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روي بر  و نانوذرات اکسید آقطی، آپورپورهاکیناسهثیر آلبندازول، أبررسی ت
اي در موش کوچک آزمایشگاهیحفرهکیست هیداتیک تک

5لیال درخشان و 4قربانپور، مسعود 3ورزيزاده، حسین نجف2، علیرضا البرزي*1جاللی حسین راضیمحمد

6/10/93: تاریخ پذیرش12/11/92:  تاریخ دریافت

چکیده
جراحی، درمان انتخابی و درمان دارویی براي بیماران غیرقابل  .باشدمی انسان و دام هاي مشتركترین بیماريهیداتیدوزیس از مهم

و نانواکسید روي در مقایسه با آلبندازول در  آقطی، اکیناسهاثرات درمانی داروهاي گیاهی  ،در این مطالعه .شودجراحی توصیه می
عدد پروتواسکولکس زنده  2000تعداد . گروه تقسیم شدند 6به سر موش 36تعداد . آلودگی تجربی موش آزمایشگاهی بررسی گردید

به صورت عنوان شاهد بهغیرآلوده گروه  به. ه نگهداري شدندما 8تزریق و مدت  ي گروه آلودههاصورت داخل صفاقی به موشبه
یک و  آقطیگروه با یک ، اکیناسهگروه با یک با نانواکسید روي،  آلودهگروه موش از 6تعداد .  داخل صفاقی سرم فیزیولوژي تزریق شد

تعداد، اندازه و  .ها کالبدگشایی شدنددرمان، موش يپس از اتمام دوره. با آلبندازول به مدت یک ماه، روزانه درمان شدندنیز گروه 
تعداد، عالوه بر آن. ه استهاي آلوده، کیست تشکیل شدنشان داد که در تمامی گروهنتایج.هاي جدا شده تعیین گردیدحجم کیست

ترین تعداد  کم.)>05/0P(شت داري دایدر مقایسه با گروه شاهد آلوده کاهش معن شده هاي درمانها در گروهاندازه و حجم کیست
و  حجمترین تعداد، بیش. مشاهده شد آقطیترین اندازه و حجم کیست در گروه تحت درمان با  کم و اکیناسهکیست در گروه درمانی 

ید اثرات ؤحاضر م يو نانواکسید روي در مطالعه اکیناسه، آقطیبررسی اثر درمانی . در گروه شاهد آلوده مشاهده گردیداندازه کیست 
با تحریک سیستم ایمنی میزبان مرتبط  اکیناسهو  آقطیکاهشی رسد اثر نظر میبه. بودکیستکاهشی مشخص در تعداد، اندازه و حجم 

آن و یا مشابه اثرات کشندگی  ي آناسترس اکسیداتیو ضددلیل اثرات کشی نانواکسید روي ممکن است بهاثرات پروتواسکولکس. باشد
ثره گیاهان مورد نظر، نیازمند ؤخصوص مواد مها و بهر حال یافتن مکانیسم اثر هریک از اینه به. هاي سرطانی باشدبر سلول

.باشدمیتري مطالعات تکمیلی بیش

، نانو اکسید رويآقطی، اکیناسههیداتیدوزیس، آلبندازول،  :کلمات کلیدي

مقدمه
هاي شناخته ترین بیماريهیداتیدوزیس یکی از قدیمی.
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هاي واسط اي در میزبانحفرهتکهیداتیکایجاد کیست 

خواران سگ میزبان نهایی انگل و در میان علف. است
در . شودترین میزبان واسط آن محسوب میگوسفند مهم

هاي هیداتیک تترین اندامی که در آن کیسمهمگوسفند
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ترتیب ریه، کبد، مغز و سایر احشا شود، به می تشکیل
Smego and Sebanego(د نباش می 2005.(

 این انگلبست بن عنوان میزبانهب که انسانابتالي 
منجر به  تواندمیاین سستود هايبلع تخم است،مطرح 

در اثر  گاهی.گرددايحفرهیکاولیههاي تشکیل کیست
انگل غیرجنسی تکثیر ،هاي اولیهکیستپارگی تصادفی
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. شودمی نیز ثانویههايکیستموجب تولید و گسترش 
هاي اندمیک و مهم در ایران هیداتیدوزیس یکی از بیماري

