07/16bE15/0±86/18bF18/0±2/20bB08/0±16/9bB1/0±10aA1/0±9/2
60bC12/0±42/15bD17/0±6/17cE12/0±47/20cF17/0±22/23cB14/0±87/10cB16/0±69/11aA09/0±94/2
120cD21/0±76/17cE16/0±9/20dF16/0±83/23dG19/0±08/26dB23/0±7/11dC08/0±24/13aA12/0±06/3

اند.شدهانیباستاندارديخطاونیانگیمصورتبههاداده
a،b،c،d05/0(تاسستونهردردارمعنیيآماراختالفدهندهاننشغیرهمسانحروفباهامیانگینP<.(

A،B،C،D،E،F،G05/0(استردیفهردردارمعنیيآماراختالفدهندهنشانغیرهمسانحروفباهامیانگینP<.(
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زیــنمختلــفيهــاگــروهانیــماخــتالف).>001/0P(دشــدنکنتــرل
موجــب µg/ml10شــاهدانه بــا مــار یت).>05/0P(بــود داریمعنــ

يهاپروتواسکولکستیجمعدررفتنبیناز)درصد17/0±22/23(
دوهـر نیهمچنـ ومارهـا یتریساباسهیمقادرکهدیگردماریتتحت

نیآخـر در).>01/0P(بـود داریمعنآلبندازولستفادهاموردغلظت
رفـتن بـین ازنیانگیـ ماخـتالف قه)یدق120(مطالعهموردیزمانبازه

بــودداریمعنــکنتــرلگــروهبــامــاریتتحــتيهــاگــروهتمــامانیــم
)01/0P<.(اســتفادهمــورديهــاغلظــتیتمــامدرشــاهدانهاســانس

بـا کـه دیـ گردهـا اسـکولکس پروتودرداریمعنرفتنبینازموجب
نیبـاالتر ک).یـ (نمـودار دادنشـان میمستقرابطهآنغلظتشیافزا

بـین ازدرصـد 24/13±08/0سـاعت 2ازپـس آلبنـدازول ازغلظت
شـاهدانه بـا مـار یتدرزانیـ منیـ اکـه یحـال در.شدموجبرارفتن

µg/ml2غلظــــتدرودرصــــد9/20±16/0بــــهµg/ml10بــــه
د.یرسدرصد19/0±08/26

زمانیهايبازهدرآلبندازولوشاهدانهاسانسسمیت:1نمودار
هیداتیدکیستهايپروتواسکولکسبردقیقه120و10،30،60

EO10:غلظتباشاهدانهاسانسµg/ml10،EO5:شاهدانهاسانس
µg/ml2غلظتباشاهدانهاسانس:µg/ml5،EO2غلظتبا
EO1:غلظتبانهشاهدااسانسµg/ml1،Alb1:غلظتباآلبندازول

µg/ml1،Alb2:غلظتباآلبندازولµg/ml2،CON:کنترل

بحث
بـا سـه یمقادرشـاهدانه اسـانس حاضـر، مطالعـه جینتـا بهتوجهبا
یقبـول قابـل یکشـ اسکولکساثريداراآلبندازولاستاندارديدارو

اثـــریابیـــارزيابـــرهمکـــارانوElissondoمطالعـــهجینتـــابـــود.
وبـود مثبـت دیـ داتیهسـت یکيروبرمولیتیکشپروتواسکولکس

اثرگرانولوزوسنوکوکوسیاکيهاپروتواسکولکسيروبرمولیت
يتـر یطـوالن زمـان مـدت دریکشـندگ نیـ ایول؛داشتیکشندگ

اثـر یبررسـ درCelinaوMaría).15(گرفتانجاممعمولبهنسبت
دیـ داتیهسـت یکپروتواسـکولکس هیـ علمولیتوآلبندازولهمزمان
رایـی داروبیـ ترکنیـ ایسـت ینرژیساثـر ویدرمـان مثبتياثرگذار

اثـر یبررسدره محمودوند و همکارانمطالعجینتا).16(دادندنشان
دیـ داتیهستیکيهاپروتواسکولکسيروبراهیسرهیزاهیگعصاره

