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 عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی،به پاس تعبیر 

به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین 
 روزگاران بھترین پشتیبان من است،

به پاس قلب ھای بزرگشان که فریاد رس من است و سرگردانی و ترس در 
 پناھشان به شجاعت می گراید،

 ان که ھرگز فروکش نمی کند،و به پاس محبت ھای بی دریغش

 .می کنمعه را به خانواده عزیزم تقدیم این مجمو

  

  

  

  



با سپاس فراوان از اساتید گرامیم جناب آقاي دکتر مجتبی شهنازي و جناب آقاي 
و فروتنی از هیچ  دکتر عباس آزادمهر  که در کمال سعه صدر، با حسن خلق

کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این   پایان نامه را بر 
  . باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید .عهده گرفتند

از زحمات اساتید مشاور محترم جناب آقاي دکتر رضا حاجی آقایی و     جناب 
 بدون  راهنماییهاي ایشان    ارم چرا که زبسیار سپاسگآقاي دکتر محمود علیپور 

  .تامین این پایان نامه بسیار مشکل مینمود

همچنین از استاد ارجمند جناب آقاي دکتر مهرزاد سرائی بابت راهنمایی هاي 
 .   بزرگوارانه ، بدون چشمداشت و آنچه به ما آموختند دادندسپاسگزارم

انگل شناسی        آزمایشگاه   اي باقري پرسنلو جناب آق از سرکار خانم صادقی 
به دلیل و پرسنل محترم مرکز تحقیقات علوم پایه   دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

، بی چشمداشت ایشان که بسیاري از سختیها را برایم آسانتر نمودندي   یاري ها
  .سپاسگزارم

  

  



    چکیده   

یکی ازمهمترین بیماري هاي زئونوز بوده و از معضالت  ینوکوکوزیسهیداتیدوز یا اک: زمینه و هدف

یافتن ماده اي . موثرترین روش درمان این بیماري عمل جراحی است. مهم بهداشتی به شمار می رود

کمک زیادي در جراحی کیست داشته و از ن اثر جانبی و در عین حال موثر، بدوپروتواسکولیسید 

روتواسکولیسید زیادي مورد استفاده قرار گرفته ولی تا به مواد پ. انتشار عفونت جلوگیري می کند

در حال حاضر استفاده از گیاهان دارویی به عنوان یک ماده . حال مورد رضایت کامل واقع نشده است

اسکولیسیدال و جایگزین مواد شیمیایی و مصنوعی دیگر که بتواند براي بدن بی ضرر بوده و باعث 

  . مورد توجه قرار گرفته استتقویت سیستم ایمنی بدن شود 

ارزیابی اثر پروتواسکولیسیدال چند گیاه دارویی و تعیین اثر ایمنومدوالتوري گیاهان موثر بر : هدف

  .ی ژن حرفه ايي عرضه کننده آنتسلول هابر روي  پروتواسکولکس ها

رعایت شرایط  کبد گوسفندان آلوده به کیست هیداتید، از کشتارگاه قزوین تهیه و با: مواد و روشها

درخت، گیاهان سرخارگل، برگ گردو، آزاد عصاره یا اسانس. جدا گردید پروتواسکولکس ها ،استریل

، در مدت 100و  mg/ml3 ،5 ،10 ،25 ،50 افسنطین، بومادران، رازیانه و اکالیپتوس با غلظتهاي 

به % 9/0کلرور سدیم. ها مواجه گردید دقیقه با پروتواسکولکس 60و50، 40، 30، 20، 10زمانهاي 

مورد %  1/0عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شد و ویابیلیتی پروتواسکولکس ها با استفاده از ائوزین 

ر روي بیان ب پروتواسکولیسیدال، گیاهانایمنومدوالتوري اسانس وعصاره  اثر. ارزیابی قرار گرفت

عرضه کننده   ي سلول ها. بررسی شد ژن حرفه ايعرضه کننده آنتی بلوغ سلول هاي مارکر هاي 



 000/100، به تعداد MACSجدا شده از طحال موش با روش بید مغناطیسی  آنتی ژن حرفه اي

به گیاهان عصاره یا اسانس  100و μg/ml 10 ،50 با غلظتهاي  ریخته شده و سلول در هر چاهک

 CD40 ،CD86بیان مارکرهاي بلوغ کشت داده شدند و    C° 37ساعت در انکوباتور 18-24مدت 

  .مورد بررسی قرار گرفتندا روش فلوسایتومتري  ب MHCIIو 

% 100دقیقه،  10در مدت  mg/ml10 نتایج مطالعه نشان داد که گیاه اکالیپتوس در غلظت : یافته ها

در حالیکه گیاهان دارویی رازیانه و افسنطین به ترتیب در غلظت هاي . پروتواسکولکس ها را کشت

mg/ml 50  پروتواسکولکس ها را بکشند% 100، )دقیقه 10(توانستند در همان مدت زمان  100و .

دقیقه  40ر مدت زمان د mg/ml 5عالوه بر آن، گیاهان دارویی بومادران و سرخارگل در غلظت 

  .تمامی پروتواسکولکس ها را از بین بردند

دقیقه سبب  60بعد از  mg/ml 100دیگر نتایج تحقیق نشان داد که عصاره گردو در غلظت 

پروتواسکولکس ها شد، در حالیکه آزاددرخت در تمام غلظتهاي مورد استفاده و    % 100تخریب 

در بررسی اثر . اي بر روي پروتواسکولکس ها نداشت مدت زمانهاي مواجهه، اثر قابل مالحظه

عرضه کننده آنتی ژن هاي یاهان فوق بر مارکرهاي بلوغ سلولایمنومدوالتوري اسانس و عصاره گ

مشخص شد، عصاره اتانولی افسنطین و رازیانه در غلظت ) CD4و  MHCII ،CD86( حرفه اي

μg/ml100   سبب افزایش معنی دار مارکرCD40  عصاره سرخارگل نیز در تمامی غلظتها شدند و

 50و  μg/ml 10اسانس بومادران در غلظتهاي ). P<0.05(سبب  افزایش معنی دار هر سه مارکر شد

همچنین . روي این مارکر اثر کاهشی داشت μg/ml 100اثر افزایشی و در غلظت   CD86بر مارکر 

غلظت    . اثر کاهشی نشان دادند MHCIIاسانس مذکور روي مارکر 100و  μg/ml 10 ،50 غلظتهاي 



μg/ml 10  باعث کاهشCD40   و غلظتهاي باالتر باعث افزایش آن شدند، این اثر در هیچ یک از

اسانس اکالیپتوس  روي سه مارکر مورد بررسی در  عالوه بر آن، ).(P>0.05   غلظتها  معنی دار نبود

اثر کاهشی و در غلظتهاي  MHCIIو  CD40و  CD86بر مارکرهاي ) μg/ml 10(غلظت پایین تر

اثر افزایشی داشت  اما این اثر CD40 وCD86  اثر کاهشی و بر MHCIIباالتر روي مارکرهاي  

  ).(P>0.05 معنی دار نبود

گردو درخت و برگ اي گیاهان بررسی شده  به جز آزادتمامی عصاره ها و اسانس ه: نتیجه گیري

بودند که این تاثیر دراسانس گیاهان اکالیپتوس، رازیانه،  قابل مالحظه اي داراي اثر پروتواسکولیسیدال

در بررسی اثرات ایمنومدوالتوري . بومادران و عصاره گیاهان سرخارگل و افسنطین فوق العاده بود

با این حال . گیاهان مذکور، رازیانه، افسنطین و سرخارگل داراي اثر ایمنومدوالتوري معنی داري بودند

قات بیشتر جهت شناسایی مواد موثر پروتواسکولیسید عصاره و اسانس گیاهان مذکور و اثر آنها تحقی

  .ضروري می باشد Th1/Th2بر باالنس پاسخ هاي ایمنی 

، کیست هیداتیک، سلول هاي عرضه کننده حرفه اي آنتی ژن، گیاهان دارویی: کلمات کلیدي

  ایمنومدوالتوري
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عصاره سرخارگل روي پروتواسکولکس  mg/ml 3جدول مقایسه اي اثر غلظت  :25 جدول شماره

  Tukey................................................. 89ها در مدت زمان هاي مختلف مواجهه با استفاده از تست 

عصاره سرخارگل روي پروتواسکولکس  mg/ml 5جدول مقایسه اي اثر غلظت  :26 جدول شماره

  Tukey............................................... 90ها در مدت زمان هاي مختلف مواجهه با استفاده از تست 

عصاره افسنطین روي پروتواسکولکس ها  mg/ml 3جدول مقایسه اي اثر غلظت : 27 جدول شماره

  Tukey.................................................... 90در مدت زمان هاي مختلف مواجهه با استفاده از تست 

عصاره افسنطین روي پروتواسکولکس ها  mg/ml 5جدول مقایسه اي اثر غلظت : 28 جدول شماره

  Tukey................................................... 91استفاده از تست  در مدت زمان هاي مختلف مواجهه با

عصاره افسنطین روي پروتواسکولکس  mg/ml 10جدول مقایسه اي اثر غلظت : 29 جدول شماره

  Tukey.............................................. ...91ها در مدت زمان هاي مختلف مواجهه با استفاده از تست 

عصاره افسنطین روي پروتواسکولکس  mg/ml 10جدول مقایسه اي اثر غلظت : 30 جدول شماره

  Tukey................................................. 92ها در مدت زمان هاي مختلف مواجهه با استفاده از تست 

عصاره افسنطین روي پروتواسکولکس  mg/ml 50جدول مقایسه اي اثر غلظت : 31 جدول شماره

  Tukey................................................ 92ها در مدت زمان هاي مختلف مواجهه با استفاده از تست 

عصاره افسنطین روي پروتواسکولکس  mg/ml 100جدول مقایسه اي اثر غلظت : 32 جدول شماره

  Tukey ...............................................93استفاده از تست ها در مدت زمان هاي مختلف مواجهه با 



عصاره آزاد درخت روي پروتواسکولکس  mg/ml 3جدول مقایسه اي اثر غلظت :  33جدول شماره

  Tukey ..............................................93ها در مدت زمان هاي مختلف مواجهه با استفاده از تست 

عصاره آزاد درخت روي پروتواسکولکس  mg/ml 5جدول مقایسه اي اثر غلظت : 34 جدول شماره

  Tukey.............................................. 94ها در مدت زمان هاي مختلف مواجهه با استفاده از تست 

عصاره آزاد درخت روي  mg/ml 10جدول مقایسه اي اثر غلظت : 35 جدول شماره

  Tukey.................... 94تواسکولکس ها در مدت زمان هاي مختلف مواجهه با استفاده از تست پرو

عصاره آزاد درخت روي  mg/ml 25جدول مقایسه اي اثر غلظت : 36جدول شماره

  Tukey...................... 95پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي مختلف مواجهه با استفاده از تست 

عصاره آزاد درخت روي  mg/ml 50جدول مقایسه اي اثر غلظت : 37 شمارهجدول 

  Tukey...................... 95پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي مختلف مواجهه با استفاده از تست 

عصاره آزاد درخت روي  mg/ml 100جدول مقایسه اي اثر غلظت : 38 جدول شماره

  Tukey.......................96ي مختلف مواجهه با استفاده از تست پروتواسکولکس ها در مدت زمان ها
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Abstract 

Background and objectives: cystic echinococcosis (hydatidosis)  is one of the 
most important zoonotic diseases. The main treatment of the hydatidosis is 
surgery. Finding scolicidal agents without side effects, yet effective, helps and 
prevent spread of infection. Many scolicidal agents have been used for 
inactivation of  protoscolices during surgery, but most of them had harmful side 
effects. Currently the use of medicinal plants as a protoscolicidal and alternative 
chemicals that is harmless to the body and strengthens the immune system is 
considered. The aim of this study,  was to evaluate protoscolicidal effect of 
ethanolic extract and essential oils of seven plants and also, evaluate the 
immunomedulatory effect of high scolicidal extracts and essential oils on 
Antigen Presenting Cells (APCs). 

Material and Methods: Protoscolices isolated from sheep livers with hydatid 
cyst, were collected from slaughterhouses in Qazvin. Six concentrations of 
ethanolic extract or essential oil of Melia azedarach, Juglans regia, Artemisia 
absintium, Foeiculum vulgar, Achillea millefolium, Eucalyptus globoulus, 
Echinacea purpurea  (3,5,10,25,50,100 mg/ml) were used for 10,20,30,40,50,60 
minutes  exposure time in 37°C. Sodium chloride 9/0% used as a negative 
control Viability of protoscolices  evaluate with % 0/1 Eosin staining. APCs 
isolated from mice spleen  by MACS method. 100/000 of  these cells cultured 
with high protoscolicidal ethanolic extracts and essential oils in three 
concentrations (10,50,100μg/ml) for 18-24 hours in 37°C. The results measured 
by flow cytometry method.  

Results :The results of our study showed that Eucalyptus globoulus killed 
100% of protoscolices in 10 min, Whereas  Foeiculum vulgar and Artemisia 
absintium  had 100% scolicidal effect in 10 min and 50, 100 mg/ml 
respectively. In addition, Achillea millefolium and Echinacea purpurea extract 
at 5mg/ml concentration and 40 min exposure time killed 100% of 
protoscolices. In other hand, this study indicated Juglans regia extract had 
100% scolicidal effect at 100 mg/ml concentration and 60 min, however Melia 
azedarach extract had no strong protoscolicidal effect. The study of 
immunomedulatory effect of protoscolicidal extract and essential oil on three 
maturation markers  indicated that Artemisia absintium extract and Foeiculum 
vulgar oil increased CD40 at 100μg/ml significantly. Echinacea purpurea 



extract significantly increased all three markers in 10,50,100μg/ml 
concentration (p<0.05). Achillea millefolium increased CD86  in 10,50 μg/ml 
and decreased it in  100 μg/ml. also this essential oil increased MHCII in all 
three concentrations. CD40 increased in   10 μg/ml and decreased in 50,100 
μg/ml. None of these results were statistically significant. In addition,  
Eucalyptus globoulus essential oil decreased three tested markers in 10 μg/ml. 
In Higher concentrations, MHCII decreased and CD86, CD40 increased. 
Although, these results were not significant. 

Conclusion: All ethanolic extracts and essential oils had protoscolicidal effect, 
however,  this effect on Melia azedarach and  Juglans regia  was not strong. 
The ethanolic extract of Echinacea purpurea increased all three tested markers 
(CD40,CD86,MHII) and Artemisia absintium extract and Foeiculum vulgar 
essential oil increased CD40 in 100 μg/ml significantly (p<0.05).  

Keywords: Hydatid cyst, Antigen Presenting Cells, Herbal 
medicine,Immunomedulatory. 
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  فصل اول

  مقدمه

انگل در اثر جایگزینی فرم الروي  و بوده دام و انسان بین انگلی مشتركبیماري  یک هیداتیدوز

در بسیاري این بیماري . می شود  ایجاد ...و ختلف از جمله کبد، ریه، مغزاکینوکوکوس در اندامهاي م

این بیماري عمل جراحی  ترین روش درماندر حال حاضر به. کشور ها از جمله ایران بومی است

عمل جراحی، براي جلوگیري از عود بیماري و ایجاد کیست هاي ثانویه، تزریق مواد  هنگامدر . است

کش زیادي  به این تا به امروز مواد اسکولکس . است حیاتیوتواسکولیسیدال به درون کیست ها پر

یافتن ماده . منظور استفاده شده که هر کدام داراي مزایا، معایب و اثرات جانبی مختلفی می باشند

راه گشا  ی می تواند در درمان موثر بیماريپروتواسکولیسیدال موثر، در دسترس و بدون اثرات جانب

  .)1-6(باشد

  طبقه بندي انگل اکینوکوکوس

تا حال چهار گونه جنس و بوده  Taeniidae ي جنس اکینوکوکوس متعلق به خانوادهانگل ها

Echinococcus granulosus ،multilocularis Echinococcus         ، 

Echinococcus vogeli   ،Echinococcus oligarthrus  براي این انگل شناسایی شده که

  ).  1( اکینوکوکوس گرانولوزوس و مولتی لوکوالریس از مهمترین گونه ها محسوب می شوند

  



٢ 
 

  :به شرح زیر می باشداکینوکوکوس طبقه بندي انگل 

Kingdom : Animalia 
Phylum : Plathyhelminthes 

Class : Cestoda 

Order : Cyclophylidea 

Family : Taenidae 

Genus : Echinococcus 

  

  مورفولوژي اکینوکوکوس گرانولوزوس  

و تمام  بوده یفاقد دستگاه گوارش. ي استبند 3-4 وبوده میلی متر  5/2-7ود کرم بالغ این انگل حد

 دارايآن اسکولکس . پوشش سن سیشیال تگومنت خارجی صورت می گیردر دآن تبادالت متابولیک 

اندازه بوده و  فرودیتاهرماین انگل . استیک روستلوم با دو ردیف قالب و چهار بادکش عضالنی 

 شاخه شاخه، در بند بارور رحم .را شامل می شودکرم  طول نیمی ازدود ح کرم )بند بارور(بند انتهایی

در کناره  وناوب و نامنظم سوراخ هاي تناسلی در این کرم به صورت مت. می باشد و پر از تخمبوده 

         mμ 40-30  اًآن حدود اندازهبوده و  جنین داردر زمان دفع تخم انگل  ).5( دنقرار دار بندها

توسط الیه  کرم تخم .اولین مرحله الروي است و بوده 1قالبه6) انکوسفر(تخمداخل جنین . می باشد

است که ظاهر تیره رنگی به  2، الیه امبریوفورکراتینهالیهمهمترین  و هاي مختلفی پوشیده شده است

از رها تقریباً بالفاصله پس انگل داراي کپسول خارجی است که تخم ). 1شکل شماره (می دهد  تخم
                                                             

1 hexacanth embryo 
2 keratinised embryophore 
 
 



٣ 
 

تنیا قابل افتراق نیست گونه هاي تخم سایر  تخم اکینوکوکوس از. می رودن میزبان، از بی شدن تخم از

)5.(  

  

  تخم اکینوکوکوس گرانولوزوسساختمان : )1(تصویر شماره 

  )هیداتیک کیست(مشخصات فرم الروي یا متا سستود

 دوو داراي بوده پر از مایع  و به صورت کیسه اي تک حفره اي کیست هیداتیک معموالً فرم الروي یا

با الیه فیبروزي  که توسط  )یا هیالینی کوتیکولی(الیه خارجی  .است خارجی و داخلی الیه

 1زایا الیه ،الیه داخلی .می شود سلول هاي میزبان ساخته توسطکه  احاطه شده ضخامتهاي متفاوت

و پروتواسکولکس ها نیز از  زدهجوانه این الیه به صورت غیر جنسی از  2کپسول هاي زایا بوده که

می توانند متصل به الیه ژرمینال  کپسول هاي زایا. به وجود می آیند مذکوري کپسولهاالیه داخلی 

گاهی کپسول ها پاره شده و . می شوندباشند اما به صورت شناور درمایع هیداتیک نیز دیده 

                                                             
1 Germinal layer 
2 Brood capsule 
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به آنها شن هیداتیک گفته ن حالت که در ای پروتواسکولکس ها در ته مایع کیست ته نشین می شوند

کیست هاي بدون سر یا استریل، توانایی ایجاد پروتواسکولکس را ندارند . )2شکل شماره (می شود 

)5،6.(  

  

  کیست هیداتیکساختمان : )2(تصویر شماره 

  تکاملی اکینوکوکوس گرانولوزوسچرخه 

گوشتخواران اهلی و وحشی همچون سگ، بین  بوده و بیماري مشترك بین انسان و دام هیداتیدوز

ن قطعی و گوسفند، بز، خوك، گاومیش و سایر حیوانات نابه عنوان میزبا ارکفت و روباه، گرگ، شغال

 - گوسفند -چرخه عمده هیداتیدوز بین سگ . در گردش می باشد ،ن واسطنامزرعه به عنوان میزبا

  ). 3تصویر شماره )(  6،7 ،1(است انگل اتفاقیمیزبان واسط سگ اتفاق می افتد و انسان 
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  اکینوکوکوس گرانولوزوس انگل تکاملیچرخه ): 3(تصویر شماره 

آب یا غذاي ، سبزيآلوئوالر در صورتی اتفاق می افتد که خاك، هیداتید کیست آلودگی انسان به 

. توسط انسان بلعیده شود ،تخم انگل آلوده بهو گربه سانان به مدفوع روباه و سایر سگ سانان آلوده 

آلوده به تخم خز و پوست روباه، سگ و گربه تماس با از طریق انسان دهانی   –امکان آلودگی دستی 

   ).1(نیز وجود دارد 

 در mμ70-60روز پس از بلع تخم انگل، متاسستود به صورت کیسه اي کوچک با قطر 5حدود  

این  و بوده سانتی متر 1-15 به طور معمول بین ،انساندر بدن پس از استقرار کیست ها  اندازه آمده و

انگل، کرمهاي بالغ  تکاملیدر چرخه . نیز برسدسانتی متر  20 بیش ازممکن است به گاهی اندازه 

    این  کرده وبند بارور خود دفع همراه مدفوع یا را تخم ها  ،ساکن در روده کوچک میزبان نهایی
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مناسب که در شرایط  توسط میزبان واسطمی گیرند و  در محیط قرارهمراه مدفوع میزبان تخم ها به 

 در انگل تخم .می شوندبلعیده  انسان هستندگاهی طبیعی گوسفند، بز، گراز، احشام، اسبها، شتر و 

دیواره روده نفوذ کرده و از  ، دراز تخم شده اونکوسفر آزاد .می شودروده کوچک میزبان واسط باز 

می رود و تبدیل به کیست یا کبد و ریه  طریق جریان خون به اندامهاي مختلف بدن مخصوصاً

و کیست هاي دختري در داخل آن به وجود ها پروتواسکولکس  ،با رشد کیست. گرددمتاسستود می 

ست ها تغذیه کند به این کی اگر میزبان نهایی گوشتخوار از اندامهاي میزبان واسط آلوده. می آیند

روز به  32-84می چسبند و طی  میزبان خارج شده به موکوس روده از کیست ها پروتواسکولکس ها

  ).3،4،5(کرمهاي بالغ تبدیل  می شوند 

  یولوژي هیداتیدوز در جهاناپیدم

با آب و ی یبیشترین شیوع بیماري در کشورها. بیماري انگلی با انتشار جهانی استیک هیداتیدوز 

هواي گرمسیري مانند آمریکاي جنوبی، حاشیه مدیترانه، بخش هاي مرکزي و جنوبی شوروي سابق، 

بیماري به صورت تک  ي شمالیدر آمریکا. الیا و بخشهایی از آفریقا استآسیاي مرکزي، چین، استر

موارد ابتالي  تعداد. شده انداین کشور گیر در مهاجرانی دیده می شود که از کشورهاي اندمیک وارد 

، بین ابتال کودکان به اکینوکوکوزیس در بلغارستان مثالً، بیماري در سالهاي اخیر افزایش یافته است

. ه استنفر افزایش یافت 000/100مورد در  4/5به  7/0میالدي از  90تا اواسط دهه  1970سالهاي 

در مناطقی که  ).3( اري باشندتخمین زده می شود بیش از یک میلیون نفر در جهان مبتال به این بیم

باعث  آلودهاز الشه حیوانات  در مزارع و تغذیه آنها سگها گردش آزادانه  د،داررواج دامداري سنتی 
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عالوه بر آن عوامل دیگري مثل افزایش سن میزبان، موقعیت . افزایش شیوع بیماري در سگها می شود

   . )3،4(در شیوع بیماري موثرند جغرافیایی و شرایط آب و هوایی و شیوه هاي کشاورزي 

  انتشار هیداتیدوز در ایران

ها به بیمارستانانجام شده در عمل هاي جراحی % 1و  بودههیداتیدوز در ایران یک بیماري اندمیک 

طی سالهاي اخیر گزارشات، افزایش موارد ابتال به این بیماري . می باشد کیست هیداتیکابتال به دلیل 

، 1992تا  1982به طور مثال در استان همدان تعداد موارد هیداتیدوز بین سالهاي . دهند را نشان می

مورد افزایش یافته  179موارد به  این ،2006تا  1999در حالی که بین سالهاي  ه،مورد گزارش شد 55

مورد  2083، 2005تا  2001در ایران بین سالهاي  بیماريکل موارد  ،مطالعه دیگردر یک . است

بیماري نیز  در استانهایی که فعالیت دامداري در آنها بیشتر است، تعداد مبتالیان .ه استشدگزارش 

 18/1و  3، 33/1همدان،  کاشان و بابل به ترتیب شهرهاي هیداتیدوز در شیوع . دمی باش  بیشتر 

 .می شودنفر تخمین زده  000/100در  61/0و شیوع آن در کل ایران،  بودهنفر  000/100مورد در 

. نفر بود 1759، 1980–2002استان خراسان رضوي بین سالهاي موارد ابتالي اکینوکوکوزیس در 

ساله  20 – 40و اغلب مبتالیان بوده ایران، کبد و بعد از آن ریه  ندرگیر در بیمارا هايارگان بیشترین

زنان به دلیل سر و کار داشتن به طور کلی . ت داردقمطاببیماري با آمار جهانی  ،این آمارهستند که 

        بیشتر با سبزیجات، خاك و حیوانات خانگی مثل سگها، درصد بیشتري از مبتالیان را تشکیل 

   .)8( می دهند
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 و روش هاي تشخیصعالئم بیماري 

اما کیست ها در ارگانهاي دیگري از جمله ریه،  ،است بیشترین محل ایجاد کیست هیداتیک کبد