ها به بخش جراحی بیمارستان بسیار و علت مراجعات
Mousavi(باشد می and Hazrati Tappeh 2010.( روش

با کیست  هاي اساسی مرتبطیکی از چالش،درمانی
آن  درمان انتخابی جراحیعمل گرچه. استهیداتیک

ی براي بیماران غیرقابل جراحی یدارو درماناما ،است
یافتن داروهاي جدید با اثرات ضدانگلی . شودتوصیه می

منظور سیستم ایمنی به يکنندهچنین تقویتمناسب و هم
بین بردن و جلوگیري از گسترش انگل در بدن همواره از

که داروهاي  جااز آن. مد نظر محققان قرار داشته است
میزان یایی در ایران بهشیمگیاهی در مقایسه با داروهاي 
هاي باشند و نسبت به داروزیاد قابل دسترس و تولید می

هاو امکان پذیرش آن دارندتري شیمیایی عوارض کم
 گیاه تر است، در این مطالعه از دوتوسط بیمار بیش

استفاده درمان کیست هیداتیک در آقطیو اکیناسهی یدارو
یا گیاه سرخارگل با نام علمی  آاکیناسه پورپوره.گردید

Echinacea purpurea ان پرمصرف در جهت یکی از گیاه
هاي ویروسی خصوص در بیماريتقویت ایمنی به

اثرات محرك سیستم ، باشدایمنی می يکنندهتضعیف
ها، شامل افزایش تولید سایتوکین اکیناسهایمنی گیاه 

هاي و افزایش سلول Tهاي و لنفوسیتماکروفاژتحریک 
Currier(باشد کشنده طبیعی می and Miller 2001, Zhai

et al. 2007 .(کاپریفولیاسهيگیاهی از خانواده آقطی
)Caprifoliaceae (یوروسالیک اسید موجود در و  است

موتاسیونی،آن یک ترکیب فعال داراي اثرات ضديعصاره
درد ضد التهابی،اکسیداتیو مستقیم، ضدضدویروسی، ضد

Ikeda(باشد تکثیر سلولی میو ضد et al. 2008, 

Ramachandran and Prasad که جا از آن). 2008
هایی نظیر نانوداروها نسبت به داروهاي معمولی از مزیت

تر، خلوص کاهش عوارض جانبی، تجویز مقادیر کم
هاي هدف، ها در بافتکردن داروتر عملباالتر، انتخابی

تر در بدن و کاهش سمیت دارورسانی بهتر و راحت
گیاهان بر در این مطالعه عالوه  ،دارویی برخوردار هستند

اکسید روي نیز جهت درمان از نانو ،ی ذکر شدهیدارو
McNeil(کیست هیداتیک استفاده گردید  تجویز ). 2011

ویه از طریق هاي ثانموضعی روي، سبب کاهش عفونت
افزایش سیستم دفاعی موضعی و فعالیت کالژنوالیتیک و 

Moezzi(شود تحریک اپیتلیزاسیون مجدد زخم می et al. 

یکی از ها، آلبندازول از ترکیبات بنزیمیدازول). 2012
که استهاي معمول در درمان کیست هیداتیک دارو
غلظت سرمی باالیی ایجاد  ،رغم مصرف خوراکی علی
ترین و شدیدترین  شایعسمیت کبدي و خونی . کند می

 Smego and(باشد  عوارض ناخواسته این دارو می

Sebanego جا که ایمنی میزبان نقش مهمی از آن). 2005
طور در ي از گسترش آلودگی در بدن و همینگیردر پیش

دارد، به لسیفیکاسیون آن بر عهدهاز بین بردن کیست و ک
ثر ؤتواند در درمان مرسد تقویت ایمنی میزبان مینظر می

سه داروي  اثربخشی بنابراین در این مطالعه، ؛باشد
در ) دارو ی و یک نانویداروگیاه  دو(ایمونومودوالتور 