تـر یلیلیمبرگرمکرویم25دوزباکهدادنشانیجراحعملنیحدر

).17(شـدند کشـته هـا پروتواسکولکسدرصد100قهیدق5زماندر
يبـرا یخـوراک پسـته عصـاره اثـر یبررسدرهمکارانومحمودوند 

کـه ندددانشاندیداتیهستیکيهاپروتواسکولکسکردنرفعالیغ
درصـد 100قـه یدق10زمـان درتـر یلیلـ یمبـر کروگرمیم100دوزبا

شـد مشـاهده یمناسـب اریبسـ ياثرگـذار وندرفتنیبازهااسکولکس
درشـاهدانه اسـانس تـر نییپـا يدوزهـا ازاسـتفاده بـه توجهبا).18(

يهـا غلظـت رسدیمنظرهبیقبلمطالعاتباسهیمقادرحاضرمطالعه
يهـا گـروه دردرصـد 100رفـتن بـین ازجادیايبراشاهدانهاسانس

بـین ازریمقـاد تواننـد یمباالتريهادوزاحتماالًودندنبویکافماریت
شوند.موجبهاپروتواسکولکسدررايشتریبرفتن

یدشـت درمنهاسانس1396سالدرهمکارانوینیحسمطالعهدر
(Artemisia sieberi)دیـ داتیهستیکيهاپروتواسکولکسيروبر

يهـا غلظـت دراسـانس نیـ ایکشـ اسـکولکس زانیـ مکـه دادنشان
μg/ml5/28/51بیـ ترتبـه قـه یدق120و10،30،60يهـا زماندر

ــد ــد5/71،درص ــد8/82،درص ــد3/99ودرص ــیتعدرص ــد.نی ش
یکشــندگاثــرمشــابهیزمــانيهــابــازهدرمشــابهدوزبــاآلبنــدازول

حاضـر مطالعـه جینتـا بـا سـه یمقادر).19(دادنشـان خـود ازيکمتر
یکشـ ولکساسـک تیخاصـ ازیدشـت درمنـه اسـانس رسـد یمنظرهب

دررایـ ز.اسـت برخـوردار شـاهدانه اسـانس بـا سـه یمقادريتـر يقو
مطالعـه است.شدهموجبرايشتریبرفتنبینازترنییپايهاغلظت

اریبسـ اثـر لیـ زنجبیمتـانل عصـاره کـه دادنشـان همکارانورستمی 
عصـاره یولـ ؛دارددیـ داتیهسـت یکيهـا پروتواسکولکسبریخوب
Artemisia(گونهدرمنهیمتانل aucheri(یمناسـب یدالیسیاسکولاثر

يسـجاد ).20(نداشتدیداتیهستیکيهاپروتواسکولکسيروبر
ریســـمختلـــفيهـــاعصـــارهاثـــرات2008ســـالدرهمکـــارانو

(Allium sativum)مـورد دیداتیهستیکيهااسکولکسيروبررا
نیشتریبmg/ml200غلظتدریکلروفرمعصارهند.دادقرارمطالعه

اثـــرودادنشـــانقـــهیدق120ازپـــسرایکشـــاســـکولکسریتـــاث
باهمسو).21(بودزمانوغلظتبهوابستهریسعصارهدالیسیاسکول

بایکشاسکولکساثرشیافزازینحاضرمطالعهجینتادرمطالعه،نیا
مطالعهاست.مشاهدهقابلشاهدانهاسانسغلظتوزمانشدنشتریب

اسـانس کهاستدادهنشانانیینعناخانوادهدالیسیاسکولاثريروبر
Mentha)پونه pulegium)نعناعاسانسبهنسبتيتريقواثريدارا
Mentha)یفلفل piperita)هـا اسـکولکس مانـدن زندهزانیمواست
بهروزه12ونیانکوباسدورهازپسپونهاسانسµg/ml10غلظتدر