ممکن است عفونت کبد . می شوند تشکیلطحال، قلب، استخوان  و حتی سیستم عصبی مرکزي نیز 

       در واقع تنها   . بیافتداتفاق  بزرگسالیو ریه در کودکی رخ دهد، اما عالمت دار شدن آنها در دوران 

تشخیص کیست رابطه اي . سال تشخیص داده می شوند 16کمتر از  افراددر بیماري موارد % 20-10

سیستم عصبی مرکزي و چشم  مثالً کیست هاي .مستقیم با محل قرارگیري آن و اندازه کیست دارد

اي و  کیست هاي داخل جمجمه. سریعتر نیز تشخیص داده می شوندشده و زودتر عالمت دار 

ورم و عضالت اسکلتی باعث تدر  کیست ها. دارندپشت  دردسردرد و  مانندنخاعی عالئمی 

 درو  ، مشکالت تنفسی و تپش قلبعروقی سبب آنژین سیستم قلبی، در شکستگی هاي پاتولوژیک

میزان رشد کیست . دنمی شوچپ شکم  و سمت درد در یک چهارم باال باعث سیستم کلیوي و طحال

با سگ گله  تماسوجود توده کیستی در افرادي که سابقه ). 10،3( استدر سال متغیر  cm 5- 1 بین

پزشک باید . بیماري کمک می کند تشخیصداشته اند، به را اکینوکوزیس اندمیک  در مناطقزندگی  و

خوش خیم یا  يهارا از بیماري هایی با نشانه هاي مشابه مثل سل، آبسه و نئوپالسم بیماري عالئم 

ي به طور نامحسوس تخلیه و کن است در اثر پارگی خود به خودممکیست ها . دهد تشخیصبدخیم 

آزاد . پارگی کیست از طرف دیگر می تواند منجر به ایجاد کیست هاي ثانویه شود. فیه شوندکلسی

  ). 3،6( نمایدایجاد در بدن د کیست جدید اخل مایع هیداتیک می تواند هايشدن پروتواسکولکس

 در. تهاجمی و غیر تهاجمی استفاده می شود مختلفروش هاي  از هیداتیدوز، براي تشخیص

 تصویربرداري با  یا سونوگرافی، توموگرافی کامپیوتري یک توده کیستی می توان از روشهايتشخیص 
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 استفاده شکمی داخل تشخیص کیست هاي کبدي و  براياز سونوگرافی . اشعه ایکس استفاده کرد

        نیز براي تشخیص هیداتیدوز استفاده  1مانند االیزا روش هاي مختلف ایمونولوژیک. می شود

این آزمایش . گردداستفاده می هیداتیک  روش از آنتی ژن خام مایع کیستاین در . می شوند

 طرف کردن این نقص در ویژگی تست،براي بر. دارد اما ویژگی آن زیاد نیست% 95حدود  یحساسیت

ولی  استفاده شد،ایمنوالکتروفروز  و تکنیک هاي دیگري مثل ایمنوبالت وخالص شده  Bازآنتی ژن 

% 40افراد با کیست کبد و % 10-20در  عالوهبه . دادکاهش را حساسیت این آزمایش این تغییرات 

و یا کیست هاي  استخوانداخل در کیست هاي مغز، همین طور و  افرادي که کیست ریه دارند

باعث ایجاد این عدم ترشح آنتی بادي، ترشح نمی شود و  بل تشخیصقا IgGآنتی بادي کلسیفیه، 

براي بدست آوردن نتایج قابل  ،در بررسی هاي معمول کیست. می گردددر آزمایش نتایج منفی کاذب 

  ).9(همزمان استفاده می گردد به طور اعتماد از دو تست 

   ، FAST-ELISA ، DOT-ELISAو ELISAروشهاي از هیاتیدوز براي تشخیص در ایران  

Enzyme-linked Immunoelectro Transfer Blot (EITB) روش االیزا . می شود  هاستفاد

  ). 8( استآزمایشگاهها تمام انجام می گیرد که مقرون به صرفه و در دسترس  Bدر ایران با آنتی ژن 

مقداري از  ،ی شودایت مسوزن نازکی که با اولترا سونوگرافی هد در یک روش دیگر، با استفاده از 

آنتی ژن ، تشخیص جهت مشاهده پروتواسکولکس، قالب مایع داخل کیست آسپیره شده و

اما در این روش احتمال تشکیل . در آزمایشگاه بررسی می گرددانگل  DNAاکینوکوکوس یا کشف 

  ).9(کیستهاي ثانویه وجود دارد 

                                                             
1 ELISA 
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  درمان

  :جراحیروش -

کیست هاي ساده که ارگانهاي  .می باشدآن  کاملخارج کردن کیست و درمان  ،از مزایاي این روش

       خطرناکی قرار نگرفته اند گزینه مناسبی براي جراحیا درگیر نکرده اند و در مکانهاي زیادي ر

 , Capitonnage ساده 2است اما درناژجراحی معمول  روش 1پرسیستکتومی. می باشند

Marsupialization,  که با توجه به محل کیست مورد  هستند عضو درگیر روشهاي دیگري و قطع

 بیمارانی که و نقص ایمنیان مبتال به ، بیمارباردارزنان درمان جراحی در . دناستفاده قرار می گیر

یا  3PAIRدر چنین شرایطی روش . قابل انجام نیست ،می باشدجراح دور از دسترس آنها کیست 

این  در. میالدي معرفی شد 80در اواسط دهه   PAIRروش  ).3،9( می گیرد دارو درمانی انجام

میلی لیتر از مایع  10-15روش ابتدا با کمک سونوگرافی سوراخی در کیست ایجاد شده و حدود 

به درون کیست تزریق  مقداردر ادامه یک ماده پروتواسکولیسید با همان . هیداتیک آسپیره می گردد

سرعت تفاوت با توجه به  .دقیقه مجدداً تخلیه می گردد 5د بعد از گذشت حدواین مایع . می گردد

. متفاوت است در کیستماده  این مدت زمان باقی ماندن ،عملکرد هر یک از مواد پروتواسکولیسید

بعد دارو درمانی ثانویه  هاي یستبراي جلوگیري از ایجاد ک ،توصیه بعضی متخصصین در این روش

  . می باشداز عمل 

                                                             
1 Pericystectomy 
2 Drainage 
3Puncture Aspiration Injaction Reaspiration   
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سانتی متر و همینطور کیست هاي  5در کیست هاي تک حفره اي کبدي با قطر کمتر از  PAIRروش 

که با مجاري صفراوي در در کیست هایی  .هستند قابل انجام استجراح که در دسترس  حفره اي چند

آنها خطرناك است، کیست هاي آزاد در محوطه  جراحیمحلهایی از کبد قرار دارند که در  و یا ارتباطند

 این روش ستون مهره ها قرار گرفته اند کیست هاي ریوي، قلبی و مغزي و کیست هایی که در ،شکمی

    .انجام نمی شود

 ياین روش شیوه درمانی جدید. است  Percutaneous thermal ablation روش دیگر جراحی

در این روش نیازي به . است که در آن الیه ژرمینال با استفاده از امواج رادیویی سوزانده می شود

  ).9( دارد بیشتر ولی نیاز به مطالعهتزریق مواد پروتواسکولیسید مضر به کیست نیست 

  :درمان دارویی -

          میالدي به عنوان ترکیباتی موثر بر  70اوایل دهه در معرفی ترکیبات بنزیمیدازول کاربامات 

درمان با ترکیبات بنزیمیدازول مثل . بودضد اکینوکوس گرانولوزوس پیشرفتی بزرگ در درمان بیماري 

نی که شرایط جراحی ندارند و در چندین نقطه از بدن کیست هاي ادر بیمار ،یا مبندازول آلبندازول و

به درمان دارویی پاسخ  ،اما کیست هایی که در استخوان قرار دارند. می شوددارند توصیه  يمتعدد

میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم  10-15میزان آلبندازول مصرفی را روزانه   WHO .خوبی نمی دهند

، زنان باردار رد). 9( است ماه توصیه کرده 6-3پس از غذا براي مدت  ،در دو دوز منقسمو وزن بدن 

داروها ). 3( نمی توان از درمان دارویی استفاده کردمزمن کبدي و مشکالت مغز استخوان  هايبیماری

افزایش میزان  ،از جمله این عوارض. داراي عوارض جانبی نیز هستند  ،خواص درمانیدر کنار 
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آلوپسی،  ،سرگیجه، کهیر، زردي شکم، سردرد و ، درد و نفخSGPT و SGOT آنزیمهاي 

  ).13 ،12، 11(، افزایش ضربان قلب، سوءهاضمه و تب است کاهش تعداد پالکتمبوسایتوپنی یا ترو

  نی میزبان در برابر کرمهاي انگلیپاسخهاي ایم   

ي کرمی در تحریک سیستم ایمنی میزبان پستاندار، از عوامل بقا و مقاومت آنها در انگل هاتوانایی     

به طور . الگوهاي کلی سرکوب کردن سیستم ایمنی توسط کرمها مشخص شده است. میزبان است

در  Tي سلول هامثال عفونت با شیستوزوما مانسونی و بروگیا ماالیی منجر به عدم پاسخ جمعیت 

. اکینوکوس چرخه زندگی پیچیده اي در میزبان واسط و نهایی دارد ).14( خون محیطی می گردد

انگل  ،میزبان واسط فرآورده هاي زیادي بر علیه اکینوکوکوس گرانولوزوس تولید می کند و در مقابل

    تقلید آنتی ژنیک،  یی مثل،مکانیسمها. نیز راههاي زیاد و موثري براي فرار از سیستم ایمنی دارد

، منحرف  3،  نادیده گرفته شدن توسط سیستم ایمنی 2،  تنوع آنتی ژنیک 1ي آنتی ژنیکتهی ساز

  .استاز جمله این راههاي فرار کردن سیستم ایمنی  و تخریب سیستم ایمنی 

این انگل از گونه هاي زیادي از  است کهمهم عفونت اکینوکوس گرانولوزوس  این  هاي ویژگی از

این گونه ها بسیار سریع خود را با میزبان واسط . پستاندارن به عنوان میزبان واسط استفاده می کند

به طورمثال کیسه داران استرالیایی بعد از اسکان . وفق داده و کیست هاي کشنده اي تولید می کنند

مزمن کیست همچنین عفونت . این انگل قرار گرفته انداروپاییان در این قاره جزو میزبانان حساس به 

                                                             
1Antigenic depletion  
2 Antigenic variation 
3 Immunologic indifference 
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زنده در میزبان باعث می شود انگل تا مدت زیادي  ،کشد سال  نیز طول می 53که  گاهی حتی تا 

  .)13،14( باقی بماند

  ایمنی بر علیه کیست هیداتیک    

مایع کیست هیداتیک و آنتی ژنهاي جنینی   اولین ایمنوگلوبین ترشح شده در برابر :پاسخ آنتی بادي -1

IgM  وIgG  هفته به ترتیب در موش و گوسفند آلوده به تخم یا انکوسفر  11و  2است که بعد از

و دفاع علیه انگل این آنتی بادي ها نقش مهمی در کشتن . اکینوکوکوس گرانولوزوس تولید می گردد

 .بادي بر ضد انکوسفر در مراحل اولیه زیاد نیستهرچند میزان آنتی . اکینوکوکس گرانولوزوس دارند

ممکن است شامل واکنشهاي وابسته به آنتی بادي و می شود از بین بردن انگل  ی که باعثمکانیسمهای

      میزان زیاد  ،در مرحله مزمن اکینوکوکوزیس کیستیک .سایتوتوکسیسیتی با واسطه سلول باشد

 IgG4و IgG1 رشح می شود و زیر کالسهاي ت IgEو   IgG ،IgMآنتی بادي به خصوص 

  ).15، 14، 13( حائز اهمیت اندنیز بیشترین غلظت را دارند که در تشخیص سرولوژیک این بیماري 

لنفوسیت ها، در مراحل اولیه عفونت اکینوکوزیس اینفیلتراسیون :  Th2پاسخ ایمنی سلولی و -2

گزارشات کمی درباره . ائوزینوفیل ها، نوتروفیلها، ماکروفاژها در انسان و گوسفند مشاهده می شود

آلودگی با تخم . وجود دارد )عفونت دهانی با تخم(سیتوکاین هاي تولید شده در مراحل اولیه 

ه مقدار کم ب 4 کیناینترلو و  2، اینترلوکینشح گاما اینترفروناکینوکوکوس مولتی لوکوالریس باعث تر

نولوژي وتحقیقات بیشتر در زمینه ایم .زیاد در مراحل آخر عفونت می شود به مقداردر مراحل اولیه و 

. نقش بسیار مهمی در مزمن شدن عفونت کرمی دارد Th2عفونت هاي کرمی مشخص کرد که 

 10و اینترلوکین  4وجود گامااینترفرون، اینترلوکین  در انسان،  زیس مزمنکومهترین شاخصه اکینوکو
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 Th2و Th1مشخص نیست که چرا عفونت هیداتیک می تواند مقادیر زیادي از  سایتوکاینهاي . است

آنتی ژنهاي  میزان  .موجب کاهش دیگري می شودرده سلول ولی افزایش یکی از این دو  ،ایجاد کند

باعث  مایع هیداتیک  Bبه طور مثال آنتی ژن. ایفا می کندا ر ایجاد ایمنی ترشح شده نقش کلیدي در

در عفونت مزمن هنوز به طور کامل مشخص نیست اگرچه  10نقش اینترلوکین  .می گردد Th2تولید 

بر علیه انگل اختالل ایجاد کرده و   Th1می تواند در پاسخ ایمنی    IL10یک تحقیق نشان داد که 

  .)13،14،15،16( ک کندبه بقاي انگل در بدن انسان کم

  د آنتی باديیسایتوکاین ها با تولارتباط 

موش هاي  بر علیه انگل دراختصاصی  IgG2aو اینترفرون گاما پاسخ  IL12مطالعات نشان داد که 

عالمت مهمی از  Th2پاسخ  .کنندمی آلوده به پروتواسکولکس اکینوکوکوس گرانولوزوس  ایجاد 

آزمایشات نشان داده اند که بیماران با کیست غیر فعال . مرحله مزمن عفونت اکینوکوکوزیس است

و  Th1/Th2در حالی که اگر کیست فعال شود مخلوطی ازپاسخ هاي  ،هستند Th1 پاسخ داراي

غالب  سلول Th1مبندازول درمان شدند /در بیمارانی که با ترکیب آلبندازول. داردرا  Th0کلون 

نقش موثري در از بین بردن کیست دارند، همچنین مطالعات  Th1است که نشان می دهد پاسخهاي 

مرحله  .)15،16( با مزمن شدن بیماري مرتبطند Th2با مقاومت به بیماري و   Th1نشان داده که 

و آنتی بادي هاي  IL13و IL4 ،IL5 ، IL10کیستی اکینوکوزیس تولید سایتوکاینهاي 

IgG1،IgG4  ،IgE ست سل ها و فعال کردن ماکروفاژها را او افزایش جمعیت ائوزینوفیل ها، م

 Th2مشخص شده سلول دندریتیک به تنهایی می تواند منجر به تمایز سلول هاي . سبب می گردد
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  1نابالغ  Tاز سلول هاي  Th2در واقع سیگنالهاي سلول دندریتیک می تواند منجر به تولید . شود

  . )15،16( ندگرد

  )دندریتیکهاي سلول ( هاي عرضه کننده آنتی ژن حرفه ايسلول       

سلول هاي دندریتیک، ماکروفاژها و . بعضی انواع  گلبولهاي سفید داراي دودمان مشترکی هستند

فاگوسیتهاي تک هسته اي  پیش ساز .تهاي تک هسته اي شناخته می شوندمنوسیتها به عنوان فاگوسی

اشکال فنوتیپی و همین  ،سلول هادر بافتهاي مختلف این . ي میلوئیدي مغز استخوان هستندسلول ها

سلول دندریتیک به عنوان یکی از این فاگوسیتهاي تک هسته اي، براي . طور عملکرد متفاوتی دارند

وت تفا).  14(و راه اندازي و کنترل پاسخ ایمنی  اختصاصی شده اند  Tارائه آنتی ژن به لنفوسیتهاي 

. انسان و ماکروفاژها با ایمنوهیستوشیمی قابل تشخیص است دندریتیک  يفنوتیپی بین سلول ها

ي دندریتیک در تعداد زیادي از پستانداران سلول هامطالعات  اخیر نشان داده که بخش کوچکی  از 

و را به مقدار زیاد ) MHCII  )HLA-DRدر انسان، سلول هااین . به طور مشترك وجود دارد

ي کشنده طبیعی را سلول ها  CD56و   B cellمارکر    Tcell،CD19/20مربوط به  CD3مارکر 

  ).17(هر دو رده پالسموئید و میلوئیدي وجود دارد  دندریتیک يدر سلول ها  HLA-DR .کم دارند

ي سلول هابدن انسان وجود دارد مربوط به دندریتیک هاي اتی که در مورد سلول بیشترین اطالع

 عمدتاً(ي ارگانهاي لنفاوي انسان سلول هاخالص سازي شده خون محیطی است چرا که دسترسی به  

 گروه اول با : ي دندریتیک استسلول هادسته اصلی  2خون انسان داراي . آسان نیست) در طحال

IL – 3R   و بیان مقدار کمیCD11c   ي سلول هامشخص می شوند که شبیهpDC  در موش

                                                             
1 Naïve  
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 دندریتیکهاي در سلول  +CD11bدارد که احتماال معادل  CD11cدوم مقدار زیادي است و گروه 

  ).18(موش است 

این تاثیر شامل کاهش بیان  .بلوغ  و تمایز سلول هاي دندریتیک با لیپوپلی ساکارید تحریک می شود  

CD1a  و افزایش بیانCD86  و میزان کمی از سلول هايCD83+   و کم کردن میزان اینترلوکین

p 70 )IL-12p70 ( وTNFα به عالوه مایع هیداتیک می تواند سبب مهار تمایز . می شود  

و یا پروستاگالندین  IL12  ،IL6منوسیت هاي انسانی به سلول دندریتیک و جلوگیري از ترشح 

E2)(PGE2  در پاسخ به تحریکLPS شود.  

مراحل رشد و بلوغ در بافت هاي لنفاوي ثانویه براي به دام  نابالغ در طی دندریتیکهاي سلول 

در بین  سلول هااین . دي نگهبان آماده می شونسلول هاو تبدیل شدن به  1انداختن آنتی ژن 

. قرار می گیرند  ،، سدهاي اپیتلیال که اغلب راه  مناسبی براي ورود پاتوژن ها هستندماکروفاژها

     در بافت زیر اپیتلیال و در زیر  سلول هاجایگاه این  2معده اي  –اگرچه در مجراي روده اي 

می توانند با تشخیص مستقیم پاتوژن توسط الگوهاي  سلول هاي دندریتیک ،است Mي سلول ها

یا ترکیبات دیواره سلولی توسط گیرنده هاي  LPSمثل ) PAMPS( 3مولکولی وابسته به پاتوژن

Toll-like )TLR ( کموکاینها   سایتوکاین هاي التهابی و یا به طورغیر مستقیم از طریق گیرنده هاي

ترشح ،  PAMPSي عرضه کننده آنتی ژن حرفه اي به محض فعال شدن با سلول ها .فعال شوند

-MIP-1α ،MIPو کموکاینها مثل  IL-12و  IL-1β، TNF-a ،IL-6سایتوکاینهاي التهابی مثل 

1β  و RANTES ،MCP-1  بعد از آن سایتوکاین هاي ضد التهابی، عمدتاً. را شروع می کنند 

                                                             
1 Antigencapture 
2 Gastrointestinal 
3 Pathogen-Associated Molecular Patterns (PAMPS) 
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IL10 بنابراین از   ،دنمی شو  ترشح دندریتیک هاي ي بیماري زا، از سلول ، براي مقابله با محرك ها

به رو شدن  به واسطه رو دندریتیک هاي سلول .القاي پاسخ شدید ایمنی و التهابی جلوگیري می کند

انتقال سلول دندریتیک هاي نابالغ  -1پروسه پیچیده اي با دو هدف . با پاتوژن فعال و بالغ می شوند

ي عرضه کننده آنتی ژن حرفه سلول هاعمل به عنوان  -2از بافتهاي محیطی به اندامهاي لنفاوي ثانویه 

    ، ولپس از رسیدن به هدف ا .انجام می گیرد نابالغ Tي سلول هابراي عرضه به APC(1( اي

چسبنده شان، بیان  دهند و ساختاردندریتیک فعال توانایی فاگوسیت کردن را از دست می  هاي سلول

براي رسیدن به هدف دوم، سلول  .می دهد را افزایشCCR7 گیرنده هاي کموکاین لنفوئیدي مثل 

که کمک محرك هستند و همین طور  CD86و   CD40 ،CD8دندریتیک بیان مولکولهاي هاي 

همزمان تخریب مولکولهاي . می دهد  به سطح سلول را افزایش  MHCانتقال مولکولهاي  سنتز و

MHCII  کاهش و نگهداري پپتیدهاي کمپلکسMHC  روي سطح سلول به مدت چندین روز

  ).13(افزایش میابد 

با انتخاب  می دهندکه به آنتی ژنهاي خودي واکنش   یدندریتیک هاي و مغز استخوان سلولدر طحال 

یی که در این روند سلول هانیست % 100با توجه به اینکه انتخاب منفی . حذف می شوند 2منفی

حذف نشدند می توانند وارد جریان خون شده و ایجاد بیماري خود ایمنی کنند، به همین علت در 

            Tregulatoryدن با دخالت لنفوسیتهاي ارگانهاي لنفاوي ثانویه با سرکوب یا حذف کر

 در این روند نیز نقش مهمی ایفا می کنند دندریتیک ي سلول هاگفته می شود که .  می شوند پاك

)18(.  

                                                             
1 Antigen-presenting cells 
2 Negative selection 
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بیماري در بدن خون محل مهمی براي گسترش .  است 1در پایش ایمنی سلول هانقش دیگر این 

منتقل می شوند مثل ماالریا، لیشمانیا یا تریپانوزوم و که از طریق حشرات  بیماري هایی. است

باکتریهایی مثل یرسینیا، بورلیا و ویروسهایی مثل عوامل ایجاد کننده تب زرد و انواع آنسفالیت فقط 

آن محلی براي کشف این  دندریتیکهاي طحال و سلول . ا هستندنمونه هاي کوچکی از این بیماریه

سلول (ي عرضه کننده حرفه اي آنتی ژن سلول هاآنجایی که نقش از  ).18(عوامل در خون است 

اکینوکوکوس گرانولوزوس  خصوصاً انگل هادر هدایت سیستم ایمنی و ایمنی علیه ) دندریتیک هاي

  یافتن دارویی که همزمان توانایی از بین بردن انگل و همینطور توانمند ساختن  ،مشخص شده

  .داشته باشند گام بزرگی براي مبارزه و درمان مناسب بیماري خواهد بودسیستم ایمنی علیه میزبان را 

                                                             
1 Immunosurveillance. 
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  عوامل موثر بر بلوغ سلول هاي دندریتیک ):4(تصویر شماره  
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  بیان مسئله

و از انتشار جهانی برخوردار  بودههیداتیدوز یکی از مهمترین بیماري هاي مشترك بین انسان و دام 

، ریه، ی مانند کبدیالروي اکینوکوکوس گرانولوزوس در اندام ها این بیماري با جایگزینی فرم. است

انی هیداتیدوز عمل جراحی است در حال حاضر موثرترین روش درم. گردد ایجاد می... و  مغز، کلیه

و تزریق آنها به   روتواسکولیسیدال موثر و کم ضررقبل از عمل جراحی انتخاب مواد پ). 3، 2، 1(

خطر نشت پروتواسکولکس هاي زنده را کاهش داده و این مسئله براي بسیاري از  داخل کیستها

مواد پروتواسکولیسیدال زیادي  .)13، 12، 6( می شودجراحان مهمترین تکنیک جراحی محسوب 

براي غیر فعال کردن پروتواسکولکس ها مورد استفاده قرار گرفته ولی ماده اي که استفاده از آنها 

اید، چنانکه فرمالین، پراکسید هیدروژن، ستریم. ی ضرر باشد تا حال گزارش نشده استکامالً موثر و ب

و نیترات نقره به عنوان مواد پروتواسکولیسیدال به کار رفته ولی  الکل خالص، سالین هیپرتونیک

در حال  ).21، 20، 19( ه استاده از مواد مذکور را محدود ساختعوارض جانبی حاصله از آنها استف

 .ر استفاده از مواد دارویی طبیعی به عنوان جایگزین مواد مصنوعی مورد توجه قرار گرفته استحاض

آویشن، زیتون، زرشک، زنیان، ریحان،  رها گیاهان نعنا، پیاز، سیر،ه محققین درایران و سایر کشوکچنان

   و براي اطمینان از  مواد پروتواسکولیسیدال گزارش نموده اندآقطی، سماق، و زنجبیل را به عنوان 

  ). 21- 37( نموده اند در مورد گیاهان مذکور را پیشنهادبی ضرر بودن آنها براي بدن، تحقیقات بیشتر 

         ،) Melia azedarach  (آزاد درختدر تحقیق حاضر اسانس یا عصاره گیاهان دارویی 

                             ،Artemisia absintium)(افسنطین، )Juglans regia(برگ گردو

                  ، Achillea millefolium)(بومادران، )Foeiculum vulgare(رازیانه 
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      که اثرات  )Echinacea purpurea(سرخارگلو  Eucalyptus globoulus)(اکالیپتوس

، به )44-77(ضد کرمی، ضد تک یاخته اي، ضد حشره اي وضد قارچی آنها قبال مشخص شده 

  .مورد آزمایش قرار گرفتند عنوان مواد پروتواسکولیسیدال

پاسخ ایمنی هدایت نقش مهمی در  ،)سلولهاي دندریتیک(هاي عرضه کننده آنتی ژن حرفه اي سلول

