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خالصه
هاي هاي قدیم مورد توجه بسیاري از کشورها بوده و در سالاز زمان هانآيعصارهیاهاي گیاهی ووردهآفراستفاده از باگیاه درمانی 

ثر در درمان ؤسیر یکی از گیاهان م.افزایش استرو به هاي دارویی، وجود عوارض داروهاي سنتتیک و مقاومتنیز به علت اخیر
. است قرار گرفتههاي مختلف بوده و اثرات ضد انگلی آن عالوه بر سایر خواص درمانی آن مورد مطالعه بسیاري از محققین بیماري

میکروگرم در 750هاي غلظت. باشدآبی سیر بر مراحل الروي نماتودهاي انگلی می يبررسی اثرات درمانی عصاره ،هدف از این مطالعه
بر الروهاي انگلی جنس استرونژیلوس مورد آزمایش  آزمایشگاهیآبی سیر در محیط  يلیتر از عصارهگرم در میلیمیلی 10لیتر تا میلی

روي سیر با دا يعصاره نتایج حاصل از مطالعات . روز مورد بررسی قرار گرفت 7و میزان مرگ و میر الروها تا شد هقرار داد
میکروگرم به باال  750هاي ثیر سیر در غلظتأت ،در این مطالعه. لیتر مقایسه گردیدمیکروگرم در میلی 50تا 5/12هايلوامیزول در غلظت
 .درصد الروها از بین رفتند 65میکروگرم بیش از  750و در روز اول در غلظت  بودثر ؤاول و دوم نماتودها م يبر الروهاي مرحله

ثیر سیر بر نماتودها أبا توجه به ت. لیتر بوددر میلی) میکروگرم 5/12(غلظت لوامیزول  سیر مشابه يعصاره گرم به بااليمیلی 5/2ثیر أت
هاي کرمی به خصوص در مناطق اندمیک سیر در درمان و یا پیشگیري آلودگی يفورموالسیون مناسب از عصاره يتوان با تهیهمی

. استفاده نمود

سیر، الرو نماتودها  آبی يداروي گیاهی، عصاره:کلیدي کلمات

مقدمه
ترین مشکالت آلودگی به نماتودها یکی از مهم.

هاي انسانی و دامی اکثر کشورها به بهداشتی در جمعیت
برخالف . باشدخصوص کشورهاي در حال توسعه می

سستودها که همگی انگل هستند، اکثر ترماتودها و
گونه نماتود  80000از بیش . ا زندگی آزاد دارندهنماتود

ها انگل گیاهان، وجود دارد که تعداد محدودي از آن
مراحل سیر تکاملی نماتودها . باشندحیوانات و انسان می

کرم بالغ الروي و يشامل تشکیل تخم، چندین مرحله
محل زندگی نماتودها در میزبان . )1378اطهري (است 

گرمسیري، دانشگاه هاي عفونی وي سالمت، مرکز تحقیقات بیماريپژوهشکده، دانشیار*1

ي پزشکی، دانشگاه علوم شناسی، دانشکدهکارشناسی ارشد گروه انگل آموختهدانش2
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از آنان  دستگاه گوارش است ولی تعدادي تربیشاصلی 
به خصوص فیالریاها در نسوج مختلف و خون نیز 

لوده کنندگی این آهاي انتقال فرم راه. کنندزندگی می
از طریق خوردن تخم و یا مراحل الروي، انگل، متفاوت و

برخی موارد  از راه پوست صورت میزبان واسط و در
هاي نماتودي در میزان شیوع آلودگی با انگل.گیردمی

در صد جمعیت جهان  25حدود . جهان متفاوت است
هاي میلیون نفر مبتال به کرم 500مبتال به آسکاریس و 

سالیانه ضررهاي اقتصادي ). 1386اطهري (قالبدار هستند 
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هاي نماتودي در حیوانات ایجاد ناشی از آلودگیفراوانی
شود که شامل کاهش محصوالت دامی و کاهش می

براي درمان و کنترل  ،در حال حاضر.  باشدمی تولیدمثل
ها بنزیمیدازول يهاي نماتودي از داروهاي خانوادهآلودگی

هاي سطح وسیعی در جمعیتها در و ایمیدازوتیازول
داروهاي شیمیایی اگرچه . شودانسانی و دامی استفاده می

