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 In طیدر شـرا دیداتیه ستیک يپروتواسکولکس ها يبلوط بر رو اهیعصاره گ یاثر ضد پروتواسکولکس یهدف از مطالعه حاضر بررس مقدمه:

vitro  وex vivo باشد. یم 

 يداسـازجپس از  شده و يخرم آباد جمع آور از کشتارگاه شهرستان دیداتیه ستیمطالعه کبد گوسفندان آلوده به ک نیدر ا ها:مواد و روش
 500، 250 ي، غلظت هـاex vivoو  in vitro طیبلوط در شرا اهیگ یاثر ضد پروتواسکولکس یجهت بررس د،یداتیه ستیک يپروتواسکولکس ها

کـرده و در زمـان  )  مجاورتریل یلیر مدر ه 1×  103از پروتواسکولکس ها ( یونیبلوط را با سوسپانس اهیاز عصاره گ تریل یلیگرم بر م یلیم 1000و 
 .دیآنها محاسبه گرد ریمرگ و م زانیم قهیدق 40-5

  mg/mLدقیقـه مواجهـه بـا غلظـت 5پروتواسکولکس ها پـس از  یکشندگ زانیمطالعه حاضر نشان داد که م in vitro يها افتهی ها:یافته
بـا  بیه ترتبمواجهه  قهیدق 25و  10پروتواسکولکس ها پس از  ex vivo ،%100 جیکه در نتا تاس یدر حال نی% بود. ا 100بلوط  اهیعصاره گ 1000

 يبـرا يشتریب به زمان ازیموضوع است که عصاره ن نیا انگریرفته بودند، که ب نیعصاره بلوط از ب تریل یلیگرم بر م یلیم 500و  1000 يغلظت ها
 .(p< 0.05)دارد  ex vivo طیخود در شرا ضد پروتواسکولکسینشان دادن اثرات 

 یقابل تـوجه ضد پروتواسکولکسیاثرات  يبلوط دارا اهیآن است که عصاره گ انگریمطالعه حاضر ب ،جینتا نیعالوه بر ا  گیري:بحث و نتیجه
 یگـام جراحـهندر  دیجد نیگزیجا ياز آن به عنوان دارو یلیتکم شاتیتوان با انجام آزما یم نیباشد بنابرا یم ex vivoو  in vitro طیدر شرا

 استفاده کرد. دیداتیه

 .دالیسیعصاره، اسکول د،یداتیگرانولوزوس، شن ه نوکوکوسیاک س،یدوزیداتیه هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه

ز و خطرناك زئونو يها يماریاز ب یکی سیدوزیداتیه

 ایکرم پهن  يمرحله الرو يجهان است که به واسطه

 نی). ا1شود ( یم جادیگرانولوزوس ا نوکوکوسی(انگل) اک

به  رانیشود و در ا یم دهید ایدر اکثر نقاط دن يماریب

را از نظر  ری) و جوامع درگ2( بوده کیاندم پریشکل ها

). 3کند ( یم يادیمحتمل خسارات ز يو اقتصاد یبهداشت

انگل محسوب شده و  یینها زبانیسگ و سگ سانان م

خوردن آب،  یط ،یتصادف زبانیانسان به عنوان م

شود  یآلوده به تخم انگل، مبتال م ییو مواد غذا جاتیسبز

کننده  دیتهد ،یاصل زبانی). اگرچه فرم بالغ انگل در م4(

 جادیواسط با ا زبانیاما الرو آن در م ستین اتیح ي

 یمغز م ه،یمختلف از جمله کبد، ر يدر بافت ها ستیک

). آغاز 4( مرگ شود یحت دیشد يماریتواند موجب ب

به همراه ندارد، اما با گذشت زمان و  یخاص ، عالئميماریب

 یبروز م ینیعالئم بال ست،یک يبسته به محل و اندازه 

فعال، استفاده از  ریکوچک و غ يها ستیکند. در ک

بوده  یمطلوب یراه کار درمان دازولیمیخانواده بنز يداروها

به عنوان  یبزرگ و فعال، جراح يها ستیاما در درمان ک

 ).2شود ( یحسوب مارجح م ياستراتژ

آن ها  اتینشت محتو ایها و  ستیامروزه پاره شدن ک

و  ر،یمجاور به عضو درگ يارگانها يریو درگ یجراح یط

 يدغدغه برا نیمهمتر هیثانو يها ستیک جادیا متعاقباً

رو  نی). از ا2شود ( یمحسوب م دیداتیه ستیجراحان ک

 کینپرتویهمچون نمک ها یاز مواد اسکولکس کش استفاده

خطر انتشار  با هدف کاهش نیو فرمال تراتیدرصد، نقره ن 20

 ریاخ يدر سال ها يماریپروتو اسکولکس ها و عود مجدد ب

حال مطالعات مختلف  نی). با ا5مورد توجه قرار گرفته است (

توانند  یاز خطر نبوده و م يمواد، عار نینشان داده است که ا

نکروز و  ،يصفراو يمجار بروزیمانند ف یعوارض جادیعامل ا

 کی افتنیبه  ازیرو ن نی). از ا6،7گردند ( يکبد روزیس

و  شتریب ریو تاث ییرا با کارا دیپروتواسکولکس کش جد

مورد توجه محققان بوده است. با توجه  شهیعوارض کمتر هم

سازگار با بدن  دیمف باتیترک يحاو یاهیمنابع گ نکهیبه ا

به  توانندیته هستند مفاقد عوارض ناخواس یاز طرف بوده و

در نظر  ییایمیش يدارو ها يمناسب برا نیگزیعنوان جا

 گرفته شوند. 

 )Quercus infectoria( یاست به نام علم یدرخت بلوط

و خود رو  یعیاست که معموال به طور طب انیراش رهیو از ت

 يآب و هوا ریتحت تاث یمعتدل کوهستان يدر جنگل ها

، برگ، چوب و گال بلوط وهیم). 8( دیرو یم يا ترانهیمد

همچون نشاسته،  یمختلف ییایمیش باتیترک يدارا

باشد.  یم نیتان ییباال ریمختلف و مقاد يهاقند ، نیئپروت

 یکننده آنت یخواص ضدعفون يبلوط دارا يها گال

آن  یعصاره الکل نیمنعقد کننده خون و همچن ،یدانیاکس

ه آن بر بهبود ). عصار8باشد ( یم یاثرات ضد التهاب يدارا

در  نیموثر است. عالوه بر ا یاز سوختگ یجراحات ناش

 یخواص آنت ،بهبود زخم ها در عیتسر ریاخ يسال ها

در مطالعات  اهیگ نیا یو ضد انگل یضد قارچ ال،یباکتر

 ).11-8( گزارش شده است زیمختلف ن

 یکروبیضد م ژهیبه و یکیولوژیب يهاتیتوجه به فعال با

بار  نیاول يکه برا میآن شد مطالعه بر نیبلوط در ا اهیگ

 يبلوط را بر رو اهیعصاره گ یضد پروتواسکولکس اثر

و  In vitro طیدر شرا دیداتیه ستیک يپروتواسکولکس ها

Ex vivo میقرار ده یمورد بررس. 

 هامواد و روش

 بلوط اهیگ دییو تا هیته

 وهیـم ـهیـحاضـر پـس از ته یانجام مطالعه تجرب براي

 نانیشهرستان خرم آباد جهت اطم یمناطق جنگل از ـاهیگ

 قـاتیمــورد نظــر بـه مرکـز تحق اهیـاز جنس و گونـه گ

خـرم آبـاد مراجعــه و بـا توجـه بـه   يراز ییدارو اهانیگ

 .قـرار گرفت ـدییمـورد تا یصـیتشخ دهـايیکل
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 سازي نمونه ها براي عصاره گیري آماده