بررسی  کیست هیداتیک در موش سوري بر مدل تجربی
.شد

کارروش مواد و 
پروتواسکولکس کیست و نگهداري آزمایشجداسازي، 

هیداتیک
از  گوسفندان آلوده به کیست هیداتیک يهکبد و ری

 شناسیو به آزمایشگاه انگل آوريکشتارگاه اهواز جمع
دانشگاه شهید چمران اهواز انتقال  دامپزشکی، يدانشکده
 ضدعفونی شد درصد70ها با الکل سطح کیست ؛داده شد

ها با سرنگ استریل مایع حاوي پروتواسکولکس و
مایع استخراج شده از کیست هیداتیک . آوري گردیدجمع

میکروگرم در  40(حاوي جنتامایسین ) :PBS)2/7pHبا
یید زنده بودن أجهت تشو داده شده و شست) لیترمیلی

 درصد1ها به روش آزمایش ائوزین پروتواسکولکس
، بودنددرصد زنده  90هایی که بیش از نمونه. شدبررسی 

هاي هیداتیک و ایجاد کیستهاجهت تزریق به موش
ها تا پروتواسکولکس. گرفتندمورد استفاده قرار ثانویه
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استریل نگهداري  RPMIزمان تزریق در محیط کشت 
Dematteis(شدند et al. 1999.(

ها، کاربرد داروبندي و آلوده کردن موشگروه
در این مطالعه از موش کوچک آزمایشگاهی، جنس نر، 

گرم  25-30هفته و وزن  8، سن حدود BALB/cنژاد 
 يدرجه 20-24دماي  در وضعیتها موش.گردیداستفاده 

ساعت تاریکی و  12ساعت نور و  12گراد و سانتی
آب و غذا  دسترسی آزاد به درصد با 45- 55طوبت ر

گروه (گروه  2هاي مورد نظر به موش.نگهداري شدند
 سر موش 36با آلودهگروه و  سر موش 6با  منفی شاهد
گروه هايموشدر . ندشدتقسیم )تایی6گروه  6در 

لیتر از میلی 015/0مقدار براي ایجاد آلودگی تجربیآلوده 
 2/0به حجم PBSپروتواسکولکس ته نشین شده با 

عدد  2000تعداد در مجموعلیتر رسانده شد ومیلی
صورت داخل به با سرنگ انسولینیه پروتواسکولکس زند

Haniloo(شدتزریقها یک از موشبه هرصفاقی  et al. 

ا این روش آلوده سر موش ب 36در مجموع ).2008
شناسی ماه در آزمایشگاه انگل 8مدت ها بهموش. شدند

موش سر6تعداد ،طی این مدتبعد از . نگهداري شدند
ها از لحاظ کالبدگشایی و وضعیت موشآلودهاز گروه 

شد؛بررسی ،ایجاد شدهو وجود کیست هیداتیک آلودگی
 5باقی مانده به به کیست هیداتیک هاي آلوده سپس موش

.تایی تقسیم شدند6گروه 

 يو تا پایان دورهبدون دریافت دارو ، هآلوداول گروه
داري نگهگروه شاهد مثبتعنوان به)روز 30(آزمایش 

 5مقدارروزانه نانواکسید روي به، آلودهدومگروه.دشدن
صورت داخل هر کیلوگرم وزن بدن به به ازايگرم میلی

عصاره هیدروالکلی  روزانه، آلودهسومگروه  ؛صفاقی
هر کیلوگرم  گرم به ازايمیلی 400مقداررا به اکیناسه

Freier(وزن بدن  et al. 2003 (صورت خوراکی به
 يروزانه عصارهآلوده، چهارم گروه.کردنددریافت 

هر  گرم به ازايمیلی 150مقداربه ،آقطییدروالکلی ه

Ebrahimzadeh(کیلوگرم وزن بدن  et al. 2006( به
روزانه ، آلوده پنجمصورت تزریق داخل صفاقی و گروه 

کیلوگرم وزن گرم به ازاء هر میلی 150مقداربه،آلبندازول
Hashemi(بدن  Tabar et al. 2009 (صورت خوراکیبه

 30ت مدبهگروه درمانی 4حیوانات تمام. کردنددریافت 
و حیوانات  هاي مورد نظر را دریافت کردندروز دارو

اي و تغذیهیکسان  وضعیتدر  گروه شاهد مثبت و منفی
 30(درمان يپس از اتمام دوره.فیزیکی نگهداري شدند