آسان و در دسترس است ولی افزایش مقاومت دارویی در 
عوارض دارویی  برخی از داروهاي چنین ها و همانگل

ضد انگلی باعث شده است که توجه بسیاري از محققین 
 . به سمت استفاده از داروهاي گیاهی معطوف گردد

 تواند دلیلی براي توجه بهبنابراین، این امر خود می
هند وکشورهاي چین، ژاپن،در. باشد یگیاه داروهاي

هاي انگلی به اريایران از گیاهان دارویی در درمان بیم
در این  .استشده طور سنتی در سطح وسیعی استفاده می

گیاهی چندین برابر داروهاي رابطه اثر برخی از داروهاي 
توان به ترکیبات است که مییک گزارش گردیدهتسنت

 فالسیپارومپالسمودیومهاي سنین در درمان گونهآرتمی
Tyler and Bradly(مقاوم به درمان را ذکر نمود 1988 ،

گیاهی آویشن،  يثیر عصارهأت). 1381مراغی و طرفی 
زیره و شمعدانی بر مراحل مختلف تخم، الرو و کرم بالغ 
همونکوس کونتورتوس، در شرایط آزمایشگاهی و 

چنین درهم). 1386حسینی (اي، نشان داده شد مزرعه
 Nauclea گیاهي ساقهپوستي عصارهاثر، تحقیقیک

latifolia شددادهنشانتخمازالروخروجروي
)Hooper and Chandler 1979.( استفاده از سایر گیاهان

شمعدانی، زغال ویشن، زیره،آخاکشیر، بومادران، مانند 
گزارش شده  هاي انگلیسیر در درمان آلودگیآخته و

، ایزدي و 1381، مراغی و طرفی 1386حسینی (است
). 1391، محرابی و همکاران 1382همکاران 

هاي در عفونت )Allium Sativum(خواص درمانی سیر 
. انگلی مورد توجه بسیاري از محققین قرار گرفته است

کامل لیلیاسه با پوشش گل  يتیرهاي ازگیاهی تک لپهسیر
هاي قلبی، سنتی در درمان بیماريو منظم که از دیدگاه طب 

درد، نیش زدگی و تومورها مورد استفاده قرار گرفته است 

این گیاه داراي ترکیبات ). 1384جعفري و همکاران (
ترین آن ترکیب سولفوره شیمیایی گوناگونی است که مهم

. آلیسین با نام تیوسولفینات و دي آلیل تري سولفید است
راشیدونیک آ-لینولئیک اسیدشامل چنین داراي لیپیدها هم

خواص ضد. باشدقندهاي ساکارز و فروکتوز میو اسید 
المبلیا هیستولتیکا، ژیاردیاانتامبا،تریپانوزوما انگلی سیر بر

 Lun،1379احمدي و همکاران (شده است اثباتماالریا و

et al. 1994, Perez et al. 1994.(برايهاي قدیم زماندر 
هاي تیفوس، وبا، اسهال خونی، دیفتري و درمان اپیدمی

اردستانی و همکاران (شده است سل از سیر استفاده می
سیر داراي ترکیبات شیمیایی متعدد از  يعصاره). 1383

ترکیب آلی  33اسیدامینه آرژینین و حداقل 17جمله، 
ژرمانیوم،(معدنی  يماده 8سولفاته مانند آلئین و آلیسین، 
و ) رويمنیزیم، سلنیوم و کلسیم، مس، آهن، پتاسیم، 
باشدمی Cو A ،B1هاي آنزیمی با نام آلیناز و ویتامین

)Ghaafar 2012 .(دهد که سیر داراي تحقیقات نشان می
چربی،گلوکز، کاهشاثرات متعدد و مفیدي مانند کاهش

ضدمیکروبی،ضدموتاژنیک،ضدضدتوموري،خاصیت
 Thomson and Ali(باشدمیآریتمیضدويانعقاد

2003, Ghiasi et al. 2012.(
هاي چنین باعث کاهش رشد انگلسیر هم يعصاره

ایی از جمله ژیاردیا المبلیا، لیشمانیا ماژور، یاختهتک
کریپتوسپوریدیوم، کریتیدیا فاسیکوالتا، لپتوموناس کلوزوما، 