پوسـته  مطالعه پس از برداشت و جـدا کـردن نیدر ا 

بلوط، آنها در معـرض هـواي آزاد و در سـایه  وهیخارجی م

خشک شد. سپس پوسته ي داخلی نیز از میوه هـا جـدا و 

پودر میوه ها تهیه و تا زمان مصرف  ،به کمک آسیاب برقی

 .اي در یخچال نگهداري شددر ظروف شیشه

 عصاره گیري 

براي عصاره گیري از روش سوکسله اسـتفاده شـد. در  

سـی سـی  400گرم از پودر نمونـه،  20وش به ازاي این ر

حالل مربوطه که نسبتهاي مساوي از آب و اتانول بـود بـه 

 Rotavapor کار برده شد. در پایان حالل به کمک دستگاه

 .(12)  از عصاره جدا شد

 پروتواسکولکس هیته

از کشـتارگاه  دیـداتیه ستیگوسفندان آلوده به ک کبد

انگل  شگاهیو به آزما دیگرد يرشهرستان خرم آباد جمع آو

ــ ــکیدانشــکده پ یشناس ــل گرد یراپزش ــمنتق ــس از دی . پ

 دیـداتیه عیدرصـد مـا70با الکل  ستیسطح ک يشستشو

 ي لهیپروتواسکولکس بود را به وس يکه حاو ستیدرون ک

چنـد  یکرده و ط رهیآسپ یس یس 50 لیسرنگ استر کی

ده شستشـو دا نیمرحله با استفاده از محلـول نرمـال سـال

 .شد

 Viability آزمون

زنده، درصد  يبعد از بدست آوردن پروتواسکولکس ها 

و  يشـعله ا يحرکت سلول هـا لهیآنها را بوس مرگ و میر

در  نیگرم پـودر ائـوز کیدرصد ( 1/0 نیائوز يزیرنگ آم

. بـه منظـور دیـگرد یآب مقطـر) بررسـ یسـ یس 1000

آن را قطره از  کیاز نظر وجود پرتواسکولکس  عیما یبررس

قطــره رنــگ  کیــو  میـقــرار داد يا شــهیالم ش کیـ يرو

 ریـدرصد به آن اضافه کـرده و نمونـه حاصـل ز 1/0نیائوز

روش  نیقرار گرفتند. در ا یمورد بررس ينور کروسکوپیم

زنــده شــفاف و بــدون رنــگ و  يپروتواســکولکس هــا

 شـوند یمـ دهیـمرده به رنگ قرمـز د يپرتواسکولکس ها

(13) . 