دفاعی در تخریب انگل موثر باشند لذا جهت دهی مناسب پاسخ هاي  توانند در  بدن داشته و می

در . دنعفونت هاي انگلی از اهمیت خاصی بر خوردار می باش ار موثر در مه مارکرهايشناسایی 

مطالعات گذشته مشخص شده که کیست هیداتیک با ترکیبات و ترشحات خود پاسخ هاي متفاوتی از 

ي غیر عملکردي موثر بر تخریب انگل را فعال سلول هاو ترجیحاً  می کندي ایمنی را ایجاد سلول ها

را براي ایجاد عفونت هاي نموده و با انحراف و همینطور مهار برخی از پاسخ هاي ایمنی، شرایط 

یکی از این مکانیسم ها که در فرار انگل از پاسخ هاي ایمنی موثر است، تغییر . مزمن فراهم می آورد

پاسخ ایمنی موثر در مهار انگل، فعال ). 14-18( میباشد Th2به  Th1باالنس پاسخ هاي ایمنی از 

یا    1ي عرضه کننده آنتی ژنسلول ها ي کارگزار از قبیلسلول هاو دیگر  Th1ي سلول هاشدن 

با توجه به اینکه یکی از راههاي فرار انگل اکینوکوکوس از پاسخ . ي دندریتیک می باشدسلول ها

ي دندریتیک و ایجاد یک پاسخ سلول هاایمنی مناسب، اختالل در بلوغ و عرضه آنتی ژن توسط 

ابتدا اسکرین و شناسایی می باشد، لذا بر آن شدیم تا در این مطالعه  Th2نامناسب ایمنی از نوع 

و سپس اثر ایمنومدوالتوري گیاهان موثر بر  دهروتواسکولیسیدال انجام شاثر پ دارايگیاهان دارویی 

  .گیردي عرضه کننده آنتی ژن حرفه اي مورد بررسی قرار سلول هابلوغ روي پروتواسکولکس ها بر 

                                                             
1 Antigen Presenting Cell(APC) 
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  فصل دوم

  مروري بر متون

  (Melia azedarach )درختآزاد

 

است و در نواحی مختلف کشور با نامهاي متفاوتی   )Meliaceae(سنجد تلخیان  گیاهی از خانواده

، شال زیتون، دیوزیت، شال )عربی(، شجره حره )الهیجان(، شیطان زیتون )زنوز(از جمله شال پستانه 

منشا اصلی گیاه، نواحی شرق . )42، 38(شناخته می شود ) تهران(،  وزیتون تلخ )مازندران(سنجد 

در نواحی شمالی، الهیجان،  این گیاه در ایران. دیترانه استصغیر، چین و م، آسیاي ایران، هند

متر و داراي برگهاي  10-15درختی است زیبا با ارتفاع ). 38(بندرعباس می روید  و )نور(مازندران

گلها به رنگ آبی تا . برگچه نوك تیز و دندانه دار است 5-7سانتی متر که مرکب از  20-50به طول 

   هرگل داراي . سانتی مترهستند 20تمع به صورت خوشه اي مرکب و به طول حداکثر بنفش و مج

میوه این درخت سخت، بیضوي به بزرگی . پرچم است 10-12گلبرگ با حالت افتاده و داراي  6-5
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قسمت مورد استفاده دارویی این گیاه،  . یک نخود وتقریبا زرد رنگ است که  هسته اي سخت دارد

 ).42(ساقه و برگ گیاه است پوست، ریشه ، 

ترکیبات شیمیایی آزاد درخت، تانن، آلکالوئید آزارین، ماده تلخی به نام مارگوزین و مواد رزینی 

   به عنوان داروي موثر  mg/μl 1/0آزاددرخت با غلظت  . ولیمونوئیدهایی مثل گدونین می باشند

پوست آزاد درخت به عنوان داروي مقوي و نیرودهنده،  از. ضد ماالریا مورد استفاده قرار گرفته است

           استفاده   قابض، تب بر، ضدکرم و ازبرگ له شده آن براي التیام زخمها و تسکین روماتیسم

  ). 43، 42( دمی شو

وهمکاران دراسکاتلند، طی یک مقاله مروري به بررسی اثر میوه پودر   Hammond، 1997 درسال

آلوده  Ascaridia galliانولی آزاد درخت در جوجه هایی که به طور تجربی به شده و عصاره ات

روز پس  15بود که  mg/kg/day 20در مطالعه مذکور دوز گیاه استفاده شده . شده بودند، پرداختند

% 58از درمان، میوه پودر شده و عصاره اتانولی گیاه مذکور به ترتیب باعث کاهش دفع تخم به میزان 

همچنین محققین مذکور در یک مطالعه دیگر اثر میوه . نددر آزمایش مدفوع جوجه ها شد%  68و 

 Trichostrongylus ,Trichuris ,Chabertia شده آزاد درخت بر روي نماتودهاي  پودر

Haemonchus دوز مورد استفاده . را در بز  مورد بررسی قرار دادندday/mg/kg 30 نتیجه . بود

و % 96، %79روز به ترتیب سبب کاهش  15و  10، 3این مطالعه نشان داد که این گیاه پس از گذشت 

  .)44( از تخم کرمهاي مذکور شدند%  100

Cala    مطالعه اي با هدف بررسی اثر ضد کرمی عصاره هگزانی  2012و همکاران در سال       

ت از باز شدن تخم و پوست اندازي الرو انگل هاي روده اي درخت، با استفاده از روش ممانعآزاد
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نتایج مطالعه نشان داد که . انجام دادند) همونکوس کونتورتوس و تریکوسترنژیلوس(گوسفند

تخمها و % 99و % 50از بازشدن به ترتیب عصاره گیاه مذکور  1137/ 8و  g/ml μ2/572غلظتهاي 

درصد الروها در  99و  50از پوست اندازي به ترتیب  8/60و g/mlμ7/0همچنین با  غلظتهاي  

  .)45( ندمدفوع جلوگیري کرد

درصد از عصاره  4/0و 2/0، 1/0و همکاران در آرژانتین اثر غلظتهاي  Szewczuk، 2003در سال 

و                      Taenia soliumدرخت و داروي پیپرازین  را روي دو انگل گیاه آزاد

Pheretima  posthuma )نتایج نشان داد که  پیپرازین . آزمایش و مقایسه کردند) کرم خاکی

ي فوق را ازبین برد ولی انگل هادقیقه  56و  80به ترتیب بعد از % 2/0و % 1/0فسفات با غلظتهاي  

  .)46( دقیقه بود 32و  52این مدت زمان براي تاثیر عصاره گیاه به ترتیب 

Wandscheer اثر ضد الروي عصاره اتانولی میوه آزاد درخت و گیاه 2004 و همکاران در سال 

عصاره ها در . بررسی کردند Aedes aegyptiرا روي پشه  Azadirachta indica) (چریش 

. گرم درصد در محیط آبی و در شرایط مساوي، روي الروها آزمایش شدند 05/0تا  0033/0غلظتهاي 

  ).47( دارد چریشنتایج نشان داد که آزاد درخت اثر ضد الروي کمتري نسبت به گیاه 

تخم کشی و   روي فعالیت  2006و همکاران درسال   Macielمطالعه دیگري در برزیل توسط  

الرو کشی  عصاره هگزانی و اتانولی میوه آزاددرخت و همچنین عصاره کلروفورمی و اتانولی برگهاي 

، 12/3در این مطالعه غلظتهاي . انجام شد Haemonchus contortusگیاه مذکور برروي انگل 

ولی میوه گیاه در عصاره اتان. میلی گرم در میلی لیتر گیاه مذکور استفاده شد 50و  25، 5/12، 2/6

عصاره اتانولی برگ گیاه . تخمها شد%  100سبب ممانعت از باز شدن  50و mg/ml  25غلظتهاي  
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بررسی . الروها شد%  64/91و %  73/76مذکور در همین غلظتها به ترتیب باعث از بین رفتن 

      ترکیبات شیمیایی گیاه نشان داد که عصاره این گیاه داراي ترکیبات تانن، تري ترپن و آلکالوئید 

 محققین  گزارش کردند که این تاثیر ضد انگلی ممکن است مربوط به ترکیبات مذکور باشد. می باشد

)48(.  
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  )Juglans regia (   گردو

  

 و با نام جوز نیز شناخته  می باشدنام کهن آن جوذر  بوده و) Juglandaceae( گردوئیان از خانواده

پوسته تنه نهال گیاه قهوه اي . گونه است که همگی داراي میوه خوراکی هستند 21داراي . می شود

برگهاي درخت، . بوده و با باال رفتن سن گیاه خاکستري رنگ می شود و پوسته آن ترك می خورد

موطن اصلی آن غرب آسیا . و معطر وداراي گلهاي نر خوشه اي و گلهاي ماده  غنچه اي است نازك

، تانن هاي 1برگ و پوسته گیاه داراي تانن، ژوگالنین). 49، 41، 40(و جنوب شرقی اروپا است 

تانن تلخ موجود در برگ .  می باشد 2گالیک، اسانسهاي روغنی و یک گلیکوزید به نام هیدروژوگون

بیشترین میزان ماده تشکیل دهنده . پوست گردو در مداواي بیماریهاي جلدي و خنازیر مفید استو 

لینولئیک اسید، بیشترین اسید چرب موجود در گردو بوده و بعد از آن اسید . میوه گیاه، چربی است

خواص خواص درمانی دیگر گیاه، ). 50، 41( اولئیک، لینولنیک اسید و پالمیتیک اسید قرار دارند

                                                             
1 Juglanine 
2 Hydrojuglone 
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. ضدالتهابی برروي مخاطها ، گندزدایی، تقویت کننده عمومی و دفع کننده کرمهاي انگلی می باشد

   .)42،43(قسمتهاي داروئی آن، برگچه هاي خشک و پوست میوه تازه آن می باشد 

      600و  300دوز  ،براي بررسی سمیت عصاره متانولی گردو 2012بهمنی و همکاران در سال 

         داروهاي نیکلوزامید، . دقیقه با زالو مجاورت دادند 720صاره مذکور را به مدت عمیلی گرم 

پی پرازین، کلروکین، پرازي کوانتل به عنوان کنترل مثبت و سرم فیزیولوژي به عنوان کنترل منفی در 

ردو صفر و براي عصاره گ+ 4میزان کشندگی داروي نیکلوزامید براي زالو . این آزمایش استفاده شدند

  .)51( بود و این عصاره هیچ اثر ضد کرمی نداشت

Wang  و همکاران اثر حشره کشی عصاره هاي پترولیوم اتري، کلروفورمی و متانولی پوست سبز

مورد مطالعه قرار دادند و مشخص کردند که  Tetranychus cinnabarinusگردو را بر روي کنه 

  .)52( اثر عصاره پترولیوم اتري آن در مقایسه با دو عصاره دیگر بیشتر بود

خلیلی دهکردي و همکاران اثر چند عصاره گیاهی از جمله برگ گردو را روي  1389در سال 

، mg/ml 12/3 ،25/6 ،5/12 ،25 ،50 ،100آنها غلظتهاي . تریکوموناس واژینالیس بررسی کردند

 72و  48، 24، 12، 6از عصاره  مذکور را با تک یاخته  فوق براي مدت زمانهاي  800و  400، 200

محیط شاهد این مطالعه فقط حاوي انگل  . سانتی گراد انکوبه کردند 37 °ساعت در محیط کشت در

عد از مواجهه با عصاره اتانولی برگ گردو براي گروه آزمایش، میانگین تعداد انگل هاي زنده ب. بود

عدد و براي گروه  3/64، 79، 3/92، 7/100ساعت به ترتیب  72و  48، 26، 6براي مدت زمانهاي 

و  400، 200، 100، 50عصاره گیاه مذکور در غلظتهاي . انگل بود 150) بدون عصاره گیاه( شاهد
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میزان اثر عصاره کشندگی با . ط شاهد شدنسبت به محی انگل هاباعث کاهش معنی دار تعداد  800

  . )53( افزایش غلظت و مدت زمان مواجهه افزایش یافت
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  (Artemisia absintium)افسنطین   

  

  

  

  

  

  

گیاه مذکور با نامهاي . گونه می باشد 500بوده و شامل  )Asteraceae( کاسنیافسنطین از خانواده 

و نامهاي فارسی مثل درمنه، دسیسه، افسنتین و  mugwortو wormwoodانگلیسی دیگري مثل 

سانتی متر بوده که  40-60گیاهی علفی و پایا به ارتفاع ). 40، 39(کشوشاروي نیز شناخته می شود 

درختچه اي با شاخه هاي گسترده، پر از برگهاي خطی که در . سانتی متر نیز می رسد 100گاهی تا 

سطح فوقانی برگ ها، ساقه ها و . دي از بغل برگها می رویندقسمت انتهاي شاخه ها، گلهاي زر

. درانتهاي ساقه، خوشه گلی به رنگ زرد وجود دارد. انشعابات آنها پوشیده ازتارهاي فراوان است

میوه آن فندقه  بسیار کوچک و داراي سطح صاف است و از تمام قسمتهاي آن بوي تندي استشمام 

موطن اصلی اي . ساختن منازل و بر علیه بید زدگی استفاده  می شوداز این عطر براي معطر . می شود

. سواحل دریاي خزرمی روید گیاه اروپا، آسیا، آفریقا است و درایران نیز دراطراف دماوند، آستارا و
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سرشاخه هاي گیاه مذکور مصارف . رشد می کند موالً در آب و هواي معتدل شمالیاین گیاه مع

. ، التهابها و عفونتهاي قارچی به کار می روددرمان ماالریا، هپاتیت، سرطانها در دارویی داشته و عمدتاً

ترکیبات  .متابولیت ثانویه قابل تشخیص استاسانس این گیاه فراراست و با بوي قوي حاصل از 

، عصاره تلخ نسهاي روغنیمتفاوت بوده و داراي موادي از قبیل اسا Artemisiaگونه هاي  شیمیایی 

    در درمان سوء هاضمه و دفع کرمهاي روده اي استفاده  ،آلکالوئید است که در طب سنتیتانن و 

کشف شد ماده  Duquencelکه نخستین بار توسط  1ابسینتین). 54، 43، 42، 41، 40(می شود 

ماده اصلی اسانس .  تبدیل می شود  2دیگري از ترکیبات گیاه است که بعد از تبلور به انابسنتین

از ترکیبات ). 38(و کاردینن در آن یافت می شود  4است که به همراه تویول  3افسنطین، تویون

، بتا 7، بتا میرسین6، کامازولین5می توان به کامفوریافت می شود  A. absinthiumدیگري که در 

). 54( ه ترکیب اخیر خاصیت روانگردان دارداشاره کرد ک10و بتا توجن 9، ترنس سابینیل استات 8پاینن

به طور مثال . هر یک از ترکیبات موجود در این گیاه خواص مخصوص به خود را دارد). 54(

ترکیبات ضد 12پلی متوکسی فالونها  و آرتمیسینین  ،کومارینها و11ترکیباتی مثل سسکوئیترپن ها

 .Aو A. apiaceaدو گونه  اگرچه بیشترین مقدار آرتمیسینین در. ماالریاي افسنطین هستند

Lancea از دیگر ترکیبات ضد ماالریایی که . یافت شده ولی در گونه هاي دیگر نیز دیده شده است

 و  hydroxy-a-bisaboloxide A acetate-(s)1وان به   در این گیاه مشاهده شده می ت

                                                             
1 Absinthin 
2 Anabsinthin 
3 Thuyon 
4 Thuyol 
5 Camphor 
6 Chamazulene 
7 β-myrcene 
8 β-pinene 
9 Trans-sabinyl acetate 
10 β-thujone 
11 Sesquiterpenes 
12 Artemisinin 
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isofraxidin مذکور را به وجود  همچنین خواص ایمنی زایی و سایتو توکسیک در گیاه. اشاره کرد

   ).55( پلی ساکارید ها، پروتئین ها، ترپنوئیدها و فالونوئیدها نسبت داده اند          ترکیباتی از قبیل

اسکاتلند روي چند گیاه از جمله  همکاران در و Hammondدریک مطالعه مروري که توسط  

ماده  ط بهاص ضد کرمی گیاه مذکور مربوافسنطین انجام شد مشخص گردید که  خو

chuanliansu 44( می باشد.(  

توسط رستمی و همکاران انجام گرفت تاثیر عصاره درمنه کوهی  1390در مطالعه اي که در سال 

َ)Artemisia ( بر موشهايBALB/c  آلوده شده با لیشمانیا ماژور مورد بررسی قرار گرفت .

       نتایج نشان داد که غلظتهاي . بود 6و  mg/kg09/0 ،36/0 ،44/1 غلظتهاي مورد مطالعه 

mg/kg 44/1 همچنین عصاره مذکور . دکاهش معنی داري در اندازه قطر زخمها ایجاد کردن 6و

 معنی داري در بزرگی کبد، طحال، غدد لنفاوي و کاهش بار انگلی داخل ماکروفاژها شد باعث کاهش

)56(.  

موجود در (وهمکارانش مطالعه اي با هدف بررسی عملکرد آرتمیسینین    Senدرهند  2007درسال  

در متوقف کردن چرخه زندگی انگل لیشمانیا دونووانی انجام داده و انگل ها براي ) گیاه درمنه کوهی

توانست Mμ160این ترکیب با غلظت . ساعت در مجاورت با آرتمیسینین کشت داده شدند 24مدت 

  ). 57(آماستیگوتها را از بین ببرد % Mμ22 ،50 ا و درغلظت درصد پروماستیگوته% 50

 و Artemisia vulgaris ( اثر دو گونه از گیاه افسنطین 2007وهمکاران در سال  Canerدرترکیه 

 (Artemisia absinthium  رات هاي . را بر روي تریشینال اسپیرالیس در رات بررسی نمودند

 600و  mg/kg300 روز به میزان  5مورد آزمایش به طور تجربی با انگل آلوده شده و به مدت 
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نتیجه مطالعه نشان داد که عصاره مذکور در دوز باال                  . عصاره متانولی گیاهان مذکور به آنها داده شد

)mg/kg 600 ( تاثیر بیشتري داشت و توانست بیشتر از غلظتmg/kg300 از ایجاد الرو در ،

  .)58( عضالت جلوگیري کند

انجام شد، اثرات چند گیاه دارویی از جمله  2007درسال  Edrisدر یک مطالعه مروري که توسط  

رمنه      در این مطالعه  عنوان شد که اسانس یکی از گونه هاي د. افسنطین بررسی گردید

)Artemisia arborescens  (1فعالیت ضد ویروسی بر علیه ویروس تبخال نوع  می تواند 

)(HSV-1 داشته باشد )59 .(  

گونه از                              4عصاره دي کلرومتان  و همکارش اثر Nibret ،2009 2الس در درآلمان

را برروي   ) Artemisia absinthium, A. abyssinica, A. afra, A. annua(درمنه کوهی

بودند  mg/ml 250- 91/3غلظتهاي مورد استفاده آنها   . بررسی کردند تریپانوزوما بروسئی بروسئی

از  μg/ml 13/19غلظت هاي . ساعت به همراه عصاره ها کشت داده شدند 48و انگل ها به مدت 

 وannua   Artemisia از عصاره  abyssinica  Artemisia    ،μg/ml91/35 عصاره گیاه

درصد از انگل ها را  50توانستند        μg/ml50 absinthium     Artemisia غلظتهاي کمتر از 

  .)60( از بین ببرند

گونه گیاهی  24وهمکارانش درمکزیک در یک مقاله مروري اثرعصاره هاي   Perez  2012درسال 

از جمله افسنطین را روي تک یاخته ها مورد بررسی قراردادند و مشاهده نمودند اسانس گونه اي از 

، پتانسیل ضد لیشمانیایی برعلیه لیشمانیا آمازونن سیس ) ( Artemisia abrotanumافسنطین 
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از پروماستیگوت ها و %  50به ترتیب  6/4و  μg/ml 7/3با غلظتهاي   اسانس این گیاه. دارد

   .)61( آماستیگوت ها را از بین برد

اسانس          ر انجام شد و اث) 2008سال (رایران وهمکاران د Doroodgar  مطالعه اي توسط

را روي لیشمانیوزجلدي در موش %  5و  3، 1با غلظتهاي  Artemisia sieberi هیدرو الکلی گونه

 این اسانس % 5و % 3نتیجه مطالعه مشخص کرد، غلظتهاي . مورد بررسی قرار دادند BALB/cهاي 

  ).62(ایجاد کنند % ) 80اتانول ( کاهش معنی داري در قطر زخم ها نسبت به گروه کنترل  می توانند

همکاران با هدف بررسی چند عصاره گیاهی از جمله افسنطین، بر خلیلی دهکردي و  1389در سال 

، mg/ml  12/3 در این تحقیق غلظتهاي. روي انگل تریکوموناس واژینالیس مطالعه اي انجام دادند

 عصاره گیاه مذکور با انگل فوق مجاورت داده شد و 800و  400، 200، 100، 50، 25، 5/12، 25/6

.  ساعت میزان تحرك و زنده ماندن انگل ها بررسی گردید 72و  48، 24، 12، 6در مدت زمانهاي 

، )بدون عصاره(نسبت به محیط شاهد  mg/ml 12/3گیاه مورد آزمایش در تمام غلظتها به جز 

  .)P<0/05( )53(ي زنده ایجاد کردانگل هاکاهش معنی داري در تعداد 

Bao  پلی ساکارید محلول در آب 2013و همکاران در سال ،)FAAP-02 ( جدا شده از گونه اي

. را بر روي سلول هاي توموري سارکوما در موش بررسی کردند Artemisiae argyi)( افسنطین

. روز به موش تزریق شد 7به مدت  200وmg/kg/day  50 ،100این پلی ساکارید در دوزهاي

، 37/28± 35/1به ترتیب 200وmg/kg/day  50 ،100درصد ممانعت از رشد تومور در دوزهاي

به عالوه . درصد بود که روند افزایش وابسته به دوز را نشان داد 58/38±53/2و  76/0±58/30

با روش االیزا مشخص کرد که این    ،در سرم موش TNF-αو  IL2 ،IL6 ،IL12اندازگیري میزان 
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روش همینطور اندازگیري لنفوسیت هاي موش با . پلی ساکارید مارکرهاي فوق را افزایش داده است

و  +CD4داراي مارکرهاي  Tفلوسایتومتري نشان داد که پلی ساکارید مذکور، لنفوسیت هاي 

CD8+ نتیجه این مطالعه خواص . در طحال افزایش داد را را که توسط  تومور مهار شده بودند                     

  .)78(ایمنومدوالتوري این پروتئین در گیاه را تائید کرد 

Attard بر  کاسنی گونه گیاه متعلق به خانواده  10مطالعه اي روي اثر  2009در سال  شو همکار

عصاره مختلف آبی، اتانولی،  5. خون محیطی انسان در محیط آزمایشگاه انجام دادند Tلنفوسیتهاي 

الکلی، کلروفورمی و پترولیوم اتري از این گیاهان تهیه شد و براي بررسی اثر ایمنومدوالتوري -آبی

این عصاره ها کشت داده  1000 و μg/ml 10 ،100ها، لنفوسیت ها در مجاورت غلظتهاي  عصاره

           ترپنوئید، % 56آنها داراي ترکیبات فالونوئید، % 76عصاره تهیه شده  50در بررسی . شدند

یج بررسی اثرات ایمنوموالتوري گیاهان با روش انت. داراي آلکالوئید بودند% 16پروتئین و % 54

WST-1  اثر ایمنومدوالتوري دارند و  ،عصاره 6عصاره آزمایش شده،  50نشان داد، از بین       

فعال ترین آنها، عصاره پترولیوم اتري کاالندوال بود که احتمال داده شد به دلیل وجود فالونوئید هاي 

  ).79( باشدموجود در عصاره 

               ایمنومدوالتوري عصاره متانولیو همکاران اثر Kim  در کشور کره، 2009در سال 

capillaris Artemisia   را بر ضد سلول هايHepa-1c1c7  و سلول هاي سرطانیSarcoma 

نتایج بررسی هاي فلوسایتومتري این تحقیق نشان . بررسی کردند  ICR 210در موشهاي نژاد 180

در  +TNF-αو  +CD3+, CD4+, CD8داد که عصاره گیاه مورد آزمایش میزان مارکرهاي 

          این مطالعه نشان داد که  عصاره متانولی. را به طور معنی داري کاهش داد سلول هاي طحال
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capillaries   Artemisia ، سلول هاي رده روي داراي اثر ضد توموري برHepa-1c1c7  و

Hepa-1c1c7 80( می باشد.(   

  (Foeniculum vulgare) رازیانه  

  

بوده و با نام هاي دیگري از جمله رازیانج و نام عربی   ) (Apiaceae چتریان گیاهی از خانواده  

. واریته به نام هاي رازیانه تلخ و رازیانه شیرین یا فلورانسی است 2داراي . شمر نیز شناخته می شود

یونجه گرفته به معنی foenum توسط رومی ها به این گیاه داده شده و از لغت  Foeniculumنام 

ساله  بوده و در اثر کشت مداوم  2رازیانه گیاهی . باشدبه دلیل بوي خاص این گیاه  شده که احتماالً

متر می رسد و داراي ریشه  2ارتفاع گیاه تا . به تدریج حالت خودرو یا نیمه وحشی پیدا می کند

جام گل . قرار دارندگلها درون گل آذین به شکل چتر مرکب . شاخه است 2دوکی شکل،  بزرگ و 