هاي درمانی و شاهد هگرو(ي مورد آزمایشها، موش)روز
با قرار دادن در دسیکاتور حاوي اتر کشته  )مثبت و منفی

ا به آرامی خارج و هپس از کالبدگشایی، کیست. شدند
هاي ، تعداد، اندازه و حجم کیستپس از جداسازي

با  هاگیري کیستاندازه.شدتشکیل شده در احشا تعیین 
کیست و ترین قطر هردر نظر گرفتن بزرگبا و کش خط

مستقیم و یا با استفاده  يشاهدهصورت مبهها شمارش آن
گیري براي اندازه. انجام شدمیکروسکوپ واستریاز 

 ،در هر گروه آوري شدههاي جمع، کل کیستهاآن حجم
پس از افزودن و شد ریختهلیتر میلی 10با حجم مزور در 

عنوان حجم مایع به اختالفسی سی 10سرنگ با آب 
تعداد، اندازه و حجم .حجم کیست در نظر گرفته شد

هاي مختلف با استفاده از روش آماري ها در گروهکیست
-One(آنالیز واریانس یک طرفه  WayAnova( تجزیه و

انجام گرفت  SPSS 19نالیز توسط نرم افزار آ. تحلیل شد
.دار در نظر گرفته شدمعنیعنوان اختالف ه، ب>05/0Pو 

نتایج
درمان نشان داده شده است، 1که در جدول چنان

گرم به میلی 5مقدار بهها با داروي نانواکسید روي موش
گرم میلی 400مقدار به هر کیلوگرم وزن بدن، اکیناسه زايا

گرم میلی150مقدار بههر کیلوگرم وزن بدن، آقطی  به ازاي
 150مقدار بههر کیلوگرم وزن بدن و آلبندازول  به ازاي

روز  30مدت بههر کیلوگرم وزن بدن،  گرم به ازايمیلی
کاهش منجر به )گروه داروي مورد بررسی4با (متوالی

در مقایسه با دید که گرها کیستحجم تعداد، اندازه و 
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از نظر  هاکاهش این )شاهد مثبت(شاهد آلوده شدهگروه 
).>05/0P(دار بود آماري معنی

سر موشی  36در تمام نشان داد که این مطالعه نتایج 
پروتواسکولکس دریافت ،صفاقیداخل که با روش تزریق 

.شده استتشکیل  ثانویه کیست هیداتیک ،کرده بودند
.ددنده بوشبطنی تشکیل  يها در محوطهکیست يکلیه

شاهد سر موشی که تحت عنوان گروه  6از  یکدر هیچ
ده کرپروتواسکولکسی دریافت ن )شاهد منفی(غیرآلوده
نتایج بررسی ه کدر صورتی نشد؛کیستی مشاهده بودند، 

در عنوان شاهد مثبتکه به یموشسر  6گشایی تمام کالبد
آلودگی به کیست درصد 100نیز  ندنظر گرفته شده بود

.ه شدنشان دادهیداتیک 
ترین تعداد کیست کم،هاي گروه شاهد مثبتدر موش

در هر سر 5/67عدد با میانگین  126ترین آنو بیش 38
 ،هاي گروه شاهد مثبتدر موش.دست آمده بموش 

 23ترین آن متر و بیشمیلی 1کیست  يترین اندازهکم
هاي گروه متر و در موشمیلی 5/8متر با میانگین میلی

 9ي حاصل،هاترین حجم کیستکم ،شاهد مثبت
 12ها ترین حجم آنو بیش )سیسی(متر مکعب سانتی

ترین کم.سی مشاهده گردیدسی 9/9سی با میانگینسی
در یک سر ) عدد1(آلوده يهاتعداد کیست در موش

ترین کمو  آپورپورهاکیناسهموش گروه تحت درمان با
و گروه  شاهد آلودهدر گروه ) مترمیلی 1(کیست  ياندازه

) سیسی 3/0(ترین حجم کیست و کم آقطیتحت درمان با
و  1تصویر (مشاهده گردید آقطیگروه تحت درمان بادر 

2(.