 In vitro  طیدر شرا یروتواسکولکساثر ضد پ یبررس

بلـوط  اهیـگ یاثر ضد پروتواسکولکسـاثر  یبررس جهت

 1000و  500، 250 ي، ابتدا غلظت هـاIn vitroطیدر شرا

 نیـبلوط (انتخـاب ا اهیاز عصاره گ تریل یلیگرم بر م یلیم

ــاول شــاتیغلظــت هــا براســاس آزما ــا  یمــ هی باشــد) را ب

ــا ( یونیسوسپانســ ــکولکس ه ــر  1×  103از پروتواس در ه

ــیم  30و  20، 10، 5و در زمــان  ه)  مجــاور کــردتــریل یل

و  میکنـ یآنهـا را محاسـبه مـ مـرگ و میـر زانیـم قهیدق

 نیو همچنـ 20 نیی+ تـو لیاستر نیهمزمان از نرمال سال

و مثبـت  یبـه عنـوان کنتـرل منفـ بینقره به ترت تراتین

مراحـل بـر  نیـا یاستفاده شد. الزم به ذکر است که تمام

انجـام  تیکیپلیرو به صورت ت يخانه ا 48 يها تیپل يرو

 .)13( شدند

 Ex vivo  طیدر شرا یاثر ضد پروتواسکولکس یبررس

ــا در ــرا نی ــه ب ــارز يمطالع ــفعال یابی ــد  تی ــر ض اث

، از ex vivo طیبلـوط در شـرا اهیعصاره گ یپروتواسکولکس

 سـتیآلـوده بـه ک یعـیکـه بـه طـور طب یکبد گوسفندان

 شی. در مرحلـه اول، بـدیدند، استفاده گردشده بو دیداتیه

ــا 50از  ــد از م ــداتیه عیدرص ــرا دی ــت آوردن  يب ــه دس ب

زنـده بـودن آنهـا  زانیو م هشد رهیاسکولکس ها آسپپروتو

هـر کـدام  يشد. برا دییدرصد تأ 1/0 نیتوسط آزمون ائوز

 1000و  500، 250 يعصـاره (غلظـت هـا ياز غلظت ها

در نظر گرفته  دیداتیه تسی) سه کتریل یلیگرم بر م یلیم

 یکـرده تـا تمـام سـطح درونـ قیشد. سپس عصاره را تزر

در  سـتیک عیاز مـا یپر شود. پس از آن مقدار کم ستیک

برداشـته  قهیدق 30و  25، 20، 15، 12، 10، 7مدت زمان 

شد. بـا  بیدرصد به ترک 1/0 نیشد و در مرحله بعد با ائوز

اسـکولکس هـا پروتو يمانـده  یاز بـاق قه،یدق 10گذشت 

قـرار داده شـد و  يا شـهیالم ش کی يو رو هیته يریاسم
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 ریـزنـده مانـدن پروتواسـکولکس هـا، ز زانیم نییتع يبرا

 ).14قرار گرفت ( یمورد بررس ينور کروسکوپیم

 آنالیز آماري

ها در نرم داده ها و وارد کردن آن يپس از جمع آور

 يپس از محاسبه شاخص ها SPSS.22 يافزار آمار

داده از طرح  لیمناسب جهت تحل یو پراکندگ يمرکز

به عنوان سطح  p<0.05استفاده و  4*4*3= 48 لیفاکتور

 گرفته شد. ردر نظ يدار یمعن

 هایافته

 In vitro طیدر شرا یاثر ضد پروتواسکولکس یبررس

 يغلظــت هــا ضــد پروتواسکولکســیاثــرات  1 جــدول

 ياپروتواسـکولکس هـ يبلوط را بر رو اهیمختلف عصاره گ

 30و  20، 10، 5 یزمـان يبازه هـا یدر ط دیداتیه ستیک

دهنـد  یبدست آمده نشان مـ جیدهد. نتا ینشان م قهیدق

ضــد  اتبلــوط در تمــام غلطــت هــا اثــر اهیــکــه عصــاره گ

با گروه کنتـرل  سهیرا در مقا یقابل توجه یپروتواسکولکس

 یکشــــندگ زانیــــم). >001/0pنشــــان داده اســــت (

مواجهـه بـا غلظـت  قـهیدق 5پروتواسکولکس هـا پـس از 

1000mg/mL  نیبود. عالوه بر ا % 100بلوط  اهیعصاره گ 

 زیـنmg/mL   500مواجهـه بـا غلظـت  قـهیدق 10پـس از 

بـود.   % 100کبـر  اهیعصاره گ یضد پروتواسکولکس اتاثر

 mg/mL 250بلوط با غلظـت  اهیصورت عصاره گ نیمبه ه

ــا در  ــکولکس ه ــا پروتواس ــه ب ،  %6/52،  %3/32مواجه

در  بیـاز پروتواسکولکس هـا را بـه ترت %3/96و  3/79%

 افتهیبردند.  نیاز ب قهیدق 30و  20، 10، 5 یزمان يبازه ها

 اهیـزمان مواجهه عصاره گ شیدهند که با افزا یها نشان م

بـه مقـدار قابـل  یکشـندگ زانیغلظت ها م مبلوط در تما

ــوجه ــزا یت ــتی شیاف ــم ).>05/0p( اف ــندگ زانی  یکش

 بیو مثبت به ترت یسکولکس ها در گروه کنترل منفپروتوا

 قــهیدق 5پــس از  %100و  قــهیدق 30پــس از  % 3/2

 مواجهه بود.

بلوط بر  اهیعصاره گ سکولکسیاضد پروتو. اثرات 1جدول
در غلظت ها و مدت  دیداتیه ستیک يپروتواسکولکس ها

 Data are expressed as theمواجهه مختلف ؛  يزمان ها
mean ± SD (n = 3). 