میوه آن تخم مرغی شکل بوده و داراي رگه هاي برجسته طولی . گلبرگ زرد رنگ است 5داراي 

ظاهر گیاه شبیه شوید بوده  ولی بوي مطبوع، ساقه مرتفع و ریشه ضخیم آن،  گیاه را از شوید . است
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مدیترانه، اروپا، آسیا و در نواحی . موطن اصلی آن نواحی مدیترانه و قفقاز است. متمایز می سازد

  .محل رویش آن در ایران نواحی مختلف البرز می باشد. همین طور ایران گستردگی دارد

  ، 1روغنی فرار حاوي آنتول، فنون، استراکول، کامفر، آلفا فالندرنترکیبات شیمیایی رازیانه شامل 

مقدار مواد شیمیایی . فیتواستروژن می باشدمتیل اوژنول، آلدئید و استون آنیزیک، کامفن،  دیپانتین و 

تحقیقات مشخص کرده اند که بعضی از این ترکیبات مانند . گیاه بر حسب محل رویش متفاوت است

        دانه رازیانه خواص اشتها آوري، . اثر ضد قارچی قوي دارند 3کاروون -و دي 2لیمونن -دي

  ).  38-41(ي روده اي دارد انگل هاضد التیام بخشی زخم معده، دافع کرم، ضد اسپاسم و 

Conti اثر حشره کشی اسانس روغنی چند گونه گیاهی از جمله رازیانه  را  2010و همکاران در سال

میزان ترکیبات اسانس گیاه با روش . در مقابل الرو پشه آئدس آلبوپیکتوس بررسی نمودند

از گیاه مذکور ترکیبات مهمی چون آلفا پینن . کروماتوگرافی گازي قبل از شروع آزمایش تعیین شد

و % 5/0، کامفر %8/11، فنکن %4/2، بتا فالندرن %7/2، لیمونن %16، آلفا فالندرن %2/4میرسن ، 2/4%

، ppm50 ،100 ،150 ،200اسانس گیاه مذکور با غلظت هاي . بسیاري مواد دیگر آنالیز شده است

ساعت با آنها مورد  24تهیه و الروها به مدت  80درصد در توئین  01/0در آب معدنی و 300و 250

 300و ppm50 ،100 ،150 ،200 ،250اثر کشندگی گیاه رازیانه در غلظت هاي . مواجهه قرار گرفتند

 300تا  ppm200درصد گزارش شد و در غلظت  100و  3/98، 7/96، 3/48، 3/33، 5به ترتیب 

طی آزمایش مشاهده شد که شدت مرگ ومیر . از الروها گردید% 3/98-100باعث از بین رفتن 

  .)63( وابسته به غلظت اسانس بود الًالروها کام

                                                             
1 -α phellanderen 
2 D- limonene  
3 D-carvone 
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گیاه دارویی از جمله  50نائینی و همکاران طی یک مطالعه، اثرات ضد کاندیدایی اسانس و عصاره 

رازیانه را روي سویه ي استاندارد کاندیدا آلبیکنس با استفاده از روش دیسک گذاري و انتشار در 

، کتوکونازول و نیستاتین به عنوان کنترل Bآمفوتریسینآنها از داروهاي . آگار، مورد بررسی قرار دادند

. مثبت استفاده کردند و تشکیل منطقه عدم رشد قارچ در پیرامون دیسک ها را مورد بررسی قرار دادند

قطر هاله عدم . گیاه مورد مطالعه، داراي فعالیت ضد کاندیدایی بود 50گیاه  از 16نتایج نشان داد که 

، کتوکونازول و نیستاتین به Bضد قارچ مورد استفاده از جمله آمفوتریسینرشد در مقابل داروهاي 

و اثر اسانس گیاه  mm 25قطر هاله عدم رشد رازیانه . به دست آمد 25و  mm 16 ،23ترتیب  

  ).64) (، متوسط در نظر گرفته شدmm25- 20هاله عدم رشد بین (  .رازیانه متوسط گزارش شد

سویه 14، اثر ضد باکتریایی چند گیاه از جمله رازیانه را بر روي 1373 رنجبریان و همکاران در سال

، g/ml01/0 عصاره ها با غلظت هاي . هلیکوباکتر پیلوري به روش دیسک دیفیوژن بررسی نمودند

عصاره هاي مورد نظر با . تهیه و به دیسک ها تلقیح گردید5/0و25/0، 1/0، 08/0، 04/0، 02/0

درجه سانتیگراد به  37سوسپانسیون باکتري ها در محیط کشت مولر هینتون آگار خون دار در دماي 

اسیت سویه به عصاره رازیانه حس 9سویه هلیکوباکترپیلوري، 14از. روز اینکوبه شدند 3-4مدت 

میلی متر گزارش گردید  8 - 12قطرهاله مربوط به مهار رشد باکتري توسط گیاهان بین . نشان دادند

)65.(  

Sharififar  عصاره آبی گیاه گلپر و همکاران مطالعه اي روي اثر ایمنومدوالتوري               

Heracleum    persicum)(    وي موشهاي ماده این عصاره ر. انجام دادندچتریان از خانواده

Swiss albino در مقادیر/day mg/kg50 ،100 روز  5، به ازاي هر کیلو وزن موش، براي 200و
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                      وزن ارگان هاي کبد، طحال و کلیه، افزایش حساسیت تاخیري و تیتر . آزمایش شد

عصاره گیاه مذکور در غلظتهاي       . گلوتیناسیون در گروههاي مختلف حیوانات آزمایش شداهم

mg/kg 100وزن طحال، در سه غلظت باعث افزایش  200وmg/kg/day 50 ،100  باعث  200و

نتیجه تست . فزایش وزن کلیه شدباعث ا mg/kg/day 200افزایش وزن کبد و در غلظت 

ه نشان داد که این گیاه در تمام غلظتها اثر محرك دارد و نتایج تست گلوتیناسیون عصاره گیااهم

  mg/kg/day افزایش حساسیت تاخیري در مقایسه با دگزامتازون افزایش معنی داري براي غلظتهاي

  ).81(این عصاره ایمنی سلولی و همورال را در موش افزایش داد . نشان داد 200و  100

. مورد بررسی قرار گرفت چتریانخواص گیاه جعفري از خانواده و همکاران   karimiدر مطالعه 

 اسانس جعفري را روي سلول هاي طحالی تحریک شده با  μg/ml100-01/0محققین غلظتهاي 

عالوه بر . آزمایش کردند LPS2تحریک شده با  Bو لنفوسیتهاي ) Tلنفوسیتهاي ( 1نیگلوتینافیتوهم

     را براي سنجش میزان  LPSو ماکروفاژهاي تحریک شده با تحریک نشده  يآن، ماکروفاژها

اسانس جعفري . آزمایش شد Griess روشمیزان این ماده با . اکساید مورد مطالعه قرار دادند یکنیتر

همچنین  و در تمام غلظتها باعث سرکوب تکثیر سلول هاي طحال تحریک شده با فیتوهم آگلوتینین

این اسانس ) μg/ml10 ،100(شد و در غلظتهاي باالتر  LPSبا سلول هاي طحالی مواجه نشده 

محققین احتمال دادند که این اثر . اکساید از ماکروفاژها را مهار کند یکتوانست تولید نیتر

که براي تکثیر لنفوسیتهاي  IL-2و  IFN-γایمنومدوالتوري ممکن است به دلیل سایتوکاینهایی مثل 

T  82( حیاتی هستند باشد.(  

                                                             
1 Phytohemagglutinin (PHA)-stimulated 
2 Lipo poly sacarid 
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  Achillea millefolium)( بومادران 

  

                     با نام هاي عربی حزنبلبوده و Compositeae) ( سنیانکا گیاهی از خانوادهبومادران 

 )hazanbal  (نیز شناخته می شود  هام الف ورق و)علفی و ریزوم دار با ساقه  مستقیم  یگیاه). 38

سبز تیره با برش هاي برگهاي گیاه، شانه اي شکل و به رنگ . بوده و ارتفاع آن به یک متر  می رسد

می رسد ولی   سانتی متر 2-5سطح زیرین برگها کرك دار بوده و طول برگ آنها به . دظریف می باش

نهنج یا  و از بودهسانتی متر  1-4ها بین عرض برگ. سانتی متر هم گزارش شده است 20بیش از 

. از کلیه قسمتهاي گیاه بوي شدید و مخصوصی استشمام می شود. فلسهاي کوچک پوشیده شده است

رویش این گیاه از نواحی . قسمتهاي قابل استفاده گیاه، اندامهاي جوان شاخه ها، برگها و گلها ست

   این گیاه شامل ترکیباتی از قبیل ). 43، 42، 41، 40، 38(مختلف اروپا و ایران گزارش شده است 
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پلی فنول، انواع فالونها، بتائینها، ترکیبات استیلن، رزین، تانن، آشیلن، نوعی گلوکوزید تلخ، فسفات، 

  بتاپینن، سینئول، لیمونن، بورنئول،  ، آلفا و1ننیترات، نمکهاي پتاسیم و اسیدهاي آلی پروکامازول

آشیلین ماده اي به صورت . کامفور، الکتونهاي سزکویی ترپن و فالونوئیدها می باشداستات بورنئول، 

به  گرد زرد رنگ مایل به قهوه اي است که بویی مخصوص و تلخ دارد به مقدار کم در اتر و الکل و

از خواص درمانی آن می شود به خواص قابض بودن، ضد اسپاسم،   .می شود مقدار زیاد در آب حل 

بودن و دافع  دهاي رحمی، صفرا آور و منظم کننده قائدگی،  بند آورنده خون ریزي، مدرمسکن در

اسانس . می کردند آن استفاده درقدیم براي درمان بعضی بیماریهاي گوارشی از .کرم اشاره نمود

  ).43، 40، 38( دارد نیز ضد باکتریایی وضد تورم و التیام بخش بومادران خاصیت

خلیلی دهکردي و همکاران اثر چند عصاره گیاهی از جمله بومادران را روي  1389در سال 

را در محیط گیاه از عصاره  mg/ml 800 -12/3آنها غلظتهاي . تریکوموناس واژینالیس بررسی کردند

محیط . سانتی گراد انکوبه کردند 37 °ساعت در 6-72براي مدت زمانهاي  مذکورکشت با تک یاخته 

    میانگین اثر کشندگی عصاره بومادران براي . شاهد در این مطالعه فقط حاوي انگل  بود گروه

، 6/76، 2/93، 2/114ساعت به ترتیب  72و  48، 24، 6تریکوموناس واژینالیس در مدت زمانهاي 

تمام غلظتهاي عصاره گیاه مذکور بر روي تریکوموناس موثر . انگل بود 150شاهد گروه و براي  7/55

ي زنده در محیط کشت براي مدت انگل هامیانگین تعداد . شد انگل هابوده و باعث کاهش تعداد 

شاهد گروه انگل و براي  7/55، 5/76، 2/93، 2/114ساعت به ترتیب  72و  48، 24، 6زمانهاي 

شاهد معنی دار  گروهدر مقابل  mg/ml 1/3 ،25/6 ،5/12تاثیر تمام غلظتها به جز. انگل بود 7/206

  . )53( داشتمیزان اثر عصاره کشندگی با افزایش غلظت و مدت زمان مواجهه افزایش . بود

                                                             
1 Prochamazulene 
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حجازي و همکاران براي مقایسه اثر بخشی عصاره هیدروالکلی چند گیاه از جمله بومادران بر 

قطر زخم لیشمانیوز . ، مطالعه اي انجام دادندBALB/cضایعات جلدي لیشمانیا ماژور در موش هاي 

هفته استفاده از عصاره  3و پس از میلی متر  35/4 ±5/0موش ها پیش از استفاده از بومادران جلدي 

  .)66( این عصاره کاهش معنی داري درقطر زخم ایجاد کرد. میلی متر بود 4/3±67/0مذکور 

، mg/dl  3/1 ،6/2 ،4 ،6/5 ،6/6 ،8 ،3/9 ایزدي و همکاران اثر عصاره آبی بومادران  در غلظتهاي 

عفونت روي بر را  06/0و  mg/dl 05/0 هاي و اسانس بومادران در غلظت   20و 3/13، 12، 6/10

گروه تحت تجویز  4موش ها در . بررسی کردندرا   BALB/cاکسیور در موشهاي  حاصله از 

قرار ) پیروینیوم و پاموات mg/ml 5(عصاره آبی ، عصاره تغلیظ شده، اسانس و یک گروه شاهد 

خورانده به انگل اکسیور روز به موش هاي آلوده  5 براي مدت زمانعصاره و اسانس مذکور . گرفتند

 1- 24زمانهاي مدت در  mg/dl20نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره بومادران در غلظت  . شد

بر عفونت زایی ور شد ولی تاثیري در شرایط آزمایشگاهی باعث غیر فعال شدن کرمهاي اکسیساعت 

اثر  ،و اسانس گیاه بومادران موش هاي دریافت کننده عصارهدر  نتایج آزمایش ،تخم نداشت همچنین

با افزایش غلظت عصاره و . نشان دادرا در مدفوع موش قطعی این عصاره ها در کاهش دفع کرم 

ثیر احتماالً به دلیل وجود ترکیب کومارین در اسانس ها میزان تاثیر آنها بر انگل افزایش یافت و این تا

    . )67( باشداسانس و عصاره این گیاه 

Jonsdottir  روي عصاره آبی دو گیاه از جمله بومادران روي بلوغ سلول 2011و همکاران در سال

      بلوغ . مطالعه اي انجام دادندCD4+  Tهاي دندریتیک انسان و تاثیر آن روي لنفوسیت هاي 

. سایتوکاین ها با روش االیزا اندازگیري شدمیزان با روش فلوسایتومتري و سلول هاي دندریتیک 
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     این . رسیدند غبه بلو سلول هاي دندریتیک در مجاورت عصاره آبی بومادران کشت داده شده و

 IL-10و  IL-12p40 عصاره ها تاثیري در بلوغ این سلول ها نداشتند ولی باعث کاهش دو مارکر

شد ولی  IL-17همچنین عصاره بومادران باعث کاهش ترشح  . شدند ي دندریتیکدر سلول ها

نتیجه این مطالعه نشان داد عصاره آبی .  نداشت Tاز لنفوسیتهاي  IFN-γو  IL-10تاثیري در ترشح 

  .)83( کاهش می دهد را TH17بومادران توانایی سلول هاي دندریتیک در تحریک پاسخ هاي 
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  (Eucalyptus globoulus )اکالیپتوس

  

عربی شجرة الکافور نیز نام  و با نامهاي دیگري نظیر آلک و بوده )Myrtaeae( هامورد از خانواده

گونه آن در سواحل مدیترانه رشد  50گونه است که نزدیک به  600داراي ). 42،43( می شودشناخته 

. می شود و می افتدورقه درختی بزرگ با تنه اي صاف است که پوست آن به آسانی ورقه . می کند

برگهاي جوان  .آبی مایل به خاکستري است و با برگهاي بالغ متفاوت می باشد ،رنگ  برگهاي جوان

 ،ولی برگهاي بالغ که روي انشعابات مسن تر قرار دارند ندارندمی رویند و دمبرگ محکم  مقابل هم

گلها . برگها داسی شکلند و قائده نامتقارن  دارند این. راي دمبرگ محکمی می باشندمتناوب و دا

گل داراي  برگکاس. می باشندشکل استکانی برگ ي پرچم، فاقد گلبرگ و داراي کاسداراي تعداد زیاد

. افتد هنگام توسعه گل، مانند درپوشی می ورگه ضخیم بوده وتوسط غشایی در برگرفته می شود  4

این گیاه بومی . زیادي دانه می باشداوي تعداد حو بوده داراي کپسول چرم مانند مشخص آن میوه

         از یک قرن پیش وارد ایران شده و در مازندران و نقاط دیگر کشور کاشته ولیاست  استرالیا
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فالندرن، آرومادندرون، ، % 80- 85اسانس اکالیپتوس از اکالیپتول یا سینئول به مقدار. )42،43( می شود

 اوسمول، پنین، کامفن، آلدئیدهاي والریک، آلدئیدهاي بوتریک و کاپروئیک و همچنین اودسمول

  ).38،43( ساخته شده است

تنفسی و ادراري، تسکین دهنده سرفه و روان کننده خلط،  هايدرمان عفونت ،موارد مصرف اکالیپتوس

و  یانگل کش  ،کشی،  باکتري يدردهاي روماتیسمی، تب بردهنده پایین آورنده قند خون، تسکین 

  ).43(است  ها دورکننده پشه

و همکاران در برزیل، تاثیر اسانس گونه اي از اکالیپتوس      Macedoa، 2010در سال 

)Eucalyptus staigeriana (ممانعت از باز شدن تخم و پوست اندازي الرو نماتود روده اي  در

، mg/ml  08/0 ،16/0 ،33/0 ،67/0 ،35/1غلظتهاي. آزمایش کردندرا ) همونکوس کونتورتوس( بز

اسانس گیاه  mg/ml35/1نتایج مطالعه نشان داد که غلظتهاي . اسانس بررسی شدند 4/5و  7/2

. الروها جلوگیري کرد%   20/99از پوست اندازي  mg/ml 4/5تخمها  و% 99/ 27مذکور از بازشدن 

مطالعه طبق آنالیز اسانس گیاه مذکور به روش کروماتوگرافی گازي مشخص شد که ترکیباتی در این 

                 ، %)89/1(، آلفا فالندرن%)89/0(، بتا میرسن%)15/2(، بتا پینن%)27/3(از جمله آلفا پینن 

             ،%)4/9(ن، آلفا ترپینول%)74/1(، ترپنین%)39/5(، اوکالیپتول%)89/0(، لیمونن%)76/1(اُسیمن

             ، %)07/1(، آلفا ترپینوئول%)16/1(ترپینئول-4، %)8/0(، بتا سیترونالل%)67/1(بتا لینالول

         ، %)16/14(، اي سیترال%)2/4(، ترانس گرانول%)77/10(سیترال-، زد%)95/1(سیس گرانیول

در آن وجود دارد که ممکن %)  86/3(و گرانیول استات%) 4/1(، نرول استات%)66/3(متیل گرانت

  .)68( است یکی از این ترکیبات از دالیل اثر اسانس گیاه اکالیپتوس روي   انگل ها باشد
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کنترل جرب  درچند گیاه از جمله اکالیپتوس اثر ، 1391درمطالعه بهادري و همکارش در سال 

 mg/cm363عصاره اکالیپتوس به میزان  بررسیدر این . بررسی شدند طیور) درمانیسوس گالینه(قرمز

عصاره به عنوان شاهد در نظر با به قفس پرندگان آلوده به مایت اسپري شد و یک قفس بدون اسپري 

میزان اثر بخشی عصاره اکالیپتوس . روز پس از آزمایش شمارش شدند 7و  1تعداد مایتها .  گرفته شد

و اثرش در مقایسه با بود % 14/58و % 85/80رتیب در روزهاي اول و هفتم پس از انجام درمان به ت

از بین عصاره هاي مورد آزمایش فقط اکالیپتوس داراي . شاهد و عصاره هاي دیگر معنی دار بود گروه

  .)69( اثر طویل المدت بود

عصاره متانولی چند گیاه از جمله  mg/ml 10 ،100 ،200صفرنژاد و همکاران تاثیرغلظتهاي 

دقیقه  در  60و  30کیستهاي انگل به مدت . کیست ژیاردیا المبلیا بررسی کردندروي  اکالیپتوس را بر

غلظتهاي . مجاورت عصاره مذکور قرار گرفته  و کیستهاي مرده پس از این مدت زمان شمارش شدند

mg/ml10  70( انگل ها را از بین بردنداز  % 59و % 45دقیقه به ترتیب  30در  200و(.  

که در چند  را Oenothein B ترکیب تاثیر ،و همکاران در ژاپن Yoshimura 2012در سال 

در این . یافت می شود، روي سلول هاي دندریتیک بررسی کردند موردها  خانواده از گیاهان از جمله

که شرایط آپوپتوز به ،  EGCGبا  را   100و  μM25 غلظتهاي  بابررسی محققین اثر ترکیب فوق 

در غلظت  Oenothein B. کرد،  با کمک فلوسایتومتري آزمایش نمودند القا می را سلول مورد نظر

μM100  توانست آپوپتوز را به سلول دندریتیک القا کند در صورتی که همین غلظت ازEGCG 

تغییر معنی  μM100ترکیب مذکور در غلظت . باعث القاي آپوپتوز شود ،نتوانست بیشتر از کنترل

اندازگیري سایتوکاین هاي . را کاهش داد CD1aو  CD83ایجاد نکرد ولی   CD86داري در میزان 
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 IL-1β، IL 2، IL 4 ، IL 5، IL 6، IL 7، IL 8، IL 10 ، IL 12، IL 13، IL 17، G-CSF، 

GM-CSF، IFN-γ ،MCP-1، MIP-1   و TNF-α  نشان داد که ترکیب فوق می تواند بیان این

که یک نوع تانن  Oenothein Bنتایج مطالعه نشان داد . مولکولها را در سطح سلول کاهش دهد

  .)84(است، می تواند اثرات ضد التهابی داشته باشد 
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  )purpurea Echinacea ( سرخارگل

  

                   E. pallidگونه هاي    گونه است که 9داراي   Echinaceaسرخارگل با نام علمی

      , E. purpurea  وE. angustifolia این گیاه از تیره . داراي خواص درمانی می باشند

Asteraceae   بوده و در زبان انگلیسی با نامهايEchinacea  وconeflower  شناخته می شود .

اولین بار در . روید و در اروپا کشت می شود به صورت خودرو می این گیاه در شرق و مرکز آمریکا

توسط دکتر رضا امید بیگی به ایران آورده شد و توسط آقاي دکتر سید محمد فخر  1372سال 

   طول گیاه بین. کشت این گیاه در مناطق شمالی کشور رایج است. طباطبایی سرخارگل نامیده شد

     ساقه اي راست و برگهاي متقابل تخم مرغی شکل یا نوك تیز  دارايو  بوده سانتی متر 40- 60

غنچه ها بزرگ و گلها به هر دو . گلها به صورت منفرد در انتهاي ساقه رشد  می کنند. می باشد

 استعمودي یا افقی به صورت ریشه ها  رشد .صورت شعاعی و صفحه اي قرار می گیرند

)38،71،72.(  
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، مشتقات پلی ساکاریدهاي محلول در آب ، ه شامل بخشهاي لیپوفیلیکگیاموجود در مواد شیمیایی 

اولین ترکیب منحصر به فرد گیاه، . و فالونوئیدها می باشد) 1مثل اسید شیکوریک(اسید کافئیک 

بیشترین  .زي متصل می باشدکه به یک مولکول گلوکز مرک بودهاکیناکوزید از مشتقات اسید کافئیک 

ازمشتقات دیگر . اما به میزان کمتر در گلها نیز وجود دارد بودهمقدار اکیناکوزید در ریشه گیاه دیده 

اسید کلوروژنیک و سینارین اسید شیکوریک،    ،اسید کافئیک که داراي خاصیت فارماکولوژیک است

الزم به ذکر است . ارندایمنی د ی روي سیستماسید شیکوریک اثر تحریکپلی ساکاریدها و . دمی باش

   استفاده  E. pallida و E. angustifolia که اکیناکوزید ها که براي استاندارد کردن عصاره هاي 

ترکیب شیمیایی و فعالیت بیولوژیک عصاره و اسانس . وجود ندارند E. purpureaمی شوند در 

، روش عصاره )بخشهاي هوایی ریشه و(گیاه به عواملی از جمله گونه گیاه، بخش مورد استفاده آن 

ترکیبات . ستگی داردبگیاه گیري، موقعیت جغرافیایی، مرحله تکامل، زمان برداشت و شرایط رشد 

روغنهاي فرار و  ،گیاهبه طور مثال ریشه . در مقایسه با بخشهاي هوایی متفاوت است شیمیایی ریشه

زیادتري نسبت به بخشهاي هوایی  3ایزو توسیالگین و   2آلکالوئیدهاي پیرولیزدین مانند توسیالگین

مثل اسید شیکوریک و (اسید کافئیک و فرولیک بخشهاي هوایی این گیاه مشتقات  در. دارد آن

ومتیل  5، رامنوآرابینوگاالکتان4و پلی ساکاریدهاي پیچیده اي مثل اسیدیک آرابینوگاالکتان) اکیناکوزید

  ).71(داردوجود   6گلوکورونیل آرابینوگزیالن

                                                             
1 Chichoric acid 
2 Tussilagine  
3 Isotusilagine 
4 Acidic arabinogalactan 
5 Rhamnoarabinogalactan   
6 Methylglucuronyl-arabinoxylan 
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  اسید کافئیک                                           

سرخارگل از اوایل قرن هفدهم میالدي توسط بومیان آمریکا براي درمان امراضی از جمله    

بیماریهاي لثه و دهان، سرماخوردگی، سرفه، مارگزیدگی، مسمومیت خونی، گلودرد، درد معده و 

درطول قرن نوزدهم میالدي این گیاه بیشترین تجویز توسط پزشکان سنتی و . روده استفاده می شد

تائید و در  1940خواص بهبود دهنده و ضد عفونی کننده زخم این گیاه در سال . تجربی را داشت

توجه در دهه هاي اخیر این گیاه دوباره مورد . گرفتفهرست ملی گیاهان دارویی ایاالت متحده قرار 

این گیاه به فروش می رسد که عمده  میلیون دالر از 300قرار گرفته به طوري که در آمریکا ساالنه 

پمادهاي تهیه شده از آن در درمان زخمهایی که .  مصرف آن در درمان آنفوالنزا و سرماخوردگی است

پلی ساکاریدهاي مشتق  به دلیل داشتن ترکیباتی ماننداین گیاه . به کندي درمان می شوند کاربرد دارد