اگریدیس، ملهتتراتریکوموناس گالیناروم، هیستوموناس 
Jean-Paul(اي و تریپانوزوما شده است پالسمودیوم برگه

et al. درسیري عصارهازنیزاخیرمطالعاتدر). 2005
ایناساسکهاستشدهاستفادهبدخیمهايبیماريدرمان

ایمونومدوالتوري ترکیباتخاصیتازاستفادههابررسی
Busch(باشد میسیر et al. توجه به مطالعات با ). 2010

از بین گیاهان اثرات قابل توجهی در  يانجام گرفته، عصاره
و invivoنماتودها، سستودها و ترماتودها در شرایط  بردن

invitro  دارند)Ghaffar et al. با توجه به خواص ). 2011
ثر بر روي ؤها و ترکیبات ممتعدد سیر در درمان بیماري

آبی سیر  يعصاره ثیرأبررسی ت به منظورها، این تحقیق انگل
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صورت  لوامیزولبانآيمقایسهالرو نماتود حیوانی وبر
. گرفته است

و روش کارمواد
سیر يعصاره يتهیه

را رامهرمزشهرستانازشدهتهیهسیرگرم500مقدار
ضمن، سپس ریختهکنمخلوطدرونو  کندهپوست

درراي حاصلتفاله شده و آوريجمعمخلوط  آبگیري،
 تمامیتادادهقرارفشارتحتتمیزتنظیفدستمال  یک

به  محلولنهایتدر.  شودگرفتهکاملطوربهآني شیره
.  شدو توزین  صافپارچه،یککمکبهدست آمده 

مدتبهدور در دقیقه  500دوربارابه دست آمدهمحلول
 -20در دماي و  جداروییمایعکرده،سانتریفوژدقیقه30

تا زمان  پودر حاصل. گردیدخشک گراد سانتی يدرجه
،10،5هايرقتسپس . شداستفاده در یخچال نگهداري 

، 31، 62، 125، 250، 500،  750گرم و میلی25/1و  5/2
. تهیه شدمیکروگرم از پودر سیر  8و  16

در این مطالعه، به علت کمیاب بودن نماتودهاي انسانی، 
ها مستقیم از نمونه.  شد از نماتودهاي حیوانی استفاده

شناسی منتقل انگلزمایشگاه آبه و آورياسب جمعرکتوم 
ها مدفوع اسب ينمونهالروهاي به دست آمده از . گردید

در ها نمونه. استرونژیلیده بودند يمتعلق به خانواده
در کافیرطوبت  و گرادسانتی يدرجه25-27حرارت

دستگاه برمن  با استفاده ازپس و س داده کشتانکوباتور 
آبی  يبراي بررسی تأثیر عصاره. آوري گردیدالروها جمع

الرو  50تعداد .  خانه استفاده شد 24هاي کشت از پلیت
 يهاي عصارهلیتر در  هر خانه گذاشته و رقتدر یک میلی
حجم .  اضافه شدمیکروگرم  8گرم تا میلی10آبی سیر از 

. لیتر محاسبه گردیدمیلی 2مجموع در نهایی براي هر خانه 
سیر از داروي  ياثر ضد نماتودي عصاره يبراي مقایسه

 5/12و  25و  50هاي تجارتی لوامیزول در رقت
دو .میکروگرم استفاده شد و نتایج با آن مقایسه گردید

براي آنالیز . خانه نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب شد

از تست توکی استفاده شده  به دست آمدهآماري نتایج 
اختالف   .شدندهاي مختلف با هم مقایسه است و گروه

درصد و در سطح  95ها با اطمینان دار بین گروهمعنی
05/0P< در نظر گرفته شد.

نتایج
 750هاي سیر در غلظتي عصارهثیر أدر این مطالعه ت

اول و  يروي الروهاي مرحلهو بیش از آن میکروگرم 
 5/2ترین اثر در غلظتبیش. ثر بودؤدوم نماتودها م

 750در روز اول در غلظت . گرم به باال دیده شدمیلی
درصد الروها از بین  65بیش از  لیتردر میلی میکروگرم

تحرکی معیار از بین رفتن الرو نماتودها شامل بی. رفتند
و وجود واکوئل انقباضات عضالنی  نبودالروها، کشیدگی، 
-میلی10(هاي باال در ابتدا با غلظت. در بدن الروها بود