 )mg/mlغلظت (
 

 مدت زمان مواجهه (%) میانگین میزان کشندگی

 (دقیقه)
 

1000 

100 ± 0/0  5 
100 ± 0/0  10 

100 ± 0/0  20 

100 ± 0/0  30 

500 

3/68  ± 51/2  5 
100 ± 0/0  10 
100 ± 0/0  20 
100 ± 0/0  30 

250 

3/32  ± 51/2  5 
15/3±6/52 10 

3/79  ± 51/2  20 
0/3 ± 3/96 30 

 نرمال سالین 
%20+تویین   

0/0 ± 0/0  5 

0/0  ± 0/0  10 

6/1  ± 5/0  20 

3/3  ± 15/1  30 

 نیترات نقره

6/71  ± 88/2  5 
100 ±0 0/  10 
100 ± 0/0  20 

100 ± 0/0  30 

 

 Ex vivo طیدر شرا یاثر ضد پروتواسکولکس یبررس

 نشان داده شده است، پس از 2که در جدول  همانطور

 میبلوط بطور مستق اهیمختلف عصاره گ يغلظت ها قیتزر

پروتواسکولکس ها  %100 د،یداتیه يها ستیبه درون ک

 يبا غلظت ها بیمواجهه به ترت قهیدق 25و  10پس از 

 نیعصاره بلوط از ب تریل یلیگرم بر م یلیم 500و  1000

به  ازیموضوع است که عصاره ن نیا انگریرفته بودند، که ب

 ضد پروتواسکولکسینشان دادن اثرات  يبرا يشتریزمان ب

 نیبه هم. (p< 0.05)دارد  ex vivo طیخود در شرا

 یلیم 250و در غلظت  طیشرا نیعصاره بلوط در ا بیترت

بردن  نیاز ب يبرا شتریبه زمان ب ازین تریل یلیگرم بر م

داشت.  in vitro طیبا شرا سهیمقاپروتواسکولکس ها  در 

 یکشندگ زانیان داد که منش نیهمچن جینتا

 بیو مثبت به ترت یپروتواسکولکس ها در گروه کنترل منف
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مواجهه  قهیدق 10پس از  %100و  قهیدق 40در  % 3/5

 . بود

عصاره گیاه بلوط در  . اثرات ضد پروتواسکولکسی2جدول
بر پروتواسکولکس هاي کیست هیداتید در  ex vivoشرایط 

 Data areمختلف ؛ غلظت ها و مدت زمان هاي مواجهه 
expressed as the mean ± SD (n = 3). 

 )mg/mlغلظت (
 

 میانگین میزان کشندگی
(%) 

 مدت زمان مواجهه

 (دقیقه)
 

1000 

100 ± 0/0  10 
100 ± 0/0  15 

100 ± 0/0  25 

100 ± 0/0  40 

500 

3/41  ± 51/2  10 

3/68  ± 51/2  15 

100 ± 0/0  25 
100 ± 0/0  40 

250 

3/61  ± 51/2  10 
15/3±6/23 15 

3/40  ± 51/2  25 
0/3 ± 3/65 40 

 نرمال سالین 
%20+تویین   

0/0  ± 0/0  10 

0/0  ± 0/0  15 

6/1  ± 5/0  25 

3/5  ± 52/1  40 

 نیترات نقره

100 ±0 0/  10 

100 ±0 0/  15 

100 ± 0/0  25 

100 ± 0/0  40 

 