عفونت  درIL-8    و IL-6  تولیدسایتوکاین هاي، باعث تحریک  2میدهایالوآلک 1از کافئیک اسید

  .)73، 72، 71( می شودلیشمانیا دونووانی 

Spoolder اثر چند گیاه دارویی از جمله سرخارگل را روي چند گروه 2007همکاران در سال   و ،

و  Ascaris suum  ،Trichuris suis کرمیخوك آلوده به عفونت هاي 

Oesophagostomum dentatum چند گروه از خوك ها به طور . مورد بررسی قرار دادند

ه، هرروز رژیم غذایی معمول همراه بایک گروه از این خوك ها . تجربی با سه انگل فوق آلوده شدند

                                                             
1 Caffeic acid derivatives polysaccharides 
2 Alkylamides 
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خوك ها روده  يشمارش کرمها .ددریافت کردن روز 14به مدت  مخلوطی از این گیاهان دارویی را

از گیاهان % 5به میزان رژیم غذایی روزانه  همراهپس از ذبح آنها نشان داد در گروهی از خوك ها که 

 200آلودگی با ( حلقوي جلوگیري شد هاي کرمبا ، از عفونت متوسط   دارویی استفاده می کردند

تاثیري در از بین بردن % 3در دوز  مذکورگیاهان اما  ،)آلودگی متوسط در نظر گرفته شد تخم انگل

  ).  74( ندنداشت هاي مذکور عفونت

در جوجه ها توسط  Eimeria acervulinaکارایی سینامالدئید و عصاره سرخارگل بر ضد 

Orengo   بررسی شد 2012و همکاران در سال  .mg/kg150 ،سینامالدئیدmg/kg 150 عصاره

روزه  1-35به جوجه هاي مخلوط عصاره سرخارگل و سینامالدئید  mg/kg1000 و سرخارگل

فقط  ونت هاي انگلی، فاشی از عن کاهش معنی دار آسیب هاي دئودنالدر این بررسی، . دخورانده ش

  کاهش معنی داري در این  ،در جوجه هاي درمان شده با سینامالدئید دیده شد و در بقیه گروهها

  ).75( آسیب ها مشاهده نشد

همکاران اثرعصاره اتانولی ریشه گیاه سرخارگل روي لیشمانیا در و  Soudi توسط  2007درسال

) 125و mg/ml 5/0 ،5/2 ،50( در بین غلظت هاي مختلف مورد آزمایش. محیط کشت بررسی شد

نتایج این . پروماستیگوتها را از بین بردند% 100 ،ساعت 48طی ) 125وmg/ml 50(غلظتهاي بیشتر

بررسی مشخص کرد که عصاره اتانولی ریشه گیاه سرخارگل باعث ممانعت از رشد پروماستیگوتها 

  ). 76( می شود

      الب یک پایان نامه دانشجویی انجام شد، خواص آنتی اکسیدان و قکه در  مطالعه اي دیگردر  

            بر علیه باکتري هاي %75/0 و% 5/0، 25/0ضد میکروبی عصاره سرخارگل در غلظتهاي
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باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی، انتروباکتریاسیه و استافیلوکوکوس اورئوس در خمیر شیرینی کلمپه 

ر د. ن دادعصاره سرخارگل در تمام غلظتها اثر آنتی اکسیدانی از خود نشا. قرار گرفتبررسی مورد 

کنترل نمونه ، تفاوت خاصی از نظر میزان باکتري نسبت به عصاره سرخارگل% 25/0نمونه هاي داراي 

هیچ % 75/0تعداد میکروب ها پایین تر از کنترل بود و در غلظت % 5/0در غلظت . مشاهده نشد

        رکیباین عصاره می تواند به عنوان ت می دهدکپک و مخمري مشاهده نشد که نشان  ،باکتري

  ).77( ضد میکروبی عمل کند آنتی اکسیدان و 

Benson  ي دندریتیک موش بررسی سلول هاعصاره سرخارگل را روي  2010و همکاران در سال

ي دندریتیک منشا گرفته از مغز استخوان موش همراه با عصاره ریشه سرخارگل در سلول ها .کردند

ساعت کشت  48براي   μg/ml150-50در غلظتهاي آن و عصاره برگ  μg/ml450 -150غلظتهاي 

با روش فلوسایتومتري  CD54و   CD11c ،MHC II ،CD86اندازگیري مولکولهاي . داده شد

 مارکرهاي فوق را افزایش دهند و مشابه  می تواندنشان داد عصاره ریشه سرخارگل در تمام غلظتها 

LPS عصاره برگ سرخارگل. عمل کند، CD11c  را افزایش وMHC II ،CD86   وCD54  را

           در این مطالعه ریشه گیاهان که غنی از. کردي دندریتیک جلوگیري سلول هاکاهش داد و از بلوغ 

را افزایش داد در حالی که عصاره برگ سرخارگل اثري  TNF-αو  IL-6پلی ساکارید بود، ترشح 

یک گیاه محرك  می تواندررسی نشان داد که سرخارگل نتایج این ب. روي ترشح سایتوکاین ها نداشت

و سبب تقویت قدرت فاگوسیتوزي  داشته باشدو اثر ضد التهاب وابسته به دوز  باشدو سیستم ایمنی 

  ).85( در سیستم ایمنی ذاتی گردد

Wang  برگ ، گل و  ،اثر تحریک کننده عصاره الکلی و آبی ریشه، ساقهدر کشور تایوان، و همکاران

 ،از عصاره هاي مذکور. ي دندریتیک بررسی نمودندسلول هاگیاه را به طور جداگانه روي  تمام
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ي مورد مطالعه کشت سلول هاساعت با  24تهیه و به مدت  500و  g/mlμ1 ،10 ،100غلظتهاي 

ي گروههاي سلول هاروي  HLA-DRو   CD14 ،CD32بعد از این مدت بیان مارکرهاي . ندداد

را در  CD83نتایج فلوسایتومتري نشان داد که عصاره گل و ریشه گیاه میزان . مختلف بررسی شد

کاهش معنی باعث و عصاره برگ و ساقه  می دهدسلول هاي دندریتیک به طور معنی داري افزایش  

را نیز MHCI و  CCL2   ،CCL3بیان ژن هاي  ،عصاره ریشه. می شودداري در بیان این مارکر 

عصاره  g/mlμ 10 ،100 ،500غلظتهاي . ریشه گیاه است ترکیباتافزایش داد که احتماالً به دلیل 

 500وg/mlμ 100و همین طور غلظت برگ و عصاره ریشه  ،ساقه از جمله تمام بخش هاي گیاه

در پایان مشخص شد که عصاره گیاه سرخارگل توانایی . شد HLA-DRعصاره گل باعث افزایش 

  ).86(را دارد  سلول هاي تمایز و بیان ژنهاي مرتبط با این القا

Burger  و همکاران، تحقیقی روي تاثیر عصاره تازه تهیه شده  و عصاره خشک شده سرخارگل در

بر ماکروفاژ ها انجام دادند و نتایج را با گروه  کنترل مواجه شده و  g/mlμ10- 012/0غلظتهاي 

ي ماکروفاژ با غلظتهاي مختلف ذکر شده کشت سلول ها. مواجه نشده با اندوتوکسین مقایسه کردند

تولید شده از  IL-1وTNF-α ، IL-6 ، IL-10ساعت، میزان سایتوکاین هاي  24پس از . داده شدند

عصاره له شده سرخارگل باعث افزایش . تانت با روش االیزا بررسی گردیدماکروفاژها در سوپرنا

تولید سایتوکاین ها در مارکروفاژ نسبت به ماکروفاژهاي مواجه نشده با عصاره شد و غلظت کمتر 

)g/mlμ012/0(، تولید این سایتوکاین ها  ،سایتوکاین بیشتري تولید کرد و با افزایش دوز عصاره

ایج نشان داد که عصاره خالص نشده سرخارگل داراي اثر محرك بر پاسخ ایمنی این نت. کاهش یافت

  ).87(است 
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  فصل سوم

  اهداف و فرضیات

  هدف اصلی طرح

تعیین اثر پروتواسکولیسیدال چند گیاه دارویی بر پروتواسکولکس هاي کیست هیداتیک و تعیین 

روي سلول هاي عرضه کننده آنتی ژن خواص ایمنومدوالتوري گیاهان موثر بر پروتواسکولکس ها بر 

  .حرفه اي

  اهداف فرعی

تعیین اثر پروتواسکولیسیدال رقت هاي مختلف اسانس اکالیپتوس روي پروتواسکولکس هاي کیست 

  .هیداتیک در مدت زمانهاي مواجهه متفاوت

تعیین اثر پروتواسکولیسیدال رقت هاي مختلف عصاره سرخارگل روي پروتواسکولکس هاي کیست 

  .داتیک در مدت زمانهاي مواجهه متفاوتهی

تعیین اثر پروتواسکولیسیدال رقت هاي مختلف اسانس بومادران روي پروتواسکولکس هاي کیست 

  .هیداتیک در مدت زمانهاي مواجهه متفاوت

تعیین اثر پروتواسکولیسیدال رقت هاي مختلف اسانس رازیانه روي پروتواسکولکس هاي کیست 

  .هاي مواجهه متفاوتهیداتیک در مدت زمان
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تعیین اثر پروتواسکولیسیدال رقت هاي مختلف عصاره افسنطین روي پروتواسکولکس هاي کیست 

  .هیداتیک در مدت زمانهاي مواجهه متفاوت

تعیین اثر پروتواسکولیسیدال رقت هاي مختلف عصاره برگ گردو روي پروتواسکولکس هاي کیست 

  .هیداتیک در مدت زمانهاي مواجهه متفاوت

تعیین اثر پروتواسکولیسیدال رقت هاي مختلف عصاره آزاددرخت روي پروتواسکولکس هاي کیست 

  .هیداتیک در مدت زمانهاي مواجهه متفاوت

 CD86تعیین اثر اسانس یا عصاره گیاهان دارویی موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي مارکر بلوغ 

  .ي عرضه کننده آنتی ژن حرفه ايسلول ها

 MHCIIسانس یا عصاره گیاهان دارویی موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي مارکر بلوغ تعیین اثر ا

  .ي عرضه کننده آنتی ژن حرفه ايسلول ها

 CD40تعیین اثر اسانس یا عصاره گیاهان دارویی موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي مارکر بلوغ 

  .ي عرضه کننده آنتی ژن حرفه ايسلول ها

  اهداف کاربردي

شناسایی داروهاي گیاهی پروتواسکولیسیدال با غلظت هاي مشخص و با مدت زمانهاي مواجهه معین 

شناسایی داروهاي گیاهی ، همچنین جهت استفاده در اعمال جراحی کیست هیداتیک

  .پروتواسکولیسیدال با اثرات تقویت کننده سیستم ایمنی
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  فرضیه ها

  .وثر می باشدپروتواسکولکس ها م روي اسانس اکالیپتوس بر 

  .پروتواسکولکس ها موثر می باشد رويعصاره سرخارگل بر 

 .پروتواسکولکس ها موثر می باشد روياسانس بومادران بر 

 .پروتواسکولکس ها موثر می باشد روياسانس رازیانه بر 

 .پروتواسکولکس ها موثر می باشد رويعصاره افسنطین بر 

 .موثر می باشدپروتواسکولکس ها  رويعصاره برگ گردو بر 

 .پروتواسکولکس ها موثر می باشد رويعصاره آزاد درخت بر 

سلول هاي  CD86اسانس یا عصاره گیاهان دارویی موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي مارکر بلوغ 

  .موثر می باشد عرضه کننده آنتی ژن حرفه اي

سلول  MHCIIکر بلوغ اسانس یا عصاره گیاهان دارویی موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي مار

  .موثر می باشد  هاي عرضه کننده آنتی ژن حرفه اي

سلول هاي  CD40اسانس یا عصاره گیاهان دارویی موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي مارکر بلوغ 

  .موثر می باشد  عرضه کننده آنتی ژن حرفه اي

  



۵۶ 
 

  نوع مطالعه

  )تجربی(پایه 

  جدول متغیرها: 1جدول شماره 

  مقیاس  تعریف علمی  کیفی  کمی  وابستھ  مستقل  عنوان متغیر 

رتبھ   اسمی  گسستھ  پیوستھ

  ای

ویابیلیتی کیستھای 

  ھیداتیک

زنده ماندن  درصد        ×  ×  

پروتواسکولکسھا 

در لولھ ھای 

حاوی نمونھ ھای 

  مورد آزمایش

رنگ پذیری یا 

رنگ        عدم

پذیری با ائوزین 

١/٠%  

اثر اسانس یا 

عصاره گیاھان 

  دارویی

اثر گذاری اسانس     ×        ×

یا عصاره گیاھان 

روی 

پروتواسکولکس 

  ھا

  ندارد/دارد

مقدار تولید         ×  ×    سایتوکاین

سایتوکاین در 

مایع رویی کشت 

  سلولی

پیکوگرم بر 

  میلی لیتر

مارکرھای بلوغ 

  سلولی

مقداربیان         ×  ×  

پروتئینھای بلوغ 

در سطح سلول با 

روش 

  فلوسایتومتری

  درصد
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  فصل چهارم

  هامواد و روش 

  بر روي پروتواسکولکس هادارویی گیاهان بررسی اثر عصاره و اسانس 

  :وسایل مورد نیاز

  (Nunc,Denmark)يمیلی لیتر 15لوله فالکن 

  )سوپا ایران(سی سی 20و  10، 5سرنگ 

  ف شیشه اي وظر

  )Laboven(درجه 37انکوباتور

  )Reyhan teb(اتوکالو

  )Clements 2000(سانتریفوژ

  )Faryad Tehran(هود آزمایشگاهی

  )Zeiss-Germany(میکروسکوپ معمولی

  )Bosch(ترازوي دیجیتال
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  )Eppendorf(الندا 1- 1000متغیر  سمپلر 

 DMSOحالل 

  %1/0ائوزین 

  سرم فزیولوژي استریل

PH متر)Switzerland-Meterohm(  

  روش کار

  و پروتواسکولکسهاهاي هیداتید جمع آوري کیست 

کبد حاوي کیست هاي هیداتید  از کشتارگاه قزوین تهیه، به بخش انگل شناسی منتقل و با رعایت    

. شرایط استریل محتویات کیست ها آسپیره و در لوله هاي استریل به صورت مجزا ریخته شد

پس از ضدعفونی سطح کیست ها با بتادین، . کیستهاي کلسیفیه و چرکی شده از مطالعه خارج شدند

میلی لیتري تخلیه و داخل لوله هاي آزمایش استریل  10و  5تویات کیست ها توسط سرنگ هاي مح

در . کیست ها به کمک میکروسکوپ نوري از نظر باروري مورد بررسی قرار گرفتند. ریخته شد

پروتواسکولکس ها توسط رنگ آمیزي با ائوزین ) زنده بودن( viabilityصورت باروري کیست ها، 

 viabilityکیست هایی که . واز روي حرکت سلول هاي شعله شمعی مورد ارزیابی قرار گرفت1/0%

 ).88، 76(بود جهت انجام آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند % 90آنها بیش از 
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  جمع آوري، شناسایی و تهیه اسانس گیاهان دارویی

گیاهان مختلف توسط متخصص گیاه شناسی از مزرعه پژوهشکده گیاهان داروئی جهاد دانشگاهی 

یک نمونه از گیاهان، در پژوهشکده ثبت و نگهداري و بقیه در . کرج شناسایی و جمع آوري شدند

به منظور استخراج بهتر اسانس، نمونه هاي خشک شده از گیاهان شامل برگ ها، . سایه خشک شد

براي جلوگیري از هدر رفتن اسانس ها، . و سرشاخه ها به وسیله دستگاه آسیاب خرد گردید ساقه ها

اسانس گیري به روش تقطیر . بعد از خرد شدن، گیاه بالفاصله به دستگاه اسانس گیري منتقل گردید

که توسط شیشه گري ساخته ) Clevenger (با آب جوش و توسط دستگاه اسانس گیري کلونجر 

طبق این روش پودر قسمت هاي هوائی گیاه در بالن ریخته شده و به آن آب . جام گردیدمی شود ان

براي تکمیل شدن عمل اسانس گیري تا . مقطر اضافه شد و سپس به دستگاه کلونجر متصل گردید

و پس از خاتمه کار و سرد ) ساعت4(زمان ثابت ماندن مقدار اسانس، عمل اسانس گیري ادامه یافته 

ه، اسانس استخراج شده به کمک حالل پنتان جداسازي و پس از تبخیر کامل حالل، شدن دستگا

جهت محاسبه حجم آن، به مزور کوچک منتقل شده و تا زمان آنالیز و بررسی میکروبی دور از نور 

بطور خالصه براي تهیه عصاره گیاهان، پس از خشک کردن و آسیاب . دیدر یخچال نگهداري گرد

       ابتدا توسط اتانول و به وسیله دستگاه پرکوالتور عصاره گیري ) نیم کیلوگرم مقدار(کردن آنها 

تغلیظ  این عمل سه بار تکرار و سپس عصاره هاي حاصل بوسیله دستگاه تقطیر در خالء . می شوند



۶٠ 
 

میزان عصاره خشک شده محاسبه و در ظروف پلیت دردار، داخل یخچال تا هنگام آزمایش . می شوند

  . )89( می شوند نگهداري

  

  نمونه اي از دستگاه کلونجر که به فرم فارماکوپه معروف است

  ولکسیدال اسانس یا عصاره گیاهان بررسی اثر پروتواسک

                      غلظت از اسانس یا عصاره اتانولی هر گیاه مورد آزمایش  6در این مطالعه 

دقیقه با  60و 50، 40، 30، 20، 10در مدت زمانهاي ) mg/ml 3 ،5 ،10 ،25 ،50 ،100 غلظتهاي(

براي تهیه غلظتهاي مذکور از نرمال سالین و . هاي جمع آوري شده مجاور گشتند پروتواسکولکس

میلی لیتر  3/0جهت سهولت حل شدن این اسانس یا عصاره ها در نرمال سالین به آنها حدود 

DMSO میلی لیتر از محلول  5/2در هر لوله آزمایش . داضافه و لوله ها با مگنت به هم زده شدن

            میکرولیتر از مایع حاوي  100اسانس یا عصاره با غلظت مورد نظر ریخته شده و روي آن 

، 40، 30، 20، 10محتویات این لوله ها براي مدت زمانهاي . پروتواسکولکس ریخته شد  1000-700

قسمت رویی مایع  ،پس از طی این مدت زمانها .قرار گرفتسانتی گراد  37°دقیقه در دماي  60و 50

با  بوددر ادامه رسوب باقی مانده که شامل پروتواسکولکس ها . توسط پی پت پاستور حذف گردید
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، قسمت رویی حذف گردید زمان انکوباسیوناز دقیقه  15پس از گذشت . مخلوط  شد %1/0ائوزین 

ویابیلیتی پروتواسکولکس ها میکروسکوپ نوري  توسطو  شدو از رسوب باقی مانده گسترش تهیه 

رده و پروتواسکولکس هاي رنگ ي مانگل هاپروتواسکولکس هاي رنگ شده به منزله . بررسی شد

انگل هاي زنده  قلمداد گردیده و شمارش شدند و درصد پروتو اسکولکسهاي مرده مورد  نشده

سرم فیزیولوژي    (ایشات از گروه کنترل همچنین براي اطمینان از صحت آزم. محاسبه قرار گرفت

بار به طورمستقل تکرار  3همچنین این آزمایش . شداستفاده ) اسانس یا عصاره گیاه به جاي

  .)91، 90، 34، 21(گردید

  

  

       

از  پیشپروتواسکولکسهاي زنده ): 5(تصویرشماره

                    مواجهه با عصاره یا اسانس گیاهان دارویی

پس از  پروتواسکولکسهاي مرده): 6(تصویرشماره

  هان داروییبا عصاره یا اسانس گیا  مواجهه 
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        با روش ) DCs(و کشت سلولی سلول هاي دندریتیک  یصخلت جداسازي،

  Magnetic Cell Sorting(MACS) بید مغناطیسی یا  

  ها مواد و روش

  از طحال موش  CD11c+ DCsتخلیص سلول دندریتیک 

جهت جداسازي سلول مورد نظر،  نیاز به هضم بافت طحال و تهیه سوسپانسیون تک سلولی از  

  .طحال موش می باشد

  :مواد و وسایل الزم

  )و موسسه رازي تهران انستیتو پاستور( اي  هفته 8تا  6حدود   BALB/Cـ موش

  …ـ ست جراحی استریل شامل پنس و قیچی و 

  ـ صفحه جراحی    

   (Nunc,Denmark)50و  ml 15نفالکهاي ـ لوله 

  mm60 (Nunc,Denmark) ـ پتري دیش

  μm150 (mesh) ـ توري سیمی 

  mm60 (Nunc,Denmark)اي  پلیت شیشه  ـ

  )سوپا ایران( ml 2ـ سرنگ 
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  بافرهضم کننده  ـ 

  پی پت پاستور پنبه گذاري شده استریلـ 

  الندا 1-1000متغیر ـ سمپلر 

  سر سمپلر -      

  (Eppendorf AC,Germany)ـ سانتریفیوژ یخچال دار 

  (Holten Thermo,USA) هود المینار ـ 

 CO2%5درجه حاوي  37ـ انکوباتور 

  (Zeiss, Germany)ـ میکروسکوپ معمولی 

  (Nickon, JAPAN)ـ میکروسکوپ معکوس 

  (Axis-shield, NORWAY)نایکودنز  ـ 

  )mm60 )Nunc,Denmarkپلیت پالستیکی  -  

   RPMI-1640 (Gibco,UK)ـ محیط کشت

-( Gibco,UK)( Fetal Bovine Serum ) FBS   

  PBS بافر  -  

- (Merck ,Germany )EDTA  
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  )الم نئوبار و المل(   وسایل شمارش سلول-

  )ویال شیشه اي Hanks  )2محلول هنکس -

 محلول تریپان بلو -

  )عدد 4(خانه اي  96پلیت کشت سلولی  -

  ) عدد 50(لوله آزمایش شیشه اي متوسط  -

  بافر هضم کننده  تهیه 

  :مواد و وسایل الزم    

سی سی محلول  5میلی گرم پودر کالژناز را در  50( یک ویال Dـ استوك آنزیم کالژناز

درجه  - 20الندا تقسیم و در فریزر 500حل و سپس فیلتر نموده و به ویال هاي  Hanksهنکس

  .)حل می نماییم RPMIسی سی  5/4سانتی گراد نگه داري نموده و موقع تزریق هر ویال را در 

  FCSدرصد  2حاوي RPMI- 1640ـ محیط کشت        

  روش کار 

 FCS% 2محیط کشت حاوي  ml9با  Dاز استوك کالژناز  ml 1بافر هضم کننده  ml10براي تهیه 

بافر هضم کننده باید  ،تا موقع مصرف. تمام این مراحل روي یخ صورت گرفت. گردید مخلوط 

  .برروي یخ نگهداري شود
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  جدا سازي  سلولهاي عرضه کننده آنتی ژن حرفه اي از طحال موش

موشها در ابتدا نخاعی شده و در . استفاده شد BALB/cبراي این عمل هر بار از چند سر موش 

سپس روي تخت جراحی به سمت راست بدن خوابانده شده و . درجه قرار داده شدند 70الکل 

متر از پوست پهلوي چپ آن را برداشته و بعد توسط پنس و  سانتی 5توسط یک پنس و قیچی حدود

طحال از ناحیه برش خورده خارج . شدبرش داده شده و کنار زده  ،قیچی دیگري پرده صفاق ناحیه

اي  شیشه mm60موقع در آوردن طحال چربیهاي اطراف آن به طور کامل جدا گردید و در پلیت  .شد

پس از شستشوي سطحی طحال آن را به پلیت دیگر منتقل . سرد قرار داده شد PBSاستریل حاوي 

در حین . قسمت رأس آن تزریق شد از بافر هضم کننده  ml 1مقدار  ،کرده و با استفاده از سرنگ

د سپس با استفاده از وش به قسمتهاي عمقی طحال هدایت می وزننوك سر س ،تزریق بافر هضم کننده

جمع آوري و  ml 50پت پاستور سوسپانسیون تک سلولی جدا شده و در یک لوله فالکون  پی

سانتی گراد درجه  4الیخچبرسد و به  mM 5ریخته تا به غلظت نهائی  EDTAبالفاصله روي آن 

خرد شد و مقدار  mm1  سپس بافت طحال توسط قیچی جراحی تیز به قطعات حدود. منتقل شد

ml2 45قطعات طحالی چندین بار پی پتاژ شده و به مدت . بافر هضم کننده به آن اضافه گردید 

تکان داده شد دقیقه یکبار پلیت  10هر . انکوبه شد CO2 % 5درجه حاوي  37دقیقه در انکوباتور 

اي حاوي قطعات طحال از انکوباتور به زیر هود منتقل شده و  دقیقه پلیت شیشه 45پس از گذشت 

. برسد mM 5اضافه شد تا به غلظت نهایی  EDTAبه پلیت  ،سپس جهت غیر فعال سازي آنزیم

و  عبور داده شد meshسوسپانسیون داخل پلیت از  ،جهت جداسازي قسمتهاي هضم نشده طحال

. توسط محیط کشت شستشو داده شد meshو سپس  هله شد meshباقیمانده بافتی آن روي 
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 10به مدت  mM EDAT5سرد حاوي  PBSسوسپانسیون سلولی بدست آمده دوبار با محیط 

و سپس توسط تریپان بلو شمارش و تعیین درصد  داده شددرجه شستشو  4ودماي  xg 300دقیقه در 

  .حیات گردید

  گرادیان ایزوتونیک نایکودنز تهیه محیط

  :مواد و وسایل الزم

  (Nycodenz ,Nycomed ,Oslo ,Norway)پودر نایکودنز

   (Merck, Germany)کلرید سدیم 

 (Merck, Germany)کلرید پتاسیم 

EDTA Na2Ca (Merck, Germany)  

(Sigma, USA) Tris-Hcl  

  :درصد 12روش تهیه نایکودنز    

    Kclرسانده شد سپس به آن  5/7آن به  PHتهیه شد و  Tris-Hclمیلی موالر از  5ابتدا محلول 

میلی موالر و  3اضافه گردید به طوریکه غلظت نهائی این دو ماده به ترتیب به  EDTA Na2Caو 

الزم به ذکر (حل گردید   Naclگرم  75/0میلی لیتر از محلول فوق  100در  .میلی موالر رسید 3/0

حل  1گرم سوکروز در محلول شماره  45/7از سوکروز استفاده کرد و  Naclاست که میتوان بجاي 

گرم پودر نایکودنز را در آب  6ابتدا  ،درصد 12به منظور تهیه محلول نایکودنز باغلظت . )نمود

   2/9سپس  .)د نایکودنزدرص 60محلول (میلی لیتر رسید  10دیونیزه حل کرده و حجم نهائی به 
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درصد نایکودنز  6/27مخلوط گردید و محلول  1میلی لیتر از محلول شماره  8/10میلی لیتر آن با 

میلی لیتر از  6/22درصد با  6/27میلی لیتر از محلول  4/17در نهایت با مخلوط کردن  .حاصل گردید

  . درصد نایکودنز بدست آمد 12میلی لیتر محلول 40 ،2محلول شماره 

  جداسازي سلول هاي کم چگال توسط نایکودنز      

  :روش کار 

 تا  3سپس در حجم  .پتاژ نموده تا کالمپ تشکیل نشود سوسپانسیون سلولی بدست آمده را پی

ml4  محیط رويml3   دقیقه در  17و مجموعه به مدت شده ریخته  12محیط نایکودنز با دانسیته

g×630  بعد از سانتریفیوژ، سلول هاي با دانسیته باال که  .شددرجه سانتیگراد سانتریفیوژ  4در دماي

غالباً شامل گلبولهاي قرمز و قسمت قابل توجهی گلبولهاي سفید بودند در کف لوله فالکون رسوب 

ک و مقداري لنفوسیت و منوسیت بودند در کرده و سلول هاي کم چگال که شامل سلول هاي دندریتی

پت  سلول هاي بین دو سطح توسط پی. گرفتندحد فاصل بین محیط کشت و محیط گرادیان قرار 

سلول هاي بدست آمده دو . استریل ریخته شد 15و داخل یک لوله فالکون  هپاستور به آرامی برداشت

این .  گراد شستشو داده شدند جه سانتیدر4و دماي  g×300دقیقه در  10به مدت  PBSبار با محیط 

  .آمیزي شده و تعداد و درصد حیات آنها بررسی شد سلول ها توسط رنگ تریپان بلو رنگ

  MACS)( با روش بید مغناطیسی  CD11c+ DCsجداسازي وتخلیص 

وجود دارند که سلول دندریتیک لنفوئیدي یکی از سلول دندریتیک به طور کلی سه جمعیت اصلی 

می باشند که دو گروه دیگر فاقد  CD8alpha+این رده از سلول دندریتیک داراي مارکر  .آنهاست
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کیت جداسازي سلول دندریتیک  ،منظور تهیه سلول دندریتیک از طحال موش هب. این مارکر هستند

(CD11c+ DCs)  از شرکتMiltenyi biotec کشور آلمان خریداري گردید           . 