لیتر ادامه میکروگرم در میلی 8شروع و تا ) لیتردر میلی گرم
لیتر و بیش از میکروگرم در میلی750هاي غلظت. یافت

ثر ؤالرو نماتودها مدرصد 50آن در از بین بردن حداقل 
هاي غلظتجزئیات اثر بخشی  1جدول .  بوده است

هاي مختلف در غلظت LD50.  دهدمتفاوت را نشان می
دهد که افزایش غلظت و یا افزایش زمان مواجه نشان می

ثر بوده ؤبین بردن الرو نماتودها مشدن با عصاره در از
لیتر میلیمیکروگرم در  500هاي غلظت هرچند که. است

بعد از الرو نماتودها  کشتندر  کمیثیر أتر تو پایین
هاي ترین اثر در غلظتولی بیشروز داشت  6گذشت 

تأثیر مطلوب . گرم و باالتر به دست آمدمیلی 750
ي سیر روي الرو نماتودها براساس کشتن بیش عصاره

در .  درصد الروها در نظر گرفته شده است 50از 
لیتر در روز اول مواجه شدن ر میلیمیکروگرم د750غلظت 

بین رفتند درصد الروها از 64بیش از  ،با عصاره
)05/0p< .(آبی سیر و داروي  يعصاره يبراي مقایسه

 5/12میکروگرم تا  50هاي مختلف ي لوامیزول، رقترتجا
. میکروگرم از لوامیزول روي الروهاي زنده بررسی گردید

هاي ذکر کرم در تمام رقتدهد اثر فلجی نتایج نشان می
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ترین زمان ممکن مشاهده گردید شده از لوامیزول در کوتاه
ثیر أت. ساعت تمامی الروها از بین رفتند 6و در ظرف 

توان به غلظت حداقل گرم به باالي سیر را میمیلی 5/2
.مشابه دانست) لیتردر میلیمیکروگرم  5/12(لوامیزول 

آبی سیر روي الرو نماتودهاي  يثیر عصارهأت 1تصویر 
الروهاي مرده .  دهدها را نشان میاسترونژیلوس در اسب

که الروهاي زنده اند در حالیبدون حرکت و کشیده شده
. داراي حرکت به صورت مارپیچ نشان داده شده است

آبی سیر  بر روي الرو نماتودها تا روز ششم  يلیتر از عصارهمیکروگرم در میلی8گرم تا میلی 10هاي ثیر غلظتأت :1جدول 
زمان

غلظت
g/mlµعصاره

تعداد (روز اول
)الروهاي زنده

تعداد(روز دوم
)زندهالروهاي

تعداد(روز سوم
)زندهالروهاي

تعداد(روز چهارم
)زندهالروهاي

تعداد(روز پنجم
)زندهالروهاي

تعداد(روز ششم
)زندهالروهاي

10000500000
5000700000
2500900000
12501362000
75018135200
500353231292928
250373633323129
125373735343331
62393735343432
31424140383837
16434241383838
8454343414040

505050505050کنترل

هاي آلودهي آبی سیر روي الرو نماتودهاي استرونژیلوس به دست آمده از اسبثیر عصارهأت: 1تصویر
)دهدپیکان الروهاي مرده را نشان می(
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بحث 
یاگیاهی وهاي فراوردهاستفاده از باگیاه درمانی 

به علت و  رایج گردیدهدنیاسراسردرهانآتام  يعصاره
و مقاومت دارویی عوارض جانبی نامطلوب داروها وجود

تر بیشبه گیاه درمانی  تمایل مردمباعث شده است که 
و امروزه یکی از گیاهان مورد استفاده سیر است. شود

تحقیقات زیادي روي خواص ضد انگلی آن صورت 
دهد که درمان با نتایج این تحقیقات نشان می. گرفته است

شوندها میسیر باعث کاهش قابل توجهی در تعداد کرم
)Ghaafar 2012 سیر نخستین ). 1381، مراغی و طرفی

ها درمان عفونتدر از شروع تمدن بشرياست که گیاهی
پزشکان روسی در جنگ جهانی .شده استمیاستفاده 

ها، اختالالت دستگاه گوارش، نیش دوم، براي درمان زخم
کردند و به زدگی، جنون، تشنج و تومور از آن استفاده می