با ) گروه شاهد(موش آلوده شده   :1تصویر
ماه 8بعد از  اکینوکوکوس گرانولوزوسپروتواسکولکس 

هاي آلوده شده با از موششده هاي جداکیست:2تصویر
ماه 8بعد از  اکینوکوکوس گرانولوزوسپروتواسکولکس 

هاي هیداتیک تجربی ایجاد شده و نانواکسید روي بر کیست آقطی، اکیناسههاي آلبندازول، اثر دارو: 1جدول 
، جنس نرBALB/cدر موش آزمایشگاهی نژاد 

میانگین کیستتعداد گروه
تعداد کیست

اندازه
)مترمیلی(

میانگین اندازه
)مترمیلی(

حجم
)سیسی(

میانگین حجم
)سیسی(

000000)غیرآلوده(شاهد منفی
9/9±989/4- 5/812±150/4- 5/6723±3898/3-126)آلوده( شاهد مثبت 

1/3±184/3-5/58±255/3- 8/614±308/3- 13آلبندازول
08/2±5/060/4-9/48±204/3-3/29±193/2-4اکیناسه

4/2±3/096/3-2/58±165/3- 8/410±266/3-8آقطی
9/2±2/150/3-7/38±203/4-5/89±387/2- 17نانواکسید روي
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بحث 
گیاهان ویژه ها بهمواد و دارواثربخشی يمطالعه

هاي واسط در میزبان هیداتیکهاي کیستی بر یدارو
در غالب موارد اکینوکوکوس گرانولوزوس طبیعی 

زمایشگاهی استفاده از حیوان مناسب آ. نیستپذیر امکان
در متنوع به مطالعاتثانویه  ایجاد کیست هیداتیک براي
هاي مختلف کیست از جمله پاتولوژي، ایمونولوژي زمینه

مطلوب و نتایج نمایدکمک بزرگیتواند میو درمان
جهت استفاده در درمان  ،این مطالعات در نهایتحاصل از 

Yamashita(موارد انسانی استفاده شود  از آن).1998
در حیوانات آزمایشگاهی جایی که ایجاد کیست هیداتیک

از طریق خوراندن تخم انگل همیشه با خطر آلودگی 
در مطالعات تجربی روش این  ،انسانی همراه بوده است

از ایجاد کیست هیداتیک ثانویه براي .شودمیتر استفاده کم
 ،با نتایج متفاوت استفاده شده استیهایروشحیوانات و 

در سال و همکاران  Kakruيدر مطالعه ،کهطوريهب
، جهت ایجاد آلودگی تجربی کیست هیداتیک در 2008
هاي سوري، از دو مقدار مختلف پروتواسکولکس موش

عدد  2000و  1000تعداد ایشان . شده استاستفاده 
صورت داخل صفاقی و همین پروتواسکولکس را به

ها به تعداد پروتواسکولکس را در دو گروه از موش
تزریق داخل صفاقی . صورت زیرجلدي تزریق کردند

گی نشد، عدد پروتواسکولکس موجب ایجاد آلود 1000
عدد پروتواسکولکس توانست در بیش  2000در حالی که 

.ها سبب ایجاد آلودگی گردددرصد موش 80از 
Mousavi وHazrati Tappeh با تزریق 2010در سال ،

صورت داخل عدد پروتواسکولکس به 2000و  1000
صفاقی در موش سوري به بررسی این آلودگی در کبد 

مشاهده گردید که  ي فوقعهدر مطال. ها پرداختندموش
منظور ایجاد کیست هیداتیک ترین غلظت بهمناسب
.لیتر بوده استمیلی 5/0پروتواسکولکس در  2000تجربی 

اکینوکوکوس که روي رشد کیست هیداتیک  ايدر بررسی
در حیوانات آزمایشگاهی صورت گرفت  گرانولوزوس

و خرگوش  BALB/cژربیل و موش  ،مشخص شد که
حیوانات آزمایشگاهی مناسبی جهت تشکیل کیست 

تر از نظر تشکیل تعداد بیش. باشندهیداتیک ثانویه می
در . تري استحیوان مناسب BALB/cکیست، موش 

جهت تشکیل کیست تري  مناسبمقابل ژربیل حیوان 
ها ازموش برخی از انواعو  استهیداتیک ثانویه بارور 

تیک نسبت به تشکیل کیست هیدا NMR1جمله موش 
).1382رفیعی و کریگ (نداثانویه مقاومت نشان داده