 گیرينتیجهبحث و 
از محصـوالت جهـت درمـان اسـتفاده  شیاز قرن ها پ

 یعفـون يهـا يمـاریها از جمله ب يماریاز ب یعیوس فیط

محصوالت  نیا نیبوده است. از ب يمورد توجه جوامع بشر

 نیبـاال و همچنـ یو دسترس ییکارا لیبدل ییدارو اهانیگ

بـه طـور  يماریدرمان ب يبرا نییپا نهیو هز نییپا تیسم

 .)15مورد توجه قرار گرفته است ( يا ژهیو

زئونوز در  يها يماریب نیاز مهمتر دوزیداتیه يماریب 

بالغ بـر  یبوده که ساالنه خسارت رانیجهان و به خصوص ا

 یوارد مـ رانیکشور ا ياقتصاد کرهیدالر بر پ ونیلیم 200

به عنوان روش مناسـب و  ی). در حال حاضر جراح3کند (

 نیـشود با ا یمحسوب م يماریب نیجهت درمان ا يموثر

  یخطرات و عوارض خطرناک يدارا زیروش خود ن نیحال ا

 یالکسـیو متعاقبا شوك آناف ستینشت ک ایو  یمانند پارگ

). 4( گـردد مـاریدر بـدن ب سـتیعود مجدد ک نیو همچن

عـوارض در  نیـاز بـروز ا يریشـگیپ يامروزه جراحان بـرا

از مواد پروتواسکولکس کش  د،یداتیه ستیک یجراح نیح

)، %20( کیپرتونیمحلول نمک ه مانند یمختلف ییایمیش

کننـد،  یاستفاده مـ الکل، و ... ن،ی، بتاد%20نقره  تراتین

 یب ماریب يداروها برا نیاست که استفاده از ا یدر حال نیا

 یعــوارض جــانب جــادیتواننــد باعــث ا یخطــر نبــوده و مــ

و نکـروز کبـد  يصـفراو يمجار بروزیهمچون ف یخطرناک

 کیـکشـف  يجستجو برا لیدل نیهم به). 2،5-7گردند (

باال  یو دسترس ییبا کارا دیجد ضد پروتواسکولکسیعامل 

قـرار  نیدر دستور کار محققـ نییپا تیحال سم نیو در ع

مطالعه برآن  نیاهداف، در ا نیهم يگرفته است. در راستا

عصـاره  یبار اثر ضـد پروتواسکولکسـ نیاول يکه برا میشد

 دیـداتیه ستیک يها تواسکولکسپرو يبلوط را بر رو اهیگ

 .میقرار ده یمورد بررس Ex vivoو  In vitro طیدر شرا

 زانیـمطالعـه حاضـر نشـان داد کـه م in vitro جینتـا

 مواجهـه بـا قـهیدق 5پروتواسکولکس ها پس از  یکشندگ

بود. عالوه  % 100بلوط  اهیعصاره گ  mg/mL 1000غلظت

 mg/mL  500غلظـت مواجهـه بـا قهیدق 10پس از  نیبر ا

 نیبود. ا % 100کبر  اهیعصاره گ دالیسیاسکول تیفعالنیز 

 ex vivo ،100% جیاســــت کــــه در نتــــا یدر حــــال

مواجهـه بـه  قـهیدق 25و  10پروتواسکولکس هـا پـس از 

 یلـیگـرم بـر م یلـیم 500و  1000 يبا غلظت ها بیترت

موضـوع  نیا انگریرفته بودند، که ب نیعصاره بلوط از ب تریل

نشـان دادن  يبـرا يشـتریمـان ببه ز ازیاست که عصاره ن

دارد  ex vivo طیخـود در شـراضد پروتواسکولکسی اثرات 

(p< 0.05) . 

 یژگـیو نیاز مهمتـر ،یجهـان ياسـتانداردها اساس بر

 ییتـوان بـه کـارا یپروتواسکولکس کش خوب م کی يها

کوتـاه،  يدر زمـان هـا شتریب ریتاث ن،ییپا يباال در دوز ها
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بــاال و  یدسترســ ســت،یک عیبــاال در حضــور مــا يداریــپا

 ریاخ ي). در سال ها16اشاره کرد ( نییپا نیسم نیهمچن

ضد پروتواسکولکسـی ارتباط با اثرات  رد يمطالعات متعدد

 اهیانار، مـورد، سـ شن،یآو اهیمانند گ ییدارو اهانیگ یبرخ

از  یصورت گرفته است که حـاک رهیزرشک و غ ر،یدانه، س

). مشـابه بـا 17دارد ( یعـیمحصوالت طب نیاثرات بالقوه ا

 یبلوط هـم مـ اهیمطالعه حاضر نشان داد که گ ج،ینتا نیا

ک مـاده پروتواسـکولکس کـش در نظـر یـتواند به عنـوان 

 گرفته شود.