Magntic Cell Sorting  )(MACS  روشی است که سلولی خاص با کمک آنتی بادي

مزیت این روش در جدا نمودن . می گردند منوکلونال اختصاصی، بید مغناطیسی و ستون، جداسازي

براي جداسازي و تخلیص این رده سلولی، بعد از . سلول، دقت، حساسیت و درجه خلوص باال است

، هضم 1آنزیم کالژناز دي روشهاي مکانیکی و آنزیمی با   کرده و با کمک کشتن موش، طحال را جدا

در مرحله بعد براي دستیابی به سلول هاي . بافت طحال وآزادسازي سلول ها انجام می شود

   ، جهت جداسازي و تهیه سلول هاي تک هسته اي با گرادیان کم استفاده  2دندریتیک از نایکودنز

، آنتی بادیهاي منوکلونال اختصاصی جداسازي سلول با کمک ،کیت سپس طبق دستور. می شود

به طور خالصه با . تخلیص سلولی انجام می شود ،مناسب  MACS Separatorو   MSستون

با کمک  CD11c، سلول هاي دندریتیک با مارکر ) (Positive selectionروش انتخاب مثبت 

و بافر  CD11cآنتی بادي منوکلونال اختصاصی متصل به بید مغناطیسی ضد شاخص سلول هاي 

شستشو اختصاصی در شرایط محیط مغناطیسی در ستون باقی مانده و دیگر سلول ها از سوسپانسیون 

در مرحله بعد ستون که حاوي سلول هاي دندریتیک از شرایط مغناطیسی . سلولی حذف می گردند

نتیجه حاصل تخلیص سلول هاي . رج می گردد و با بافر سلول ها از ستون جدا می شوندخا

آنتی بادي اختصاصی با  می باشد که با رنگ آمیزي توسط +CD11cدندریتیک با مارکر 

  .فلوسیتومتري تایید می شوند

                                                             
1 Collagenase D  
2 Nycodenz 
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  با روش فلوسیتومتري CD11c+ DCsارزیابی بلوغ 

    مورد فلوسیتومتري قرار   +CD11cسلول هاي دندریتیک با مارکر  ،بعد از جدا سازي و تخلیص

براي بررسی بلوغ سلولی، گروه هاي مختلف بعد از کشت با عصاره یا اسانس گیاهان در . گرفتند

شستشو شده و  PBSساعت، سلول ها با  48به مدت  FCS 10%محیط کشت سلولی همراه با 

سنته و ایزوتیپ کنترل مربوطه براي بررسی بلوغ این سلول ها سپس با آنتی بادیهاي منوکلونال فلور

  .شدندفلوسیتومتري  ، CD40و   CD86، CD11c ،MHCIIجهت مارکرهاي 

  :آنتی بادي هاي استفاده شده جهت انجام فلوسیتومتري به شرح زیر می باشند

  فلوسایتومتري

  : مواد و وسایل مورد نیاز

  آنتی بادي منوکلونال کانژوگه علیه شاخصهاي سطحی سلول هاي دندریتیک  -

  آنتی بادي ایزوتیپ کنترلهاي مربوطه -

   (Eppendorf AC ,Germany)سانتریفیوژ یخچالدار -

   (Merck ,Germany)% 1پارافرم آلدئید  -

   (BD)لوله هاي مخصوص فلوسایتومتري  -

   (BD)دستگاه فلوسایتومتري -

   (BD)وتحلیل داده هاي فلوسایتومترينرم افزار تجزیه  -

  بافر فلوسایتومتري  -
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  :روش کار

  :رنگ آمیزي سلول ها مستقیم و به صورت تک رنگی و دو رنگی انجام گرفت

     حاوي سوسپانسیون سلولی ی،از سلول هاي دندریتیک بدست آمده در هر یک از مراحل قبل -

  .سلول به ازاء هر میلی لیتر تهیه گردید 5×  104

و به  )میکرو لیتر 100(سوسپانسیون سلولی در حجم مساوي در لوله هاي مورد نیاز تقسیم گردید  -

دقیقه بر روي  30میکرو گرم از آنتی بادي مورد نظر اضافه و به مدت /. 5 ،جز لوله کنترله هر لوله ب

  . یخ انکوبه شد 

اضافه و همزمان با سایر  FITCیا  و PEمیکروگرم ایزوتایپ کنترل کانژوگه با /. 5به لوله کنترل  -

  .دقیقه روي یخ انکوبه گردید 30لوله ها بمدت 

  .شسته شدند C °4و دماي g400دقیقه در دور  5دو بار نمونه ها با بافر فلوسیتومتري به مدت  -

   .فیکس شدند% 1نمو نه ها با پارا فرم آلدئید  -

  .آنالیز گردیدBD خوانده شد و توسط نرم افزار  BDنتایج توسط دستگاه فلوسایتومتري 
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  فلوسیتومتري جهت لیست آنتی بادیهاي منوکلونال لجدو: 2جدول شماره 

Isotype clone CountryCompanyConjucateAntibody 

(Ab) 

No

Rat 

IgG2α 

3/23 USA BD FITC Rat Anti 

Mouse 

CD40 

 

1  

Hamster 

IgG1 

HL3 USA BD PE  Hamster 

Anti 

Mouse 

CD11c 

2 

IgG2α GL1 USA BD FITC Anti 

mouse 

CD86 

3 

Hamster 

IgG1 

R35-

95 

USA BD PE Isotype 

Control 

Hamster 

IgG1 

4 

Rat 

IgG2α 

G235-

2356 

USA BD FITC Isotype 

Control 

Rat 

IgG2α 

 

5 
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  پنجمفصل 

  یافته ها

آزاد درخت، گردو، افسنطین، رازیانه، بومادران، گیاه  7در این مطالعه اثرات اسانس و عصاره اتانولی 

پروتواسکولکس سانتی گراد بر روي  37°سرخارگل در شرایط آزمایشگاهی و در دماي  و اکالیپتوس

 20، 10و درمدت زمانهاي مواجهه 100و   mg/ml 3،5،10، 25،50هاي کیست هیداتیک در غلظتهاي

میانگین اثر  .بار تکرار شد 3و آزمایش ها  دقیقه مورد آزمایش قرار گرفت 60و 50، 40، 30،

داول شماره پروتواسکولیسیدال هر کدام از گیاهان مذکور در غلظتها و مدت زمان هاي مختلف در ج

  .خالصه شده است 9تا  3

و مدت زمانهاي مواجهه  بر روي پروتواسکولکس  خت در تمام غلظتهاي مورد استفادهعصاره آزاد در

عصاره برگ گردو نیز در غلظتهاي مورد استفاده و ). 3جدول شماره ( ها  اثر چشمگیري نداشت

پس از  mg/ml 100در غلظت . مدت زمانهاي مواجهه اثر چندانی روي پروتواسکولکس ها نداشت

پروتواسکولکسها را از بین % 100و 51/99، 30/93، 52/90دقیقه مواجهه به ترتیب  60و  50، 40، 30

     ي مواجهه به جز و مدت زمانها غلظتهاطین در همه عصاره افسن. )4جدول شماره ( برد

mg/ml50 در غلظت . تاثیر چندانی بر روي پروتواسکولکس ها نداشت 100وmg/ml50  در دقایق

در . درصد از پروتواسکولکس ها شد 53/52و  51/48مواجهه به ترتیب باعث کشته شدن  60و 50

جدول . (پروتواسکولکس ها شد% 100باعث مرگ  ،مواجهه 60تا 10از دقایق  mg/ml100غلظت 

اثر قابل توجهی بر روي پروتواسکولکس ها  5و  mg/ml3اسانس رازیانه در غلظتهاي ). 5شماره 
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، 04/56، 25/46دقیقه مواجهه به ترتیب  60و  50، 40پس از  mg/ml  10ولی در غلظت . نداشت

، 23/98دقیقه به ترتیب  60و  50، 40، 30، 20، 10، بعد از mg/ml 25درصد و با غلظت  93/65

در غلظتهاي  . از پروتواسکولکس ها را از بین برد% 91/99و83/99، 78/99، 71/99، 64/99

mg/ml50 اسانس گیاه بومادران در غلظت  ). 6جدول شماره . (بود% 100اثر گیاه مذکور 100و 

mg/ml3  درصد  100و  05/72، 91/71، 94/69مواجهه به ترتیب روي  60تا  30از دقایق

و از  55/72، 29/53به ترتیب روي  30و  20در دقایق  mg/ml 5پروتواسکولکس ها و در غلظت 

 30و 20، 10در دقایق  mg/ml 10درصد پروتواسکولکسها و در غلظت  100روي  60تا  40دقایق 

  درصد  100روي  60تا  40درصد و از دقایق  21/96، 42/88، 62/68به ترتیب روي 

در تمام مدت زمانها ي مواجهه 100و  mg/ml25 ،50در غلظتهاي . پروتواسکولکس ها تاثیر داشت

اثر اسانس اکالیپتوس  بر روي ). 7جدول شماره . (بود% 100اثرکشندگی بر روي پروتواسکولکس ها 

دقیقه  60در تمام مدت زمانهاي مواجهه به جز  5و  mg/ml 3 پروتواسکولکس ها در غلظت 

در غلظت و مدت زمان مواجهه مذکور این اثر . غیر قابل مالحظه بود mg/ml 5   و غلظت مواجهه

در تمام مدت زمانهاي مواجهه، باعث از بین  100و mg/ml10 ،25 ،50غلظت هاي  . بود% 33/53

 عصاره گیاه سرخارگل در غلظت ). 8جدول شماره . (پروتواسکولکس ها شدند%  100رفتن 

mg/ml3 ت زمانهاي مواجهه اثر پروتواسکولیسیدال قابل مالحظه اي نداشت اما در در تمام مد

 67/85، 88/75، 05/69دقیقه، به ترتیب روي 30و 20، 10در زمانهاي مواجهه  ،mg/ml5غلظت 

پروتواسکولکسها اثر کشندگی داشت %100دقیقه روي  60تا  40درصد و در مدت زمانهاي مواجهه 

  .)6و  5ره تصاویر شما( )9جدول شماره (
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در  100و  mg/ml  3 ،5 ،10 ،25 ،50اثر مقایسه اي هر کدام از غلظتهاي Tukeyبا استفاده از تست 

دقیقه مورد مقایسه قرار گرفت و همانطور که  60و  50، 40، 30، 20، 10مدت زمانهاي مواجهه 

هر کدام از غلظتها وقتی در مدت زمانهاي مختلف با پروتواسکولکسها مواجه  می دهندجداول نشان 

چنانچه . می شدند، نتایج اثر آنها در بعضی از زمانها معنی دار نبوده و در بعضی از زمانها معنی دار بود

در اثر تاثیر غلظتهاي مختلف اسانس و عصاره هاي گیاهان بر  می شوددر جداول مذکور مشاهده 

گروه همگنی مشاهده شدند که این گروهها  4تا  1روتواسکولکسها در مدت زمانهاي فوق روي پ

جداول (ارتباطشان با یکدیگر معنی دار نبود ولی در ارتباط با گروههاي دیگر ارتباطشان معنی دار بود 

  ).38-10شماره 
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  آزاد درخت در مدت زمانهاي مختلف مواجههغلظتهاي مختلف عصاره گیاه پروتواسکولیسیدال اثر :  3 جدول شماره

  )درصد(میانگین مرگ و میر پروتواسکولکس ھا پس از مدت زمان ھای مواجھھ 
60 (min)  50 (min)  40 (min)  30 (min)  20 (min)  10 (min)  غلظت  آزمایشات)mg/ml(  

5.56(45/810)  4.26(36/846)  4.07(30/738)  3.91(28/716)  3.47(33/951)  2.76(21/762)  1  3  

 

  

4.85(32/660)  3.41(24/704)  4.37(40/916)  3.70(28/756)  2.96(22/742)  2.48(24/966)  2  

3.70(24/648)  4.35(42/966)  4.24(30708)  3.35(24/716)  2.51(24/956)  2.17(16/736)  3  

4.77(101/2118)  4.05(102/2516)  4.23(100/2362)  3.66(80/2188)  2.98(79/2649)  2.48(61/2464)  total  

7.79(72/924) 6.02(50/830)  4.51(36/798)  4.40(40/910)  4.08(39/957)  3.49(27/774)  1  5  

6.67(54/810)  5.96(51/855)  4.88(38/778)  4.17(36/864)  3.789(32/846)  3.60(24/666)  2  

5.93(46/776)  4.64(32/690)  4.36(36/826)  4.04(34/842)  3.58(28/782)  3.04(30/986)  3  

6.85(172/2510) 5.60(133/2375)  4.58(110/2402)  4.21(110/2616)  3.83(99/2585)  3.34(81/2426)  total  

8.24(70/850)  6.78(56/826)  5.09(34/668)  5.00(48/960)  4.14(28/676)  3.62(30/828)  1  10  

4.81(40/832)  6.86(48/700)  5.90(54/916)  4.82(45/933)  4.21(34/808)  3.79(38/1002)  2  

9.24(78/844)  6.62(54/816)  5.35(40/748)  4.67(45/963)  4.05(39/963)  2.93(30/1024)  3  

7.44(188/2526)  6.75(158/2342)  5.49(128/2332)  4.83(138/2856)  4.05(39/963)  3.43(98/2854)  total  

8.57(722/840)  7.69(60/780)  5.64(44/780)  5.40(42/778)  4.37(34/778)  4.04(36/891)  1  25  

10.19(96/942)  8.52(78/915)  5.95(40/672)  4.79(42/876)  4.43(32/722)  4.26(40/940)  2  

9.78(88/900)  10.33(76/736)  3.99(36/903)  4.77(42/880)  4.35(28/644)  3.95(38/962)  3  

9.55(256/2682)  8.80(214/2431)  5.10(120/2355)  4.97(126/2534)  4.38(94/2144)  4.08(114/2793)  total  

12.29(88/716)  9.33(84/900)  6.25(60/960)  6.23(50/802)  5.21(38/730)  5.06(48/948)  1  50  

13.76(126/916)  10.07(84/834)  6.32(48/760)  5.81(48/826)  6.82(52/762)  5.20(44/846)  2  

13.79(118/856)  9.23(72/780)  6.15(44/716)  5.41(44/814)  4.99(34/682)  4.90(40/816)  3  

13.34(332/2488)  9.55(240/2514)  6.24(152/2436)  5.81(142/2442)  5.70(124/2174)  5.06(132/2610)  total  

30.69(248/808)  29.52(258/874)  24.33(219/900)  22.15(194/876)  14.89(109/732)  8.26(63/763)  1  100  

23.18(204/880)  32.69(303/927)  19.58(195/996)  17.85(136/762)  15.78(136/862)  8.24(72/874)  2  

33.18(286/862)  27.00(182/674)  19.39(140/722)  15.29(122/798)  13.78(124/900)  8.00(72/900)  3  

28.94(738/2550)  30.02(743/2475)  21.16(554/2618)  18.56(452/2436)  14.80(369/2494)  8.16(207/2537)  total  

3.51(32/912)  4.44(40/900)  2.80(22/786)  2.71(22/812)  2.51(18/716)  1.60(12/752)  1  control  

4.51(42/932)  3.81(32/840)  3.45(24/696)  3.29(26/790)  1.92(18/939)  1.40(10/712)  2  

4.12(34/826)  3.73(32/858)  3.14(22/700)  3.10(28/902)  1.82(14/770)  1.36(10/738)  3  

4.04(108/2670)  4.00(104/2598)  3.12(68/2182)  3.03(76/2504)  2.06(50/2425)  1.45(32/2202)  total  

  

  

  

  

  

  

  



٧۶ 
 

  گردو در مدت زمانهاي مختلف مواجهه برگغلظتهاي مختلف عصاره پروتواسکولیسیدال اثر :  4 جدول شماره

  )درصد(پروتواسکولکس ھا پس از مدت زمان ھای مواجھھ میانگین مرگ و میر 
60 (min)  50 (min)  40 (min)  30 (min)  20 (min)  10 (min)  غلظت   آزمایشات)mg/ml(  

15.82(125/790)  13.27(130/980)  12.97(120/925)  7.06(54/765)  5.50(48/873)  5.36(48/896)  1  3  

16.83(106/630)  12.93(106/820)  12.89(108/838)  7.02(50/712)  5.57(38/682)  4.74(36/760)  2  

16.57(112/676)  12.47(90/722)  12.25(100/816)  6.84(63/921)  5.54(54/975)  4.20(40/952)  3  

16.36(343/2096)  12.93(326/2522)  12.72(328/2579)  6.96(167/2398)  5.53(140/2530)  4.75(124/2608)  total  

16.67(135/810)  14.81(140/945)  14.29(125/875)  7.14(60/840)  6.43(54/840)  5.47(45/822)  1 5  

19.88(192/966)  15.94(146/916)  14.10(132/936)  7.87(64/814)  6.90(52/754)  6.23(44/706)  2 

19.14(134/700)  13.95(108/774)  13.90(114/820)  7.75(64/826)  6.89(54/784)  5.26(40/760)  3 

18.62(461/2476)  14.95(394/2635)  14.10(371/2631)  7.58(188/2480)  6.73(160/2378)  5.64(129/2288)  total 

18.85(147/780)  18.46(180/975)  15.04(102/678)  9.80(80/816)  9.05(76/840)  9.03(81.897)  1 10  

20.76(142/684)  17.16(145/845)  13.46(116/862)  9.69(68/702)  9.51(74/778)  9.76(74/758)  2 

20(158/790)  17.14(162/945)  13.05(106/812)  9.91(64/646)  9.11(84/922)  10.02(88/878)  3 

19.83(447/2254)  17.61(487/2765)  13.78(324/2352)  9.80(212/2164)  9.21(234/2540)  9.59(243/2533)  total 

22.70(210/925)  21.94(204/930)  13.71(135/985)  13.68(135/987)  17.86(150/840)  10.11(90/890)  1 25  

21.41(206/962)  22.60(188/832)  14.61(104/712)  13.48(100/742)  18.84(156/828)  11.94(86/720)  2 

21.87(164/750)  21.41(206/962)  15.99(134/838)  14.89(112/752)  17.40(134/770)  12.89(100/776)  3 

21.99(580/2637)  21.95(598/2724)  14.71(373/2535)  13.99(347/2481)  18.05(440/2438)  11.57(276/2386)  total 

25.13(235/935)  25(215/860)  24.32(225/925)  14.29(120/840)  13.94(105/735)  12.54(123/981)  1 50  

26.84(182/678)  22.67(204/900)  24.03(236/982)  15.60(136/872)  15.28(114/746)  12.27(118/962)  2 

27.49(204/742)  22.69(152/670)  23.02(198/860)  16.45(154/936)  13.96(122/874)  12.53(106/846)  3 

26.37(621/2355)  23.50(571/2430)  23.82(659/2767)  15.48(410/2648)  14.37(341/2373)  12.44(347/2789)  total 

100(756/756)  100(840/840)  90.77(708/780)  97.84(904/924)  27.88(232/832)  27.78(200/720)  1 100  

100(792/792)  98.98(776/784)  95.92(800/834)  85.56(818/956)  35.80(242/676)  23.58(225/954)  2 

100(972/972)  99.50(800/804)  93.05(776/834)  88.24(780/884)  34.60(310/896)  32.82(256/780)  3 

100(2520/2520)  99.51(2416/2428)  93.30(2284/2448)  90.52(2502/2764)  32.61(784/2404)  27.75(681/2454)  total 

4.76 (36/756)  4.30 (40/930)  5.56 (48/864)  3.19 (30/940)  2.86 (24/840)  2.06 (15/729)  1 Control  

4.79 (48/1002)  3.75 (36/960)  3.12 (26/834)  3.02 (24/796)  2 (14/700)  1.85 (16/864)  2 

4.22 (40/948)  3.69 (34/922)  3.10 (28/902)  2.71 (24/882)  1.89 (14/740)  1.50 (12/800)  3 

4.58 (124/2706) 3.91 (110/2812)  3.92 (102/2600)  2.98 (78/2618)  2.28 (52/2280)  1.80 (43/2393)  total 

  

  

  

  

  

  



٧٧ 
 

  غلظتهاي مختلف عصاره گیاه افسنطین در مدت زمانهاي مختلف مواجههپروتواسکولیسیدال اثر :  5 جدول شماره

  )درصد(میانگین مرگ و میر پروتواسکولکس ھا پس از مدت زمان ھای مواجھھ 

60 (min)  50 (min)  40 (min)  30 (min)  20 (min)  10 (min)  غلظت   آزمایشات(mg/ml)  

15.44(120/777)  19.97(102/930)  9.09(90/990)  7.69(75/975)  6.85(60/876)  4.86(42/864)  1  3 

 

  

8.82(75/850)  11.11(111/999)  8.97(78/870)  7.69(66/858)  7.62(72/945)  5.81(57/981)  2  

8.13(60/738)  7.79(60/770)  7.14(60/840)  7.32(72/984)  6.35(48/756)  5.04(34/674)  3  

10.78(255/2365)  10.11(273/2699)  8.44(228/2700)  7.56(213/2817)  6.98(180/2577)  5.28(133/2519)  total  

13.46(105/780)  13.46(105/780)  10.95(90/822)  10.76(88/818)  10.60(96/906)  6.33(60/948)  1 5  

19.86(168/846)  13.04(120/920)  10.59(102/963)  11.23(106/944)  11.43(100/875)  7.92(58/732)  2 

5.11(51/999)  12.56(104/828)  10.19(88/864)  4.92(36/732)  9.23(90/975)  7.75(60/774)  3 

12.34(324/2625)  13.01(329/2528)  10.57(280/2648)  9.22(230/2494)  10.38(286/2756)  7.25(178/2454)  total 

29.26(275/940)  13.70(120/876)  11.48(105/915)  11.36(100/880)  12.01(120/999)  10.20(100/980)  1 10  

35.67(336/942)  15.42(148/960)  14.23(134/942)  13.70(114/832)  13.21(119/901)  11.59(114/984)  2 

32.63(248/760)  14.53(102/702)  14.08(120/852)  13.21(126/954)  12.47(96/770)  11.24(80/712)  3 