درمان اصلی بیماران ،جراحیروش  حاضردر حال 
ها در کیست که در صورتیاست،مبتال به کیست هیداتیک 

امکان حساس و یا بیماري پیشرفته نبوده و  يمنطقه
درصد  90تا این روش،برداشت کامل کیست فراهم شود

World Health Organization(آمیز خواهد بودموفقیت

دلیل این که در بیماران داراي بههر حال ه ب). 1996
هاي دامها انهاي متعدد و یا در مواردي که کیستکیست
انجام روش ،ده باشندکررا آلوده  ناپذیريدسترسو متعدد

دارویی به، استفاده از درمان نیستپذیر جراحی امکان
دو دارو از . شودعنوان یک درمان جایگزین توصیه می

عنوان به) آلبندازول و مبندازول(ها گروه بنزیمیدازول
هبدرمان توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی 

در بیماران آلوده به کیست هیداتیکصورت گسترده 
World Health Organization(شدندارزیابی و استفاده

ر دسترس جستجوي منابع اطالعات علمی د).1996
و  اکیناسه، آقطیکنون اثرات درمانی گیاه نشان داد که تا

 وضعیتنانوذرات اکسید روي بر کیست هیداتیک در 
اما اثرات  ،است نشدهآلودگی تجربی مطالعه 

کشی برخی از گیاهان در شرایط پروتواسکولکس
.آزمایشگاهی بررسی شده است

Elissondo  به بررسی اثر  ،2008در سال و همکاران
میکروکیست و سکولکس،بر پروتوا )Thymol(تیمول

ي ایشان در مطالعه. ثانویه پرداختندکیست هیداتیک
ها گردید که درصد زنده بودن پروتواسکولکس مشخص
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-میکروگرم در میلی250جه با غلظت دقیقه موا 2بعد از 

اثرات . یابددرصد کاهش می 3/1به  تیمول لیتر
زمان در مقدار تیمول و تیمول به کشیپروتواسکولکس

نتایج . بستگی دارد هامعرض قرار گرفتن پروتواسکولکس
 آزمایشگاهیمشابهی در مورد درمان با تیمول در شرایط 

هاي ثانویه موشی در ارتباط با میکروکیست و کیست
به  ،a2012در سال و همکاران Moazeni.مشاهده گردید

زنیاناسانس میوه گیاه کشیپروتواسکولکساثرات بررسی
ajowan (Trachyspermum ammi)پرداختند .

در  گرممیلی 10و  5، 3مقادیر ها با پروتواسکولکس
60و  30، 20، 10مدت به زنیانلیتر اسانس گیاه میلی

ها درصد پروتواسکولکس 100میزان . نداهدقیقه مواجه شد
 10دقیقه در معرض غلظت  10مدت که به پس از این

از بین  ،قرار گرفتند زنیانلیتر اسانس گرم در میلیمیلی
روشن ساخت که قدرت ي فوقنتایج مطالعه. رفتند

تواند بهو می استباال  زنیانکشی گیاه پروتواسکولکس
بررسی در .عنوان یک اسکلوسیدال طبیعی استفاده شود

Mallotusفیلیپینیماالتوسگیاه يمیوه ياثرات عصاره

philippinensis (Lam.) 20و  10مشخص شد که غلظت 
دقیقه  60لیتر عصاره بعد از مدت زمان گرم در میلیمیلی

میزان ها بهاسکولکسپروتوبه ترتیب سبب از بین رفتن 
گرم در میلی 20غلظت . درصد خواهد شد 98و  97

ساعت باعث از بین  2لیتر عصاره در زمان بیش از میلی
Gangwar(ها گردید پروتواسکولکسرفتن کامل et al. 

خاصیت ارزیابیدیگر  يدر مطالعه).2013
خوزستانیمرزهاسانس گیاه کشیپروتواسکولکس

Satureja khuzistanica (Jamzad) مشخص ساخت که
در لیتر اسانس گرم در میلیمیلی 10و  5، 3هاي غلظت

کشیپروتواسکولکسدقیقه اثرات  60تا  10مدت زمان 
لیتر گرم در میلیمیلی 5و غلظت  اي داردقابل مالحظه

دقیقه تمامی  60اسانس بعد از مدت زمان 
Moazeni(برد ها را از بین میپروتواسکولکس et al. 