سـال درهمکـاران ويطبـر مطالعـه ).22(دیرسـ درصـد 10ازکمتر
غلظـت درجهیبارويعطریشمعدانيهااسانسکهدادنشان2019

µg/ml50دردرصــد100رفــتنبــینازبــهمنجــرقــهیدق60ازپــس
يهاغلظتریمقادواستهشددیداتیهستیکيهاپروتواسکولکس

تـر یلیلـ یمبـر کروگـرم یم18/17و52/8بابرابربیترتبه50کشنده
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در).23(ندشـد گزارشجهیبارويعطریشمعدانيهااسانسيبرا
ــاســهیمقا کشــندهيهــاغلظــتریمقــاداســاسبــرحاضــر،مطالعــهب
کــشاســکولکساثــرجــهیبارويعطــریشــمعدانيهــااســانس50
درشـاهدانه اسـانس رایـ ز.دارنـد شـاهدانه اسانسبهنسبتيتريقو

دررفـتن بـین ازدرصـد 26بـه جرمنزینشدهاستفادهغلظتنیباالتر
شد.هاپروتواسکولکس

ــار ــزاازلنیوفیک ــلياج ــکیاص ــدهلیتش ــانسدهن ــاهدانهاس ش
بخـش مـاده نیـ اکهانددادهنشانمطالعات).13(استشدهگزارش

يبـرا یسـنت طـور بهکهاستیاهانیگباتیترکدهندهلیتشکیاصل
اثـرات نیمحققـ .)24(شـوند یمـ اسـتفاده یانگلـ يهايماریبدرمان
انـد نمـوده دییـ تاراپانوزومـا یترووزیشـمان یلهیـ عللنیوفیکاریدرمان

درونیالســـیفسفرمهـــارقیـــطرازلنیوفیکـــاراحتمـــاالً).26و25(
کـه ییآنجـا ازد.یـ نمایمـ اعمـال راخـود یسـم اثراتيتوکندریم
حاضـر مطالعـه درشاهدانهاسانسدهندهلیتشکمواددرصدنیشتریب

ــااســت؛لنیفویکــار ــترکنی ــدیمــبی ــردرمــوثرياجــزاازتوان اث
باشد.شاهدانهاسانسیکشاسکولکس

اسـانس کـش اسـکولکس اجـزاي بررسـی بـراي بیشـتر مطالعات
اسـانس سینرژیسـتیک فعالیتاحتمالوآنهاعملمکانیسمشاهدانه،

نظـر بـه ضـروري آلبندازولاستاندارددارويباآناجزايیاشاهدانه
بیشـتر مطالعـات تیمار،اینطبیعیمنشابهتوجهبااستامید.درسمی

بـه هیداتیـد کیسـت جراحـی اعمالحینرامادهاینازاستفادهزمینه
.آوردفراهماستاندارددارويباهمراهیاتنهایی

گیرينتیجه
عنـوان بـه توانـد یمشاهدانهاسانسکهدادنشانمطالعهنیاجینتا

گذرانـدن ازپـس وشودگرفتهنظردرسبمناکشاسکولکسکی
بهبودنمنیاصورتدريصفراوستمیسويکبدتیسميهاتست

قـرار اسـتفاده مـورد هـا پروتواسـکولکس مهـار وبردننیبازمنظور
.ردیگ

قدردانیوتشکر
ررضایاميآقا)176(شمارهنامهانیپاازیبخشحاصلمطالعهنیا

ازیدامپزشـک رشـته دریعمـوم يدکتـر درجـه اخـذ يبـرا یوسفی
تضـاد چگونـه یهسـندگان ینوبـود. بابـل واحـد اسالمیآزاددانشگاه

رئـیس رامشـگر میـثم دکتـر آقایـان ازاسـت شایسـته ندارند.یمنافع
ــرم ــگاهمحت ــروآزمایش ــددکت ــانامی ــديخ ــمحم ــرمولؤمس محت

خـاطر بـه بابلواحداسالمیآزاددانشگاهساهاتحقیقاتیآزمایشگاه
آید.عملبهقدردانیوتشکرکمالایشانایتحم
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