32.51(859/2642)  14.58(370/2538)  13.25(359/2709)  12.75(340/2666)  12.55(335/2670)  10.99(294/2676)  total 

32.63(279/855)  20.84(158/758)  18.00(126/700)  17.11(116/678)  16.60(160/964)  16.08(138/858)  1 25  

36.85(314/852)  37.30(370/992)  32.50(260/800)  32.23(272/844)  19.88(165/830)  12.34(114/924)  2 

35.43(326/920)  34.48(320/928)  34.01(300/882)  31.19(252/808)  17.79(142/798)  12.07(105/870)  3 

34/98(919/2627)  31.67(848/2678)  28.80(686/2382)  27.47(640/2330)  18.02(467/2592)  13.46(375/2652)  total 

44.72(445/995)  41.14(360/875)  20.64(180/872)  18.12(162/894)  17.43(152/872)  16.15(156/966)  1 50  

59.87(570/952)  54.71(418/764)  53.06(434/818)  42.86(396/924)  30.77(300/975)  25.00(210/840)  2 

53.11(392/738)  51.04(342/670)  44.20(404/914)  31.58(228/722)  30.12(300/996)  22.22(200/900)  3 

52.53(1407/2685)  48.51(1120/2309)  39.09(1018/2604)  30.94(786/2540)  26.45(752/2843)  20.92(566/2706)  total 

100(855/855)  100(840/840)  100(840/840)  100(860/860)  100(930/930)  100(858/858)  1 100  

100(926/926)  100(820/820)  100(772/772)  100(824/824)  100(990/990)  100(742/742)  2 

100(784/784)  100(756/645)  100(796/796)  100(762/762)  100(900/900)  100(802/802)  3 

100(2565/2565)  100(2416/2416)  100(2408/2408)  100(2446/2446)  100(2820/2820)  100(2402/2402)  total 

9.73(75/771)  8.51(80/940)  8.26(72/872)  7.50(60/800)  6.29 (42/668)  4.20 (40/952)  1 Control  

6.94(50/720)  5.91(48/812)  4.99(38/762)  4.62(45/975)  4.17(40/960)  2.88 (22/764)  2 

5.60(46/822)  5.32(40/752)  4.28(36/842)  4.26(40/940)  4.11(32/778)  2.73 (27/990)  3 

7.39(171/2313) 6.71(168/2504)  5.90(146/2476)  5.34(145/2715)  4.74(114/2406)  3.29 (89/2706)  total 

  

  

  

  

  

  



٧٨ 
 

  غلظتهاي مختلف اسانس گیاه رازیانه در مدت زمانهاي مختلف مواجههپروتواسکولیسیدال اثر :  6 جدول شماره

  )درصد(مواجھھ میانگین مرگ و میر پروتواسکولکس ھا پس از مدت زمان ھای 
60 (min)  50 (min)  40 (min)  30 (min)  20 (min)  10 (min)  غلظت  آزمایشات(mg/ml)  

8.52(78/916)  8.82(76/862)  8.13(69/849)  7.89(60/760)  7.89(60/760)  7.69(60/780)  1  3 

  13.95(130/932)  10.79(90/834)  20.21(152/752)  9.06(84/927)  9.06(84/927)  7.91(66/834)  2  

11.86(92/776)  10.60(96/906)  10.70(82/766)  8.58(76/886)  8.58(76/886)  6.97(52/746)  3  

11.43(300/2624)  10.70(262/2602)  12.80(303/2367)  8.55(220/2573)  8.55(220/2573)  7.54(178/2360)  total  

23.12(215/930)  21.15(162/766)  20.97(195/930) 20(150/750) 19.70(195/990) 4.34(32/738)  1 5  

27.93(238/852)  22.22(200/900)  22.79(186/816) 23.65(166/702) 18.21(177/972) 6.85(68/992)  2 

24.90(262/1052)  22.58(168/744)  16.15(126/780) 13.01(130/999) 17.76(146/882) 7.46(54/724)  3 

25.23(715/2834)  21.99(530/2410)  20.07(507/2526) 18.20(446/2451) 18.61(518/2784) 6.28(154/2454)  total 

50(450/900)  47.66(346/726)  45(396/880)  42.83(400/934)  36(324/900)  35.24(351/996)  1 10  

76.07(534/702)  65.81(462/702)  47.64(404/8480  41.42(350/845)  37.97(300/790)  34.69(306/882)  2 

73.71(684/928)  55.11(464/842)  46.13(346/750)  38.73(316/816)  37.38(342/915)  37.93(330/870)  3 

65.93(1668/2530) 56.04(1272/2270)  46.25(1146/2478)  41.08(1066/2595)  37.08(966/2605)  35.92(987/2748)  total 

99.72(700/702)  99.50(800/804)  99.34(900/906)  99.18(970/978)  99.01(900/909)  94.77(870/918)  1 25  

100(782/782)  100(724/724)  100(978/978)  100(892/892)  100(826/826)  100(808/808)  2 

100(826/826)  100(872/872)  100(804/804)  100(840/840)  100(762/762)  100(993/993)  3 

99.91(2308/2310)  99.83(2396/2400)  99.78(2682/2688)  99.71(2702/2710)  99.64(2488/2497)  98.23(2671/2719)  total 

100(890/890)  100(880/880)  100(960/960)  100(750/750)  100(930/930)  100(800/800)  1 50  

100(905/905)  100(922/922)  100(732/732)  100(776/776)  100(932/932)  100(870/870)  2 

100((897/897)  100(776/776)  100(982/982)  100(960/960)  100(794/794)  100(726/726)  3 

100(2692/2692)  100(2578/2578)  100(2674/2674)  100(2486/2486)  100(2656/2656)  100(2396/2396)  total 

100(699/699)  100(998/998)  100(919/919)  100(833/833)  100(840/840)  100(890/890)  1 100  

100(699/699)  100(920/920)  100(899/899)  100(846/846)  100(798/798)  100(806/806)  2 

100(877/877)  100(873/873)  100(830/830)  100(800/800)  100(822/822  100(863/863)  3 

100(2310/2310)  100(2791/2791)  100(2648/2648)  100(2479/2479)  100(2460/2460)  100(2559/2559)  total 

6.97 (68/976)  5.94 (56/942)  5.66 (54/954)  5.57 (54/969)  3.26 (24/736)  0.69 (6/864)  1 Control  

5.59 (52/930)  4.04 (39/966)  2.58 (18/698)  1.99 (18/903)  1.07(8/750)  0.27 (2/754)  2 

4 (36/900)  3.91 (32/818)  2.16 (18/834)  1.91 (14/743)  1.43(14/976)  0.87(6/688)  3 

5.56 (156/2806)  4.66 (127/2726)  3.62 (90/2486)  3.30 (86/2606)  1.87 (46/2462)  0.61 (14/2306)  total 

  

  

  

  

  

  



٧٩ 
 

  غلظتهاي مختلف اسانس گیاه بومادران در مدت زمانهاي مختلف مواجههپروتواسکولیسیدال اثر :  7جدول شماره

 )درصد(مرگ و میر پروتواسکولکس ھا پس از مدت زمان ھای مواجھھ میانگین 
  

60 (min)  50 (min)  40 (min)  30 (min)  20 (min)  10 (min)  غلظت  آزمایشات(mg/ml)  

100(722/722)  70.23(630/897)  68.58(598/872)  68.18(600/880)  41.63(214/514)  21.01(162/771)  1  3  

 

  

100(802/802)  72.73(696.957)  72.88(602/826)  70(609/870)  41.63(214/514)  22.79(196/860)  2  

100(776/776)  73.19(628/858)  73.94(766/1036)  71.92(548/762)  43.26(366/846)  22.87(220/962)  3  

100(2300/2300)  72.05(1954/2712)  71.91(1966/2734)  69.94(1757/2512)  42.35(914/2158)  22.29(578/2593)  total  

100(861/861)  100(700/700)  100(874/874)  71.24(540/758)  52.21(354/678)  37.18(264/710)  1 5  

100(826/826)  100(786/786)  100(642/642)  72.97(610/836)  53.45(434/812)  38.80(322/830)  2 

100(724/724)  100(836/836)  100(782/782)  73.37(584/796)  53.93(508/942)  38.93(320/822)  3 

100(2411/2411)  100(2322/2322)  100(2298/2298)  72.55(1734/2390)  53.29(1296/2432)  38.36(906/2362)  total 

100(963/963)  100(830/830)  100(906/906)  94.88(742/782)  88.80(666/750)  67.63(633/936)  1 10  

100(974/974)  100(750/750)  100(842/842)  96.22(712/740)  89.47(680/760)  68.97(698/1012)  2 

100(766/766)  100(870/870)  100(754/754)  97.51(782/802)  90.23(462/512)  69.21(670/968)  3 

100(2703/2703)  100(2450/2450)  100(2502/2502)  96.21(2236/2324)  89.42(1808/2022)  69.21(670/968)  total 

100(866/866)  100(758/758)  100(923/923)  100(712/712)  100(760/760)  100(700/700)  1 25  

100(799/799)  100(788/788)  100(879/879)  100(834/834)  100(798/798)  100(782/782)  2 

100(833/833)  100(804/804)  100(955/955)  100(730/730)  100(944/944)  100(840/840)  3 

100(833/833)  100(2350/2350)  100(2757/2757)  100(2276/2276)  100(2502/2502)  100(2322/2322)  total 

100(768/768)  100(898/898)  100(878/878)  100(885/885)  100(836/836)  100(776/776)  1 50  

100(845/845)  100(879/879)  100(767/767)  100(766/766)  100(982/982)  100(816/816)  2 

100(932/932)  100(969/969)  100(980/980)  100 ( 894/894)  100(784/784)  100(826/826)  3 

100(2545/2545)  100(2746/2746)  100(2625/2625)  100(2545/2545)  100(2602/2602)  100(2396/2396)  total 

100(941/941)  100(743/743)  100(944/944)  100(813/813)  100(762/762)  100(730/730)  1 100  

100(893/893)  100(854/854)  100(875/875)  100(933/933)  100(696/696)  100(846/846)  2 

100(999/999)  100(788/788)  100(925/925)  100(834/834)  100(842/842)  100(911/911)  3 

100(2833/2833)  100(2385/2385)  100(2744/2744)  100(2580/2580)  100(2300/2300)  100(2487/2487)  total 

2.81(20/712)  2.67(20/748)  2.60(18/693)  2.52(24/951)  1.58(10/634)  1.46(10/686)  1 Control  

4.04(30/742)  3.65(30/822)  3.38(26/770)  3.16(30/948)  2.56(26/1016)  2.48(20/808)  2 

4.26(42/986)  3.88(30/774)  3.53(30/850)  3.24(30/927)  2.63(22/836)  2.80(24/858)  3 

3.77(92/2440) 3.41(80/2344)  3.20(74/2313)  2.97(84/2826)  2.33(58/2486)  2.30(18/2352)  total 

  

  

  

  

  

  



٨٠ 
 

  غلظتهاي مختلف اسانس گیاه اکالیپتوس در مدت زمانهاي مختلف مواجههپروتواسکولیسیدال اثر :  8 جدول شماره

  )درصد(میر پروتواسکولکس ھا پس از مدت زمان ھای مواجھھ میانگین مرگ و 
60 (min)  50 (min)  40 (min)  30 (min)  20 (min)  10 (min)  غلظت   آزمایشات(mg/ml)  

16.02(148/924)  15.97(114/714)  14.67(132/900)  11.35(104/916)  11.11(90/810)  9.09(75/825)  1  3 

 

  

15.97(122/764)  13.96(98/702)  11.73(106/904)  11.08(108/975)  11.08(76/686)  8.61(68/790)  2  

16.06(132/822)  14.18(114/804)  11.69(114/975)  11.06(100/904)  10.64(76/714)  8.05(66/820)  3  

16.02(402/2510)  14.69(326/2220)  12.67(352/2779)  11.16(312/2795)  10.95(242/2210)  8.58(209/2435)  total  

57.72(516/894)  41.67(315/756)  40(372/930)  39.81(344/864)  33.85(264/780)  17.43(114/654)  1 5  

55.86(448/802)  39.87(366/918)  40.35(280/694)  38.83(320/824)  34.56(244/706)  16.09(112/696)  2 

44.54(302/678)  39.16(390/996)  38.83(320/824)  38.04(264/694)  32.03(278/868)  15.58(134/860)  3 

53.33(1266/2374)  40.11(1071/2670)  39.71(972/2448)  38.96(928/2382)  33.39(786/2354)  16.29(360/2210)  total 

100(880/880)  100(810/810)      100(856/856)  100(955/955)  100(975/975)  100(868/868)  1 10  

100(716/716)  100(814/814)  100(836/836)  100(696/696)  100(892/892)  100(920/920)  2 

100(778/778)  100(780/780)  100(706/706)  100(842/842)  100(950/950)  100(902/902)  3 

100(2374/2374)  100(2404/2404)  100(2398/2398)  100(2493/2493)  100(2817/2817)  100(2690/2690)  total 

100(960/960)  100(804/804)    100(930/930)  100(900/900)  100(860/860)  100(955/955)  1 25  

100(790/790)  100(850/850)     100(992/992)   100(810/810)  100(838/838)  100(840/840)  2 

100(832/832)       100(778/778)   100(784/784)    100(776/776)  100(854/854)  100(720/720)  3 

100(2582/2582)  100(2432/2432)  100(2706/2706)  100(2486/2486)  100(2552/2552)  100(2515/2515)  total 

100(900/900)  100(888/888)  100(798/798)  100(822/822)  100(776/776)  100(699/699)  1 50  

100(877/877)  100(756/756)  100(866/866)  100(902/902)  100(865/865)  100(780/780)  2 

100(846/846)  100(723/723)  100(789/789)  100(890/890)  100(766/766)  100(801/801)  3 

100(2623/2623)  100(2367/2367)  100(2453/2453)  100(2614/2614)  100(2407/2407)  100(2280/2280)  total 

100(699/699)  100(799/799)  100(999/999)    100(735/735)       100(996/996)  100(873/873)  1 100  

100(788/788)  100(966/966)  100(930/930)  100(800/800)  100(895/895)  100(703/703)  2 

100(873/873)    100(867/867)  100(877/877)  100(859/859)      100(919/919)  100(789/789)  3 

100(2360/2360)  100(2632/2632)  100(2806/2806)  100(2394/2394)  100(2757/2757)  100(2365/2365)  total 

9.95(80/804)  9.28(66/711)  8.93(75/840)        5.30(42/792)  5.06(40/790)  4.20(30/714)  1 Control  

8.28(72/870)  7.94(54/680)  6.75(66/978)  5.18(40/772)  4.90(38/776)  3.01(24/798)        2 

8.06(75/930)  7.80(64/820)  7.11(58/816)        5.04(50/992)  4.76(40/840)  2.44(20/818)  3 

8.72(227/2604) 8.32(184/2211)      7.55(199/2634)  5.16(132/2556)  4.90(118/2406)  3.18(74/2330)  total 

  

  

  

  

  

  



٨١ 
 

  مدت زمانهاي مختلف مواجههغلظتهاي مختلف عصاره گیاه سرخارگل در پروتواسکولیسیدال اثر :  9 جدول شماره

  )درصد(میانگین مرگ و میر پروتواسکولکس ھا پس از مدت زمان ھای مواجھھ 
60 (min)  50 (min)  40 (min)  30 (min)  20 (min)  10 (min)  غلظت  آزمایشات(mg/ml)   

39.94(274/686)  37.29(339/909)    36.22(268/740)    35.90(336/936)    21.36(188/880)  14.97(132/882)  1  3 

 

  

39.54(276/698)  36.39(333/915)  35.14(298/848)  33.67(266/790)  20.73(204/984)  13.49(119/882)  2  

38.27(310/810)  36.18(356/984)  33.86(258/762)  32.50(260/800)  21.62(200/925)  11.32(90/795)  3  

39.20(860/2194)  36.61(1028/2808)  35.06(824/2350)  34.12(862/2526)  21.23(592/2789)  13.33(341/2559)  total  

100(963/963)  100(722/722)  100(764/764)  88.47(783/885)  74.92(708/945)  69.19(595/860)  1 5  

100(892/892)  100(744/744)  100(674/674)  85.75(602/702)  76.66(578/754)  68.05(592/870)  2 

100(805/805)  100(765/765)  100(804/804)  82.89(756/912)  76.23(680/892)  70.00(560/800)  3 

100(2660/2660)  100(2231/2231)  100(2242/2242)  85.67(2141/2499)  75.88(1966/2591)  69.05(1747/2530)  total 

100(908/908)  100(752/752)  100(918/918)  100(945/945)  100(740/740)  100(818/818)  1 10  

100(756/756)  100(768/768)  100(912/912)  100(924/924)  100(730/730)  100(900/900)  2 

100(708/708)  100(920/920)  100(818/818)  100(939/939)  100(935/935)  100(896/896)  3 

100(2372/2372)  100(2440/2440)  100(2648/2648)  100(2817/2817)  100(2405/2405)  100(2614/2614)  total 

100(752/752)  100(862/862)  100(818/818)  100(774/774)  100(746/746)  100(722/722)  1 25  

100(834/834)  100(972/972)  100(912/912)  100(742/742)  100(810/810)  100(890/890)  2 

100(798/798)  100(872/872)  100(875/875)  100(890/890)  100(920/920)  100(972/972)  3 

100(2384/2384)  100(2706/2706)  100(2605/2605)  100(2406/2406)  100(2476/2476)  100(2584/2584)  total 

100(798/798)  100(832/832)  100(933/933)  100(726/726)  100(710/710)     100(898/898)     1 50  

100(718/718)  100(920/920)  100(792/792)  100(794/794)  100(987/987)  100(882/882)  2  

100(702/702)  100(831/831)  100(964/964)  100(835/835)  100(753/753)  100(825/825)  3 

100(2218/2218)  100(2583/2583)  100(2689/2689)  100(2355/2355)  100(2450/2450)  100(2605/2605)  total 

100(835/835)  100(828/828)  100(730/730)  100(972/972)  100(876/876)  100(870/870)  1 100  

100(914/914)  100(916/916)  100(702/702)  100(724/724)  100(852/852)  100(938/938)  2 

100(854/854)  100(740/740)  100(820/820)  100(795/795)  100(840/840)  100(915/915)  3 

100(3499/3499)  100(2484/2484)  100(820/820)  100(2491/2491)  100(2568/2568)  100(2723/2723)  total 

4.68 (46/982)  2.96 (24/812)  3.39 (26/768)  2.92 (24/822)  2.88 (260/902)  2.77 (24/866)  1 Control  

4.09 (34/832)  3.75 (28/746)  3.42 (24/702)  3.00 (26/866)  2.87 (280/974)  2.71 (26/958)         2  

6.85 (60/876)  6.13 (52/848)  5.72 (51/891)  5.36 (45/837)  3.60 (27/750)  3.57 (30/840)         3  

5.20 (140/2690) 4.32 (104/2406)  4.28 (101/2361)  3.76 (95/2525)  3.11 (567/2626)  3 (80/2664)  total 

 

  

  

  

  

  

  



٨٢ 
 

  

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي مختلف بر اسانس اکالیپتوس  mg/ml 3جدول مقایسه اي اثر غلظت : 10 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمواجهه با استفاده از تست 

تعداد   مدت زمان ھای مواجھھ

  تست

  )>٠۵/٠p(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

٣  ٢  ١  ۴  

        ۶٠/٨  ٣  دقیقھ ١٠

      ٩۵/١٠  ٩۵/١٠ ٣  دقیقھ ٢٠

      ٢٠/١١   ٣  دقیقھ ٣٠

    ٧٠/١٢  ٧٠/١٢   ٣  دقیقھ ۴٠

  ٧٠/١۴  ٧٠/١۴     ٣  دقیقھ ۵٠

  ٠١/١۶       ٣  دقیقھ ۶٠

p-value ٠ ٣۵/١٢/٠  ٢٠/٠  ٠  ۴٧/٠  

  

  

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي بر اسانس اکالیپتوس  mg/ml 5جدول مقایسه اي اثر غلظت : 11 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمختلف مواجهه با استفاده از تست 

ھای  مدت زمان

  مواجھھ

تعداد 

  تست

  )>٠۵/٠p(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

٣  ٢  ١  

      ۴٠/١۶  ٣  دقیقھ ١٠

    ۵٠/٣٣   ٣  دقیقھ ٢٠

    ٩٠/٣٨   ٣  دقیقھ ٣٠

    ٧٣/٣٩   ٣  دقیقھ ۴٠

    ٢٣/۴٠   ٣  دقیقھ ۵٠

  ٧١/۵٢     ٣  دقیقھ ۶٠

p-value ١  ٠٠٠/١ ٣۵/٠٠٠/١  ٠  

  

  



٨٣ 
 

  

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي مختلف بر اسانس رازیانه  mg/ml 3جدول مقایسه اي اثر غلظت  :12 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

  مواجھھ

تعداد 

  تست

  )>٠۵/٠p(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

٢  ١  

    ٠٣/٢  ٣  دقیقھ ١٠

  ۵٣/٧  ۵٣/٧ ٣  دقیقھ ٢٠

  ۵١/٨  ۵١/٨ ٣  دقیقھ ٣٠

  ٠٧/١٠   ٣  دقیقھ ۵٠

  ۴۴/١١   ٣  دقیقھ ۶٠

  ٠٢/١٣   ٣  دقیقھ ۴٠

p-value ١ ٣۴/٢  ٠۶/٠  

  

اسانس رازیانه روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي مختلف  mg/ml 5جدول مقایسه اي اثر غلظت  :13 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

  مواجھھ

تعداد 

  تست

  )>٠۵/٠p(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

٢  ١  

    ٢٢/۶  ٣  دقیقھ ١٠

  ۵۶/١٨   ٣  دقیقھ ٢٠

  ٨٧/١٨   ٣  دقیقھ ٣٠

  ٩٧/١٩   ٣  دقیقھ ۴٠

  ٩٨/٢١   ٣  دقیقھ ۵٠

  ٣٢/٢۵   ٣  دقیقھ ۶٠

p-value ١٢/٠  ٠٠٠/١ ٣  

  

  

  



٨۴ 
 

  

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي بر اسانس رازیانه  mg/ml 10جدول مقایسه اي اثر غلظت  :14 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمختلف مواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

  مواجھھ

تعداد 

  تست

  )>٠۵/٠p(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

٣  ٢  ١  

      ٩۶/٣۵  ٣  دقیقھ ١٠

    ١٢/٣٧  ١٢/٣٧ ٣  دقیقھ ٢٠

    ٩٩/۴٠  ٩٩/۴٠ ٣  دقیقھ ٣٠

    ٢۶/۴۶  ٢۶/۴۶ ٣  دقیقھ ۴٠

  ١٩/۵۶  ١٩/۵۶   ٣  دقیقھ ۵٠

  ۵٩/۶۶     ٣  دقیقھ ۶٠

p-value ٣ ۵٠  ١/٠۵/٠  ۵١/٠  

  

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي مختلف بر اسانس رازیانه  mg/ml 25جدول مقایسه اي اثر غلظت  :15 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

  مواجھھ

تعداد 

  تست

گروه ھای ھمگنی در سطح 

  )>٠۵/٠p(معنی داری 

١  

  ٢۶/٩٨  ٣  دقیقھ ١٠

  ۶٧/٩٩ ٣  دقیقھ ٢٠

  ٧٣/٩٩ ٣  دقیقھ ٣٠

  ٧٨/٩٩ ٣  دقیقھ ۴٠

  ٨۴/٩٩ ٣  دقیقھ ۵٠

  ٩١/٩٩ ٣  دقیقھ ۶٠

p-value ٣ ۶٣/٠  

  

  



٨۵ 
 

  

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي بر اسانس بومادران  mg/ml 3جدول مقایسه اي اثر غلظت  :16 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمختلف مواجهه با استفاده از تست 

تعداد  مدت زمان ھای مواجھھ

 تست

 )>٠۵/٠p(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

٣ ٢ ١ ۴ 

    ٢٣/٢٢ ٣ دقیقھ ١٠

   ٢۵/۴٢  ٣ دقیقھ ٢٠

  ٠٣/٧٠   ٣ دقیقھ ٣٠

  ٨٠/٧١   ٣ دقیقھ ۴٠

  ٠۵/٧٢   ٣ دقیقھ ۵٠

 ١٠٠    ٣ دقیقھ ۶٠

p-value ١٠٠ ١٠٠ ٣ ۶١٠٠ ٧/٠ 

  

  

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي بر اسانس بومادران  mg/ml 5جدول مقایسه اي اثر غلظت  :17 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمختلف مواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

 مواجھھ

تعداد 

 تست

 )>٠۵/٠p(در سطح معنی داری گروه ھای ھمگنی 

٣ ٢ ١ ۴ 

    ٣٠/٣٨ ٣ دقیقھ ١٠

   ٢٠/۵٣  ٣ دقیقھ ٢٠

  ۵٣/٧٢   ٣ دقیقھ ٣٠

 ١٠٠    ٣ دقیقھ ۴٠

 ١٠٠    ٣ دقیقھ ۵٠

 ١٠٠    ٣ دقیقھ ۶٠

p-value ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣ 

  

  



٨۶ 
 

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي بر اسانس بومادران  mg/ml 10جدول مقایسه اي اثر غلظت  :18 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمختلف مواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

 مواجھھ

تعداد 

 تست

 )>٠۵/٠p(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

٣ ٢ ١ ۴ 

    ۶١/۶٨ ٣ دقیقھ ١٠

   ۵٠/٨٩  ٣ دقیقھ ٢٠

  ٢٠/٩۶   ٣ دقیقھ ٣٠

 ١٠٠    ٣ دقیقھ ۴٠

 ١٠٠    ٣ دقیقھ ۵٠

 ١٠٠    ٣ دقیقھ ۶٠

p-value ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣ 

  