2012b.(Gholami  به بررسی 2013و همکاران در سال ،
Sambucuse(آقطیگیاه  يمیوه يعصاره bulus(  روي

در . پرداختندکیست هیداتیکهاي پروتواسکولکس
و  50، 10، 1آقطیيغلظت عصاره چهاري ایشان مطالعه

بهدقیقه  60تا  5مدت زمان لیتر در گرم در میلیمیلی100
مقایسه با گروه کنترل باعث از  داري دریمعنطور بسیار

.گردیدها بین بردن پروتواسکولکس
Yones به بررسی اثرات 2011و همکاران در سال ،

Salvia(الکلی مریم گلی يعصاره officinalis( و نوعی
ها روي پروتواسکولکس)Thymus vulgaris(از آویشن

هاي پرداختند و مشخص شد که استفاده از این عصاره
داري یطور معنهاي متفاوت بهها و زمانگیاهی در غلظت

Moazeni.شودها میاز بین رفتن پروتواسکولکس سبب

به ارزیابی اثرات  ،2010در سال Nazerو
)Allium sativa(سیر يعصارهکشیپروتواسکولکس

گرم میلی 50و  25که دو غلظت کردند پرداخته و مشخص 
دقیقه  60و  10،20،30،50لیتر در مدت زمان در میلی

ها باالیی از پروتواسکولکسباعث از بین بردن درصد 
گرم در میلی 50غلظت سیر با  يعصاره. گردیده است

ها پروتواسکولکسدرصد100دقیقه 10بعد از لیتر میلی
.را از بین برده است

Moazeni وMohseni به بررسی  ،2012در سال
الکلی سماق  يعصارهکشیپروتواسکولکسفعالیت 

)Rhuscoriaria( هاي کیست پروتواسکولکسروي
هاي مرده در گروه نسبت اسکولکس. هیداتیک پرداختند

در حالی که نسبت مرگ  ،درصد تعیین گردید 16کنترل 
سماق با  يهایی که در معرض عصارهدر پروتواسکولکس

لیتر قرار داشتند بعد از مدت گرم در میلیمیلی 10غلظت 
 درصد100و  97، 94به ترتیب دقیقه  30و  20، 10زمان 

.مشخص گردید
Suntar  متانولی  ي، عصاره2010همکاران در سال و

 يرا واجد اثرات ضد دردي به واسطه آقطیهاي برگ
. موجود در آن گزارش کردندوجود ترکیبات فالوونوئیدي 

، حضور 2003در سال و همکاران  Bratueچنین هم
را دلیلی براي  آقطیگیاه  يترکیبات فالونوئیدي در عصاره

يهاي لنفوسیت دانستند و عصارهافزایش قابل توجه سلول
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. سیستم ایمنی ارزیابی نمودند عنوان محركرا به آقطی
با  آقطیحاضر نیز گیاه  يرسد در مطالعهنظر میبه

تحریک سیستم ایمنی میزبان سبب کاهش در تعداد، اندازه 
متعددي نیز در مطالعات .ها گردیده استو حجم کیست

پس از  کنندگی سیستم ایمنیارتباط با اثرات تحریک
از اثرات این . وجود دارد اکیناسهيعصارهاستفاده از 

هندي، افزایش  يگیاه، افزایش میزان پروپردین در خوکچه
هاي لوکوسیت در انسان و افزایش میزان گرانولوسیت

معرض هایی که در ها و انسانکننده در موشفاگوسیت
هاي مذکور تمام یافته. باشدیاند، متابش اشعه قرار گرفته
کارایی سیستم دفاع ایمنی  بر آقطیدال بر اثرات مثبت 

و  Freier). 1389خرم و همکاران صفایی(باشدمیبدن 
هاي ایمنی دار پاسخ، افزایش معنی2003در سال همکاران

 يهومورال در موش آزمایشگاهی را پس از استفاده
و  Mayahi. نشان دادند اکیناسهيعصارهخوراکی 
، نیز به بررسی اثرات پاسخ ایمنی 2011در سال همکاران 