و  یروسیضد و ،یاثرات ضد قارچ یدر مطالعات مختلف

بلـوط بـه اثبـات  اهیـمحصـوالت مختلـف گ ییایضد باکتر

عـه انجـام شـده نمونه در مطال ي). برا11-9است ( دهیرس

ــط  ــال  Basriتوس ــاران در س ــد 2012و همک ــرات ض ، اث

گـرم  يبلوط بر دو باکتر اهیمختلف گ يعصاره ها ییباکترا

و اســـترپتوکوکوس  وتـــانسمثبـــت (اســـترپتوکوکوس م

ــال ــاکترسیواریس ــ ي) و دو ب ــرم منف ــاسی(پورف یگ  رومون

نوکلئـاتوم) را نشـان دادنـد کـه  ومیو فوزوباکتر سیوالیژنژ

 ياز عفونـت هـا يریشـگیدر پ اهیگ نیثرات موثر اا انگریب

 نیـا ی). در ارتباط با اثرات ضـد انگلـ18باشد ( یم یدهان

و همکاران  شیراندیختوسط  رایکه اخ يدر مطالعه ا اه،یگ

نشـان داد کـه عصـاره  جیانجام گرفـت نتـا 2016در سال 

در  ایشـمانیانگـل ل يبر رو یاثرات قابل توجه يبلوط دارا

 ).19باشد ( یم in vivoو  in vitro طیشرا

 اهیـگ بـاتیترک نیمطالعات  گذشـته، مهمتـر براساس

) و دیاسـ کیـ(مانند تـانن و گال یفنول یپل باتیبلوط، ترک

). در 20) گزارش شده انـد (نی(مانند کوئرست دهایفالوونوئ

بـه  بـاتیترک نیـا یکروبـیاثرات ضـد م یمطالعات مختلف

و همکـاران در  Hayعه است از جمله در مطال دهیاثبات رس

و همکـاران در سـال  Maiمطالعه  نیهمچن و 2008سال 

ضـد  ،ییایشـمانیشامل اثـر ضـد ل ی، اثرات ضد انگل2015

 یفنول یپل باتیترک نیا یومیو ضد پالسمود ییپانوزومایتر

 نیـ). عالوه بـر ا21،22گزارش شده است ( دهایو فالوونوئ

و  2011سـال و همکـاران در  Fonseca-Silvaدر مطالعه  

اثـرات ضـد  2015در سـال  همکارانو  Ribeiro نیهمچن

اسـت  دهیبـه اثبـات رسـ دیاسـ کیو گال نیکوئرست یانگل

ــا مکان23،24( ــاط ب ــمی). در ارتب ــا س ــال يه ــا یاحتم  نی

 یفنل باتیمطالعات متعدد نشان داده اند که ترک بات،یترک

غشـاء و  يها کانیدوگلیپپت بیو تخر یبا اثر بر غشاء سلول

 نـهیآم يدهایاسـ یاختالل در سـنتز برخـ جادیا نیهمچن

 نـدیخود را بروز نما یکروبیقادرند که اثرات ضد م يضرور

موضــوع  نیــا د،یــ). براســاس آنچــه کــه ذکــر گرد25،26(

 و متعاقباً ضد پروتواسکولکسیشود که اثرات  یاستنباط م

 نیـحضـور ا لیـبلـوط احتمـاال بـه دل اهیـگ یکروبیضد م

 باشد یم هایدر گ باتیترک

مطالعات انجـام شـده  گریمطالعه حاضر همانند د جینتا

بـه عنـوان منبـع بـا  ییدارو اهانیاز آن است که گ یحاک

هـا از  يماریاز ب یعیوس فیدرمان ط يبرا يدیارزش و مف

گردنـد. عـالوه بـر  یمحسوب م یعفون يها يماریجمله ب

 اهیـآن است کـه عصـاره گ انگریمطالعه حاضر ب جینتا ،نیا

در  یقابـل تـوجه ضد پروتواسکولکسـی ثراتا يلوط داراب

تـوان بـا  یم نیباشد بنابرا یم ex vivoو  in vitro طیشرا

 نیگزیجـا ياز آن به عنـوان دارو یلیتکم شاتیانجام آزما

 استفاده کرد. دیداتیه یدر هنگام جراح دیجد

 تشکر و قدردانی
 هیـخـود را از کل یمراتب سـپاس و قـدردان لهینوسیبد

و  يراز یـیدار اهـانیگ قـاتینل زحمتکش مرکز تحقپرس

.میــدار یاعــالم مــ یگــروه انگــل شناســ نطــوریهم
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Abstract 