علت خواص ضد باکتریایی، ضد انگلی، ضد قارچی و
اندسلین روسی نام نهادهضد ویروسی آن، سیر را پنی

)Libsterm 2002.(1994سالدرهمکارانولون
شرایطدرسیرسولفیدتريآلیلديتأثیرازمثبتیارزیابی
invitroآنتامبا تریپانوزوم،مختلفهايگونهبر 

.Lun et al(نددادنشانراالمبلیاژیاردیا وهیستولیتیکا

 يعصارهثیرأت 1375در سال  و همکاران مراغی). 1994
با مقایسه با پپرازین  )سیفاسیاابوالتا(ر بر کرمک سی

همکاران و فرغفاري. درصد عنوان کرد 40سیترات را 
تأثیرو  ندانجام داد1385هایی که در سال طی بررسی

 ژیاردیاوالمبلیاژیاردیا بر سیرکلروفرمی گیاهي عصاره
کیستبررا تنیدرونوتنیبرونشرایطدرموریس
ي گونههايکیستعالوهبهونددانستمؤثرکامالًژیاردیا
ي گونهازترحساسمراتببهسیري عصارهبهالمبلیا

،  2010و همکاران در سال  Byrum.  استبوده موریس
لوده به آسیر در جوندگان  يطی بررسی تجربی عصاره

نشان دادند که  لیشمانیا دونووانیو لیشمانیا ماژور
داروي مکمل براي تواند به عنوان ترکیبات خالص سیر می

چنین هم . قرار گیرداستفاده  مورد درمان لیشمانیازیس
کردند بررسی  کریپتوسپوریدیومسیر را بر  يثیر عصارهأت

ثیر أترین تبیشموجود در سیر نشان داد که الیسین نتایج و
دارد  کریپتوسپوریدیومهاي کاهش اووسیستدررا
)Gaafar 2012 1391محرابی و.(

ثیر سه أ، ت1386در سال  بررسی حسینی و همکاراندر
گیاهی آویشن، زیره و شمعدانی بر مراحل  يعصاره

، در همونکوس کونتورتوسمختلف تخم، الرو و کرم بالغ 
 . اي، نشان داده شده استشرایط آزمایشگاهی و مزرعه

درصد بوده  1/6و9/89،6/21به ترتیب ثیر این مواد أت
.است

 750هاي ثیر سیر در غلظتأت ،در این مطالعه
اول و دوم  يمیکروگرم به باال روي الروهاي مرحله

 5/2ترین اثر در غلظت بیش. ثر بوده استؤنماتودها م
 750گرم به باال دیده شد و در روز اول در غلظت میلی

ثیرأت. درصد الروها از بین رفتند 65میکروگرم بیش از 
توان مشابه به باالي سیر را می لیتردر میلی گرممیلی 5/2

 .دانست) میکروگرم5/12(غلظت حداقل لوامیزول 
. تر سیر تغییر محسوسی از خود نشان ندادهاي کمتظغل

هاي عصارهگونه که مشاهده گردید نتایج حاصل ازهمان
هاي محلول داروي نزدیک به نتایج حاصل از غلضت ،سیر

.بوده استرایج لوامیزول 
آبی سیر روي الرو نماتودها  ياثر عصارهدر مجموع 
تنی در مقایسه با داروي تجارتی لوامیزول در محیط برون

-که مصرف سیر در اندازهبه این هولی با توج ؛پایین بود

هاي قابل توجه در فرهنگ غذایی ایرانیان وجود دارد و 
مقادیر مصرف  ،اندغذایی پذیرفته يآن را به عنوان ماده

هاي انگلی تواند در پیشگیري از آلودگیروزانه آن می
آبی  ياز طرفی در این مطالعه تنها از عصاره.ثر باشدؤم

هاي آن استفاده شده است و مطالعه روي سایر عصاره
نتایج بهتري را  ممکن است) الکلی، کلروفرمی و اتري(

تنی نیز ها در محیط درونبررسی این عصاره. نشان دهد
.  کندهاي این مطالعه را تقویت تواند یافتهمی



. . .ي آبی سیر بررسی تأثیر عصاره

139481بهار، 1، شماره یازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

تشکر و قدردانی 
هاي آن ي هزینهباشد و کلیهشناسی مینامه خانم فرزانه میرزابیگی دانشجوي کارشناسی ارشد انگلاز پایان اصلحاین مقاله     