يتفاده از عصارهبیماري نیوکاسل پس از اسهومورال در 
-هاي ایمنی را در جوجهو افزایش پاسخ ندپرداخت اکیناسه

 ،روي موش ايدر مطالعه.گوشتی نشان دادندهاي 
اثرات تحریک  اکیناسهساکاریدهاي خالص شده گیاه پلی

این اثرات شامل افزایش . ایمنی را نشان دادندسیستم 
هاي ماکروفاژ .ها و فاگوسیتوز استها، ماکروفاژنوتروفیل

 يو فاکتور نکروز کننده 10، 6، 1هاي صفاقی اینترلوکین
هاي تري تولید کرده و توانایی کشتن سلولتوموري بیش

و  مونوسایتوژنلیستریاهاي آلوده با توموري و سلول
Roesler(اند را داشته آلبیکنسکاندید et al. 1991.( چنین

با  اکیناسهرسد که در بررسی حاضر نیز گیاه مینظربه
اثرات تحریک کنندگی بر سیستم ایمنی میزبان اثرات 
کاهشی خود را بر تعداد، اندازه و حجم کیست بر جاي 

نانو اکسید کشی پروتواسکولکساثرات . گذاشته است
. نشان دادداروي آلبندازول  ی باتقریباً مشابهنتایج روي

استرس  ضداثرات ممکن است به دلیلاین نتایج 
افزایش تولید کاتاالز و سوپر اکسید از  ناشیياکسیداتیو

 in(تنیصورت برونبهکههاي زنده دسموتاز در سلول

vitro( يمطالعهدرDawei  2010در سال و همکاران
برنشان داده شده است و یا مشابه  اثرات کشندگی 

تنی در صورت برونبه باشد کههاي سرطانی سلول
. مشاهده شده است 2010در سال و همکاران  Liيمطالعه
کشی حاضر اثرات پروتواسکولکس يکه در مطالعهبا این

 ،مشاهده گردیدو نانواکسید روي  آقطی، آ اکیناسه پور پوره
هها و باثر هریک از این ساز و کارل یافتن ر حاه ولی به

نیازمند مطالعات ثر گیاهان مورد بحث، ؤمواد مخصوص 
. تري در آینده خواهد بودتکمیلی بیش

تشکر و قدردانی
نامه در قالب  این پایان يدلیل اعطاي هزینهمعاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز، به ينویسندگان مقاله، از حوزه
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Abstract
Hydatidosis is one of the most common zoonotic diseases. Surgery is the preferred 

treatment for disease and chemotherapy is recommended for patients that surgically treatment 
is impossible. In this study, the therapeutic effects of herbal Echinacea purpurea, Sambucus 
ebulus and zinc oxide nanoparticles compared with albendazole was investigated on 
experimental infection model in mice. The 36 mice were divided into 6 groups. Two thulands 
Live protoscoleces (n=2000) were injected intraperitoneally. The mice were kept for 8
months. Two groups were considered as non-infected control group and infected control 
group. Third group, were treated with zinc oxide nanoparticles, group IV, with Echinacea 
purpurea, the fifth group, with Sambucus ebulus and group VI, with albendazole  daily for 
one month. After the treatment period, mice were dissected. Number, size and volume of 
cysts in the viscera were determined. The results showed that in all infected groups, cysts 
were formed. Furthermore the number, size and volume of cysts in treated groups, in 
comparison with control infected group were reduced significantly (P<0.05). The minimum 
number in the treated group with Echinacea purpurea, the minimum size and volume of cysts 
were observed in the treated group with Sambucus ebulus. The largest number, volume and 
the maximum size of the cysts were observed in the infected control group. The study of 
therapeutic effects of Sambucus ebulus and Echinacea purpurea herbal medicines and zinc 
oxide nanoparticles demonstrated a significant reduction of the number, size and volume of 
the cysts. It seems that Sambucus ebulus and Echinacea by stimulates the host immune 
system, induced changes were mentioned. Scolicidal effects of zinc oxide maybe due to the 
protective effects against oxidative stresses and/or similar to cytotoxic effects on cancer cells. 
However, the mechanism of action by each of these ingredients, especially herbs issue 
requires further studies in the future.
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