Background: This study aims to evaluate the scolicidal effects of oak (Quercus infectoria) extract 
on hydatid cyst protoscoleces in vitro and ex vivo. 
Materials and Methods: Following the collection of protoscoleces from sheep livers infected 
with fertile hydatid cysts from a slaughterhouse in Khorramabad, they were treated with various 
concentrations of oak extract (250-1000 µg/mL) for 5-40 min in vitro and ex vivo. Finally the 
mortality of protoscoleces was assessed by the eosin exclusion test (0.1% eosin staining). 
Results: The mean of the mortality of protoscoleces was 100% after 5 min incubation with the 
concentration of 1000 mg/ml of oak extract. On the other hand, the mean of the mortality of 
protoscoleces after 10 incubation with the concentration of 500 mg/ml of oak extract was 100%. 
However, these results were not observed in the ex vivo analysis. That is, oak extract requires a 
longer length of time to display potent protoscolicidal effects. 
Conclusion: The results of this investigation revealed that oak extract could have a significant 
scolicidal activity on hydatid cyst protoscoleces. However, further research, particularly in human 
and animal subjects, is required to reach this conclusion. 
Keywords: Hydatidosis, Echinococcus granulosus, extract, hydatid sand, hcolicidal.  
 
*Citation: Mahmoudvand H, Mirzaei M, Khatami M, Mahmoudvand H, Kheirandish F, Niazi M, Sepahvand M, Nadri 
S. In vitro and ex vivo effects of Quercus infectoria extract on hydatid cyst protoscolecs. Yafte. 2019; 21(3):144-152. 
    
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


	بررسی اثر عصاره گیاه بلوط بر پروتواسکولکس های کیست هیداتید در شرایط In vitro وEx vivo
	مقدمه
	هیداتیدوزیس یکی از بیماری های زئونوز و خطرناک جهان است که به واسطهی مرحله لاروی کرم پهن یا (انگل) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایجاد می شود (1). این بیماری در اکثر نقاط دنیا دیده می شود و در ایران به شکل هایپر اندمیک بوده (2) و جوامع درگیر را از نظر بهداشتی...
	امروزه پاره شدن کیست ها و یا نشت محتویات آن ها طی جراحی و درگیری ارگانهای مجاور به عضو درگیر، و متعاقباً ایجاد کیست های ثانویه مهمترین دغدغه برای جراحان کیست هیداتید محسوب می شود (2). از این رو استفاده از مواد اسکولکس کشی همچون نمک هایپرتونیک 20 درصد،...
	بلوط درختی است به نام علمی (Quercus infectoria) و از تیره راشیان است که معمولا به طور طبیعی و خود رو در جنگل های معتدل کوهستانی تحت تاثیر آب و هوای مدیترانه ای می روید (8). میوه، برگ، چوب و گال بلوط دارای ترکیبات شیمیایی مختلفی همچون نشاسته، پروتئین، ...
	با توجه به فعالیتهای بیولوژیکی به ویژه ضد میکروبی گیاه بلوط در این مطالعه بر آن شدیم که برای اولین بار اثر ضد پروتواسکولکسی عصاره گیاه بلوط را بر روی پروتواسکولکس های کیست هیداتید در شرایط In vitro و Ex vivo مورد بررسی قرار دهیم.
	مواد و روشها
	تهیه و تایید گیاه بلوط
	آماده سازي نمونه ها براي عصاره گيري
	عصاره گيري
	تهیه پروتواسکولکس
	آزمون Viability
	بررسی اثر ضد پروتواسکولکسی در شرایط  In vitro
	بررسی اثر ضد پروتواسکولکسی در شرایط  Ex vivo
	آنالیز آماری
	پس از جمع آوری داده ها و وارد کردن آنها در نرم افزار آماری SPSS.22 پس از محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی مناسب جهت تحلیل داده از طرح فاکتوریل 48 =3*4*4 استفاده و p<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
	یافتهها
	بررسی اثر ضد پروتواسکولکسی در شرایط In vitro
	بررسی اثر ضد پروتواسکولکسی در شرایط Ex vivo
	همانطور که در جدول 2 نشان داده شده است، پس از تزریق غلظت های مختلف عصاره گیاه بلوط بطور مستقیم به درون کیست های هیداتید، 100% پروتواسکولکس ها پس از 10 و 25 دقیقه مواجهه به ترتیب با غلظت های 1000 و 500 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره بلوط از بین رفته بودند...
	بحث و نتیجهگیری
	تشکر و قدردانی
	References