.تأمین شده است93111توسط دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز با شماره طرح 

منابع
). 1379(اکبر اصفهانی، علی و پندونه، علی ؛احمدي، کاظم
سیر بر ترشح اسید نیتریک اکساید توسط  ياثر عصاره

به عصاره ماکروفاژها(ماکروفاژهاي صفاقی موش
، 3، دوره جله علوم پایه پزشکی ایرانم) دهندپاسخ می

.55- 60، صفحات 2شماره 

 و گزلو، بهنازقره ؛توسلی، ناصر ؛، سیمیناردستانی
مهارلوامیزول برثرا). 1383(محمدحسن، زهیر 

انشگاه علوم پزشکی دمجله ، موشدرماژورا لیشمانی
.37-45، صفحات 44شماره، 14دوره،مازندران

) ترجمه(شناسی پزشکی انگل). 1386(اطهري، عمید 
.140-147انتشارات آییژ، صفحات 

 ؛خلیلیان، علیرضا ؛شریف، مهدي ؛ایزدي، جمشید
عادلی،  وزادبخت، محمد آ؛هاجر ،هزارجریبیضیایی
بررسی اثرات ضد کرم گیاه بومادران ). 1382(سهیال 

)Achillea Millefolium(  موش،  اکسیوربر روي انگل
، شماره 13، دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

.27-35، صفحات 40

 واهللا میري، روح ؛عباسی، اسماعیل ؛جعفري، حسین
عصاره آبی سیر بر قدرت ا ثر). 1384(شهیدي، مینو 

انقباضی دهلیز ایزوله رت متعاقب افزایش آدرنالین،  
،  9دوره . پزشکی قزوین مجله علمی دانشگاه علوم

.25- 29، صفحات 4شماره

مشگی، بهنام  و کارسیدانی، سمیهحقیقی ؛حسینی، حسین
ویشن، زیره آهاي گیاهی ثیر عصارهأارزیابی ت). 1386(

همونکوس و شعمدانی بر مراحل مختلف رشد 
در شرایط آزمایشگاهی و میدانی، ) نماتود(کونتورتوس

، 24شماره  ،ه چهارمفصلنامه گیاهان دارویی، دور
.51- 57صفحات 

اصل، دلیمی و صفارهرندي، محمدمهدي ؛فر، فاطمهغفاري
ثیر عصاره سیر بر أبررسی ت). 1385(عبدالحسین 
تنی و در شرایط برون ژیاردیا موریسو  ژیاردیا المبلیا

، 3، شماره 9له پژوهشی حکیم، دوره تنی، مجدرون
.58- 64صفحات 

). 1391(اطمه ف ،فرغفاري واوید ج ،صدرایی ؛یترام ،محرابی
ثیر قرص سیر و عصاره الکلی ذغال أاي تبررسی مقایسه

در کریپتوسپوریدیوم پارووماخته بر روي اووسیست 
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ، HANKمحیط 
.53-60، صفحات 2، شماره 17، دوره کردستان

بررسی اثرات ). 1381(جبرپور، نعیم طرفی ؛مراغی، شریف
زمایشگاهی و بالینی عصاره دانه خاکشیر بر آ

مجله و مقایسه آن با نیکلوزاماید،  همینولپیس نانا
.57-61، صفحات 1شماره  ،5پژوهشی حکیم ، دوره 

). 1375(.امام جمعه مو ردشیرا ،ارضی؛ریفش ،مراغی
روي برعصاره سیربالینی اثرزمایشگاهی وآبررسی 

پپیرازین ن باآمقایسه و )سیفا سیاابوالتا(کرمک موش
.3- 43:9، دانشگاه علوم پزشکی یاسوجمجله، سیترات

Busch, C.; Jacob, C.; Anwar, A.; Burkholz, T.; 
Aicha, Bal; Cerella, C. et al. (2010). 
Diallylpolysulfides induce growth arrest and 
apoptosis. International Journal of Oncology, 
36(3): 743-479.

Byrun, W.; Wabwoba, B.W.; Anjili, C.O.; 
Ngeiywa, M.M.; Ngure, P.K.; Kigondu, E.M. et 
al. (2010). Experimental chemotherapy with 
Allium sativum (Liliaceae) methanolic extract in 
rodents infected with Leishmania major and 
Leishmania donovani. Journal of Vector Borne 
Diseases, 47: 160-167.



محمود راهدار، فرزانه میرزابیگی و منصور امین

1394بهار، 1، شماره یازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 82

Gaafar, M.R. (2012). Efficacy of Allium sativum
(garlic) against experimental cryptosporidiosis, 
Alexandria Journal of Medicine, 48: 59-66.

Ghaffar, F.A.; Semmler, M.; Al-Rasheid, K.A.L.; 
Strassen, B.; Fischer, K.; Aksu, G. et al. (2011). 
The effects of different plant extracts on 
intestinal cestodes and on trematodes. 
Parasitology Research, 108: 979-984.

Ghiasi Ghalehkandi, J.; Ebrahimnezhad, Y. and
Salamatdout Nobar, R. (2012). Effect of garlic 
(Allium sativum) aqueous extract on serum 
values of Urea, Uric acid and creatinine 
compared with chromium chloride in male rats. 
Annals of Biological Research, 3: 4485-4490.

Hooper, S.N. and Chandler, R.F. (1979). Herbal 
remedies of the maritime Indians. Part III . J 
Ethnopharmacol. 6 (3): 275-285.

Jean-Paul, A.; Fyfe, L. and Smith, H. (2005). Plant 
active components – a resourcefor antiparasitic 
agents? Trends In Parasitology, 21: 462-468.

Libsterm, M. (2002). Delmars, integrative herb 
guide for nurses. New York: Thomson Learning,
285-295.  

Lun, Z.R.; Burri, C.; Menzinger, M. and Kaminsky, 
R. (1994). Antiparasitic activity of diallyl 
trisulfide (Dasuansu) on human and animal 
pathogenic protozoa (Trypanosoma sp., 
Entamoeba histolytica and Giardia lamblia) in 
vitro. Annales de la Societe Belge de Medecine 
Tropicale, 74: 51-59.

Perez, H.A.; De la Rosa, M. and Apitz, R. (1994). 
In vivo activity of ajoene against rodent malaria, 
Antimicrobial Agents and chemotherapy, 38: 
337-339.

Thomson, M. and Ali, M. (2003). Garlic (Allium 
sativum): a review of its potential use as an anti-
cancer agent. Current Cancer Drug Targets, 3: 
67-81.

Tyler, Y.E. and Bradly, L.R. (1988). 
Pharmacognosy. 9th Ed. U.S.A Philadelphia, 492.



Vol. 11, No. 1, Spring, 2015

127 Iranian Veterinary Journal

In vitro evaluation of aquatic garlic (Allium sativum) extract effects 
on animal nematodes larvae

Rahdar, M.1; Mirzabaigi, F.2 and Amin, M.3

Received: 23.05.2014 Accepted: 22.10.2014

Abstract
Herbal therapy using extract or yields plant, has been considered in most countries for 

many years and the use of herbal has been increased because of resistance and side effects of 
synthetic chemical drugs in recent years. Garlic is a effective plants for treatment of several 
diseases and its anti parasitic effects beside of other treatment properties has been studied by 
many investigators. The goal of this study is conducted to evaluate treatment effects of 
aquatic garlic extract on larval stage of parasitic nematodes. The several dilutions of aquatic 
garlic extract from 10 mg/ml to 8 µg/ml was used on Strongylus spp. larvae in vitro. The 
mortality rate of larvae were count until 7 days. The results were compared with levamizole 
from 50 µg/ml to 12.5 µg/ml dilutions. In present study, 750 µg/ml dilution and more are 
effective on second and third larvae stages and the mortality rate was more than 65% on first 
day. The effect of 2.5 mg/ml of garlic extract is similar to levamizole at 12.5 µg/ml level. 
Regarding to good effect of garlic extract on larvae stage of nematodes, it can be considered 
for treatment or control of nematodes infection by using proper formulation of garlic extract 
or daily consuming  in endemic area with parasitic nematodes infection. 

Key words: Herbal drug, Garlic extract, Nematodes larvae

1- Associated Professor, Health Research Institute, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Jundishapur 
University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2- MSc Graduated of Parasitology, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Iran
3- Assistant Professor, Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of 

Medical Sciences, Iran
Corresponding Author: Rahdar, M.,  E-mail: mrahdar2002@yahoo.com