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي مختلف بر عصاره گردو  mg/ml 3جدول مقایسه اي اثر غلظت  :19 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمواجهه با استفاده از تست 

تعداد  مدت زمان ھای مواجھھ

 تست

 )>٠۵/٠p(ھای ھمگنی در سطح معنی داری  گروه

٣ ٢ ١ ۴ 

    ٧٧/۴ ٣ دقیقھ ١٠

    ۵۴/۵ ٣ دقیقھ ٢٠

   ٩٧/۶  ٣ دقیقھ ٣٠

  ٧١/١٢   ٣ دقیقھ ۴٠

   ٨٩/١٢   ٣ دقیقھ ۵٠

 ۴١/١۶    ٣ دقیقھ ۶٠

p-value ١٠٠ ٩٩/٠ ١٠٠ ٢٣/٠ ٣ 

  

  

  

  



٨٧ 
 

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي مختلف بر عصاره گردو  mg/ml 5جدول مقایسه اي اثر غلظت  :20 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

 مواجھھ

تعداد 

 تست

 )>٠۵/٠p(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

٣ ٢ ١ 

   ۶١/۵ ٣ دقیقھ ١٠

   ٧۴/۶ ٣ دقیقھ ٢٠

   ۵٨/٧ ٣ دقیقھ ٣٠

  ٠٩/١۴  ٣ دقیقھ ۴٠

  ٩٠/١۴  ٣ دقیقھ ۵٠

 ۵۶/١٨   ٣ دقیقھ ۶٠

p-value ٨ ١٣/٠ ٣۵/١٠٠ ٠ 

  

  

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي بر عصاره گردو  mg/ml 10جدول مقایسه اي اثر غلظت  :21 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمختلف مواجهه با استفاده از تست 

تعداد  مدت زمان ھای مواجھھ

 تست

 )>٠۵/٠p(سطح معنی داری گروه ھای ھمگنی در 

٣ ٢ ١ ۴ 

    ٢٢/٩ ٣ دقیقھ ١٠

    ۶١/٩ ٣ دقیقھ ٢٠

    ٨٠/٩ ٣ دقیقھ ٣٠

   ٨۵/١٣  ٣ دقیقھ ۴٠

   ۵٩/١٧   ٣ دقیقھ ۵٠

 ٨٧/١٩    ٣ دقیقھ ۶٠

p-value ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٩١/٠ ٣ 

  

  

  



٨٨ 
 

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي بر عصاره گردو  mg/ml 25جدول مقایسه اي اثر غلظت  :22 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمختلف مواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

 مواجھھ

تعداد 

 تست

 )>٠۵/٠p(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

٣ ٢ ١ ۴ 

    ۶۵/١١ ٣ دقیقھ ١٠

   ٠٢/١۴ ٠٢/١۴ ٣ دقیقھ ٢٠

   ٧٧/١۴  ٣ دقیقھ ٣٠

  ٠٣/١٨   ٣ دقیقھ ۴٠

  ٩٨/٢١    ٣ دقیقھ ۵٠

 ٩٩/٢١    ٣ دقیقھ ۶٠

p-value ١٠٠ ١٠٠ ٩١/٠ ٠٧/٠ ٣ 

  

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي بر عصاره گردو  mg/ml 50جدول مقایسه اي اثر غلظت  :23 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمختلف مواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

 مواجھھ

تعداد 

 تست

 )>٠۵/٠p(ھمگنی در سطح معنی داری  گروه ھای

٣ ٢ ١ ۴ 

    ۴۵/١٢ ٣ دقیقھ ١٠

   ۴٠/١۴ ۴٠/١۴ ٣ دقیقھ ٢٠

   ۴۵/١۵  ٣ دقیقھ ٣٠

  ۴۵/٢٣   ٣ دقیقھ ۵٠

   ٨٠/٢٣   ٣ دقیقھ ۴٠

 ۴٩/٢۶    ٣ دقیقھ ۶٠

p-value ٧ ٢٠/٠ ٣۶/١٠٠ ٩٩/٠ ٠ 

  

  

  

  



٨٩ 
 

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي بر عصاره گردو  mg/ml 100جدول مقایسه اي اثر غلظت : 24 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمختلف مواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

 مواجھھ

تعداد 

 تست

 )>٠۵/٠p(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

٢ ١ 

  ٠۶/٢٨ ٣ دقیقھ ١٠

  ٧۶/٣٢ ٣ دقیقھ ٢٠

 ۵۵/٩٠  ٣ دقیقھ ٣٠

 ٢۵/٩٣  ٣ دقیقھ ۴٠

 ۴٩/٩٩  ٣ دقیقھ ۵٠

 ١٠٠  ٣ دقیقھ ۶٠

p-value ٠٩/٠ ٣ ۶٧/٠ 

  

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي بر عصاره سرخارگل  mg/ml 3جدول مقایسه اي اثر غلظت  :25 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمختلف مواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

 مواجھھ

تعداد 

 تست

 )>٠۵/٠p(معنی داری گروه ھای ھمگنی در سطح 

٣ ٢ ١ ۴ 

    ٢۶/١٣ ٣ دقیقھ ١٠

   ٢۴/٢١  ٣ دقیقھ ٢٠

  ٠٢/٣۴   ٣ دقیقھ ٣٠

  ٠٧/٣۵   ٣ دقیقھ ۴٠

  ۶٢/٣۶ ۶٢/٣۶   ٣ دقیقھ ۵٠

 ٢۵/٣٩    ٣ دقیقھ ۶٠

p-value ١٧/٠ ١٧/٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣ 

  

  

  

  



٩٠ 
 

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي بر عصاره سرخارگل  mg/ml 5جدول مقایسه اي اثر غلظت  :26 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمختلف مواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

 مواجھھ

تعداد 

 تست

 )>٠۵/٠p(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

٣ ٢ ١ ۴ 

    ٠٨/١۶ ٣ دقیقھ ١٠

   ٩۴/٧۵  ٣ دقیقھ ٢٠

  ٧١/٨۵   ٣ دقیقھ ٣٠

 ١٠٠    ٣ دقیقھ ۴٠

 ١٠٠    ٣ دقیقھ ۵٠

 ١٠٠    ٣ دقیقھ ۶٠

p-value ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣ 

  

  

  

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي بر عصاره افسنطین  mg/ml 3جدول مقایسه اي اثر غلظت : 27 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمختلف مواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

 مواجھھ

تعداد 

 تست

 )>٠۵/٠p(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

٢ ١ 

  ٢۴/۵ ٣ دقیقھ ١٠

 ٩۴/۶  ٩۴/۶ ٣ دقیقھ ٢٠

 ۵٧/٧ ۵٧/٧ ٣ دقیقھ ٣٠

 ۴٠/٨ ۴٠/٨ ٣ دقیقھ ۴٠

 ٩۶/٩ ٩۶/٩ ٣ دقیقھ ۵٠

 ٨٠/١٠  ٣ دقیقھ ۶٠

p-value ٢٠/٠ ٠٩/٠ ٣ 

  

  



٩١ 
 

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي بر عصاره افسنطین  mg/ml 5جدول مقایسه اي اثر غلظت : 28 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمختلف مواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

  مواجھھ

تعداد 

  تست

گروه ھای ھمگنی در سطح 

  )>٠۵/٠p(معنی داری 

١  

  ٣٣/٧  ٣  دقیقھ ١٠

  ٩٧/٨ ٣  دقیقھ ٢٠

  ۴٢/١٠ ٣  دقیقھ ٣٠

  ۵٨/١٠ ٣  دقیقھ ۴٠

  ٨١/١٢ ٣  دقیقھ ۶٠

  ٠٢/١٣ ٣  دقیقھ ۵٠

p-value ٣٧/٠ ٣  

  

عصاره افسنطین روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي  mg/ml 10جدول مقایسه اي اثر غلظت : 29 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمختلف مواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

 مواجھھ

تعداد 

 تست

 )>٠۵/٠p(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

٢ ١ 

  ٠١/١١ ٣ دقیقھ ١٠

   ۵۶/١٢ ٣ دقیقھ ٢٠

  ٧۶/١٢ ٣ دقیقھ ٣٠

  ٢۶/١٣ ٣ دقیقھ ۴٠

  ۵۵/١۴ ٣ دقیقھ ۵٠

 ۵٢/٣٢  ٣ دقیقھ ۶٠

p-value ١ ٣۵/١٠٠ ٠ 

  

  

  



٩٢ 
 

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي بر عصاره افسنطین  mg/ml 10جدول مقایسه اي اثر غلظت : 30جدول شماره

  )درصد(Tukeyمختلف مواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

 مواجھھ

تعداد 

 تست

 )>٠۵/٠p(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

٢ ١ 

  ۵٠/١٣ ٣ دقیقھ ١٠

  ٠٩/١٨  ٠٩/١٨ ٣ دقیقھ ٢٠

 ٨۴/٢۶ ٨۴/٢۶ ٣ دقیقھ ٣٠

 ١٧/٢٨ ١٧/٢٨ ٣ دقیقھ ۴٠

 ٨۶/٣٠  ٣ دقیقھ ۵٠

 ٩٧/٣۴  ٣ دقیقھ ۶٠

p-value ٠ ١٢/٠ ٣۶/٠ 

  

  

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي بر عصاره افسنطین  mg/ml 50جدول مقایسه اي اثر غلظت : 31 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمختلف مواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

 مواجھھ

تعداد 

 تست

 )>٠۵/٠p(معنی داری گروه ھای ھمگنی در سطح 

٢ ١ 

  ١٢/٢١ ٣ دقیقھ ١٠

  ١١/٢۶  ١١/٢۶ ٣ دقیقھ ٢٠

 ٨۵/٣٠ ٨۵/٣٠ ٣ دقیقھ ٣٠

 ٣٠/٣٩ ٣٠/٣٩ ٣ دقیقھ ۴٠

 ٩٧/۴٨ ٩٧/۴٨ ٣ دقیقھ ۵٠

 ٣٠/۵٢  ٣ دقیقھ ۶٠

p-value ٠٨/٠ ١١/٠ ٣ 

  

  

  



٩٣ 
 

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي بر عصاره افسنطین  mg/ml 100جدول مقایسه اي اثر غلظت : 32 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمختلف مواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

  مواجھھ

تعداد 

  تست

گروه ھای ھمگنی در سطح 

  )>٠۵/٠p(معنی داری 

١  

  ٠٠/١٠٠  ٣  دقیقھ ١٠

  ٠٠/١٠٠ ٣  دقیقھ ٢٠

  ٠٠/١٠٠ ٣  دقیقھ ٣٠

  ٠٠/١٠٠ ٣  دقیقھ ۴٠

  ٠٠/١٠٠ ٣  دقیقھ ۶٠

  ٠٠/١٠٠ ٣  دقیقھ ۵٠

p-value ٧٧٩/٠ ٣  

  

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي مختلف بر عصاره آزاد درخت  mg/ml 3جدول مقایسه اي اثر غلظت : 33 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

 مواجھھ

تعداد 

 تست

 )>٠۵/٠p(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

٣ ٢ ١ 

   ۴٧/٢ ٣ دقیقھ ١٠

  ٩٨/٢ ٩٨/٢ ٣ دقیقھ ٢٠

 ۶۶/٣ ۶۶/٣ ۶۶/٣ ٣ دقیقھ ٣٠

 ٢٢/۴ ٢٢/۴  ٣ دقیقھ ۴٠

 ٠۵/۴ ٠۵/۴  ٣ دقیقھ ۵٠

 ٧٠/۴   ٣ دقیقھ ۶٠

p-value ١٩/٠ ٩٣/٠ ١٢/٠ ٣ 

  

  

  



٩۴ 
 

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي بر عصاره آزاد درخت  mg/ml 5جدول مقایسه اي اثر غلظت : 34جدول شماره

  )درصد(Tukeyمختلف مواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

 مواجھھ

تعداد 

 تست

 )>٠۵/٠p(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

٣ ٢ ١ 

   ٣٨/٣ ٣ دقیقھ ١٠

   ٨١/٣ ٣ دقیقھ ٢٠

  ٢٠/۴ ٢٠/۴ ٣ دقیقھ ٣٠

  ۵٨/۴ ۵٨/۴ ٣ دقیقھ ۴٠

 ۵۴/۵ ۵۴/۵  ٣ دقیقھ ۵٠

 ٨٠/۶   ٣ دقیقھ ۶٠

p-value ٠ ١٢/٠ ٣۶/١ ٠۴/٠ 

  

  

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي مختلف  بر عصاره آزاد درخت mg/ml 10جدول مقایسه اي اثر غلظت : 35 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

 مواجھھ

تعداد 

 تست

 )>٠۵/٠p(معنی داری گروه ھای ھمگنی در سطح 

٣ ٢ ١ 

   ۴۵/٣ ٣ دقیقھ ١٠

  ١٣/۴ ١٣/۴ ٣ دقیقھ ٢٠

 ٨٣/۴ ٨٣/۴ ٨٣/۴ ٣ دقیقھ ٣٠

 ۴۴/۵ ۴۴/۵ ۴۴/۵ ٣ دقیقھ ۴٠

 ٧۵/۶ ٧۵/۶  ٣ دقیقھ ۵٠

 ۴٣/٧   ٣ دقیقھ ۶٠

p-value ٠ ٢١/٠ ٣۶/٠ ٠۶/٠ 

  

  



٩۵ 
 

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي بر عصاره آزاد درخت  mg/ml 25جدول مقایسه اي اثر غلظت : 36 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمختلف مواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

 مواجھھ

تعداد 

 تست

 )>٠۵/٠p(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

٢ ١ 

  ٠٨/۴ ٣ دقیقھ ١٠

  ٣٨/۴ ٣ دقیقھ ٢٠

  ٩٩/۴ ٣ دقیقھ ٣٠

  ١٩/۵ ٣ دقیقھ ۴٠

 ٨۵/٨  ٣ دقیقھ ۵٠

 ۵١/٩  ٣ دقیقھ ۶٠

p-value ٣ ۵۵/٩٠٠/٠ ٠ 

  

  

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان هاي بر عصاره آزاد درخت  mg/ml 50جدول مقایسه اي اثر غلظت : 37 جدول شماره

  )درصد(Tukeyمختلف مواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

 مواجھھ

تعداد 

 تست

 )>٠۵/٠p(معنی داری گروه ھای ھمگنی در سطح 

٣ ٢ ١ 

   ٠۶/۵ ٣ دقیقھ ١٠

   ۶٧/۵ ٣ دقیقھ ٢٠

   ٨٢/۵ ٣ دقیقھ ٣٠

   ٢۴/۶ ٣ دقیقھ ۴٠

  ۵۵/٩  ٣ دقیقھ ۵٠

 ٢٨/١٣   ٣ دقیقھ ۶٠

p-value ١٠٠ ١٠٠ ٢٢/٠ ٣ 

  

  

  



٩۶ 
 

روي پروتواسکولکس ها در مدت زمان بر عصاره آزاد درخت  mg/ml 100جدول مقایسه اي اثر غلظت : 38 جدول شماره

  )درصد(Tukeyهاي مختلف مواجهه با استفاده از تست 

مدت زمان ھای 

 مواجھھ

تعداد 

 تست

 )>٠۵/٠p(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

٣ ٢ ١ ۴ 

    ١٧/٨ ٣ دقیقھ ١٠

   ٨٢/١۴ ٨٢/١۴ ٣ دقیقھ ٢٠

   ۴٣/١٨  ٣ دقیقھ ٣٠

  ١٠/٢١ ١٠/٢١  ٣ دقیقھ ۴٠

 ٠٢/٢٩ ٠٢/٢٩   ٣ دقیقھ ۵٠

 ٧۴/٢٩    ٣ دقیقھ ۶٠

p-value ١ ٣۶/١٠٠ ٠٧/٠ ١٩/٠ ٠ 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



٩٧ 
 

نتایج اثرات ایمونومدوالتوري گیاهان دارویی بر مارکرهاي بلوغ سلول 

  دندریتیک

 CD811c+ DCs نتایج حاصل از تخلیص سلول

  بید مغناطیسیبا روش  CD811c+ DCsنتایج فلوسیتومتري جداسازي سلول 

 و anti–CD11c (PE-conjugated)با آنتی بادیهاي فلورسنت شامل  سلول هابعد از جداسازي، 

    isotype-matched controls  نتایج . رنگ آمیزي و با دستگاه فلوسیتومتري قرائت گردید

  )7شکل(درصد جداسازي شدند  6/94 ± 2/1نشان دادند که سلول دندریتیک با خلوص 

  

 

  CD811c+ DCsفلوسیتومتري درصد خلوص سلول ): 7(تصویر شماره 



٩٨ 
 

ي دندریتیک بعد از جداسازي با بید مغناطیسی با آنتی بادیهاي منوکلونال فلورسنت و ایزوتیپ سلول ها

ي دندریتیک با مارکر هاي مثبت از سلول هانمودار فلوسیتومتري  اي از نمونه. کنترل رنگ آمیزي شدند

سلول نمونه  :قرمز رنگ نمودار. نشان داده شده است6/94 ± 2/1با درجه خلوص  +CD11c   لحاظ

نتایج حاصل میانگین حداقل سه بار . ایزوتیپ کنترل: ي دندریتیک جدا شده و نمودار رنگ سبزها

  .آزمایش جداگانه به صورت تکرار دوتایی بوده است

بعد از کشت با عصاره  CD811c+ DCs نتایج فلوسیتومتري مارکرهاي بلوغ سلول

  یا اسانس گیاهان

بعد از  سلول هانمونه اي از نتایج فلوسیتومتري درصد بروز مارکرهاي بلوغ در سطح در تصویر زیر 

  . کشت سلولی و مواجهه با عصاره یا اسانس گیاهان نشان داده شد

  

  نتایج فلوسایتومتري بروز مارکرهاي بلوغ نمونه): 8(تصویر شماره 
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در MHCII   و CD86  ،CD40افسنطین بر روي مارکرهاي اتانولی اثر عصاره  نشان داد کهنتایج 

عرضه کننده ي سلول هادر سطح بیشترین اثر را در جهت افزایش این سه مارکر  μg/ml 100 غلظت

از لحاظ  MHCII و CD86 این نتایج نشان دادند که افزایش دو مارکر .داشت آنتی ژن حرفه اي

اما آنالیز نتایج  آماري نشان داد که عصاره اتانولی افسنطین در مقایسه با . دار نبوده استآماري معنی 

عرضه کننده آنتی ي سلول هادر سطح  μg/ml 100کنترل منفی سبب افزایش معنی داري در غلظت 

لذا می توان نتیجه گرفت که این گیاه با خواص ایمنومدوالتوري . )P<0.05( شده است ژن حرفه اي

عالوه بر آن گروه کنترل مثبت که با . سطح سلول می گردد CD40سبب افزایش معنی دار بیان 

LPS   سبب افزایش معنی دار تمام مارکرها ) فقط محیط کشت (مواجه شدند نسبت به کنترل منفی

. )P<0.05(شدند

  

*P<0.05  
نتایج تاثیر غلظتهاي مختلف عصاره افسنطین بر مارکرهاي سطحی بلوغ سلولهاي عرضه کننده ): 9(شماره تصویر 

  حرفه اي آنتی ژن
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که اثر این اسانس داد آنالیز اثر اسانس اتانولی گیاه اکالیپتوس  به روي سه مارکر مورد بررسی نشان 

این  .داشت اثر کاهشی MHCIIو  CD86، CD40بر مارکرهاي ) μg/ml 10(در غلظت پایین تر

اثر CD40 وCD86  اثر کاهشی و بر MHCII  بر مارکر 100و  μg/ml50 در غلظتهاياسانس 

کنترل مثبت گروه همین طور آنالیز آماري نشان داد که . نبودافزایشی داشت  اما این اثر معنی دار 

  ).P<0.05(به نسبت کنترل منفی سبب افزایش معنی دار تمام مارکرها شدند  LPSشده با مواجه 

  
نتایج تاثیر غلظتهاي مختلف اسانس اکالیپتوس بر مارکرهاي سطحی بلوغ سلولهاي عرضه کننده ): 10(تصویر شماره 

  حرفه اي آنتی ژن
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در  اما ،داشت کاهشیبر روي هر سه مارکر اثر  50و  μg/ml10 در غلظترازیانه اسانس اتانولی 

    غلظت      که این اثر در نشان داد ی روي مارکرهاي مورد بررسیافزایشاثر  μg/ml 100غلظت 

μg/ml100  مارکر برايCD40  معنا دار بود P<0.05) .( گروه کنترل مثبت سبب افزایش معنا دار

 در مقایسه با کنترل منفی شدند  عرضه کننده حرفه اي آنتی ژني سلول هاتمامی مارکرهاي 

P<0.05).(  

 

*P<0.05  

نتایج تاثیر غلظتهاي مختلف اسانس رازیانه بر مارکرهاي سطحی بلوغ سلولهاي عرضه کننده ): 11(تصویر شماره 

  حرفه اي آنتی ژن
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افزایش معنی داري بر هر سه مارکر نشان داد که به نسبت گروه کنترل منفی عصاره گیاه سرخارگل 

از نتایج این طور برداشت می شود ). (P<0.05  دیده شد μg/ml 100بیشترین میزان آن در غلظت 

همچنین . که این گیاه با خواص ایمنومدوالتوري باعث افزایش هر سه مارکر مورد بررسی گردید

فقط با محیط کشت به تنهایی در تماس بودند باعث گروه کنترل مثبت به نسبت گروه کنترل منفی که 

  .(P<0.05 )شد  MHCIIو  CD86 ،CD40افزایش هر سه مارکر 

  
نتایج تاثیر غلظتهاي مختلف عصاره سرخارگل بر مارکرهاي سطحی بلوغ سلولهاي عرضه کننده ): 12(تصویر شماره 

 حرفه اي آنتی ژن
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      افزایشی و در غلظتاثر  CD86بر مارکر  50و  μg/ml 10اسانس بومادران در غلظتهاي 

μg/ml 100 هاي همچنین غلظت. داشت کاهشیاثر  روي این مارکر μg/ml 10 ،50  اسانس 100و

و   CD40باعث کاهش  μg/ml 10غلظت . ندنشان داداثر کاهشی  MHCIIروي مارکر مذکور 

  اما این اثر در هیچ یک از غلظتها  معنی دار نبود ند، تر باعث افزایش آن شدغلظتهاي باال

P>0.05)  .( آنالیز هاي آماري نشان داد که گروه کنترل مثبت در مقایسه با گروه کنترل سبب افزایش

 سلول هاي عرضه کننده حرفه اي آنتی ژندر سطح  MHCIIو  CD86 ،CD40مارکرهاي 

  ). P<0.05(شد

 
غلظتهاي مختلف اسانس بومادران بر مارکرهاي سطحی بلوغ سلولهاي عرضه کننده نتایج تاثیر ): 13(تصویر شماره 

 حرفه اي آنتی ژن
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  ششمفصل 

  بحث 

گیاه سرخارگل، افسنطین، بومادران، رازیانه، گردو،  7در این مطالعه اثرات اسانس و عصاره اتانولی 

گراد بر روي پروتواسکولکس سانتی  37°آزاد درخت، اکالیپتوس در شرایط آزمایشگاهی و در دماي 

     و درمدت زمانهاي مواجهه 100و mg/ml 3 ،5 ،10 ،25 ،50 هاي کیست هیداتیک در غلظتهاي

همچنین اثر ایمنومدوالتوري گیاهان موثر بر  .شددقیقه آزمایش  60و 50، 40، 30، 20، 10

 .د بررسی قرار گرفتپروتواسکولکس ها بر روي بلوغ سلول هاي عرضه کننده آنتی ژن حرفه اي مور

در مطالعه ما عصاره آزاد درخت در تمام غلظتهاي مورد استفاده و مدت زمانهاي مواجهه  بر روي 

  . پروتواسکولکس ها  اثر چشمگیري نداشت

درخت در ه پودر شده و عصاره اتانولی آزادوهمکاران که اثر میو Hammondدرمطالعه مروري 

   مورد بررسی قرار گرفت، به ترتیب باعث کاهش  Ascaridia galliجوجه هاي آلوده به انگل 

شدند که حاکی از تاثیر بهتر عصاره % 68و % 58دفع شده در جوجه هاي مذکور به میزان  تخم هاي

همچنین در بررسی دیگر محققین . نسبت به پودر میوه گیاه مذکور بود و این تاثیر چشمگیر بود

روز به  15و  10، 3مذکور، تاثیر پودر گیاه بر روي نماتودهاي بز پس از گذشت مدت زمانهاي 
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کاهش داد و با افزایش مدت زمانهاي مواجهه این تاثیر بیشتر % 100و % 96، %79تخم را  ترتیب دفع

  .ولی در مطالعه ما تاثیر عصاره گیاه مذکور حتی در غلظتهاي باال قابل توجه نبود. )44( بود

و همکاران، اثر ضد کرمی عصاره هگزانی جهت جلوگیري از باز شدن تخم ها و  Calaدر مطالعه 

. بررسی شد) همونکوس کونتوتوس و تریکوسترنژیلوس(دازي الرو دو انگل گوسفندي پوست ان

  تخم با  ساعت مواجهه  24بعد از  1137/ 8و  g/ml μ2/572عصاره گیاه مذکور در غلظتهاي  

همچنین با غلظتهاي . درصد تخم ها جلوگیري کرد 99و  50از باز شدن  به ترتیب، انگل ها

g/mlμ7/0  وg/mlμ8/60  درصد الروها 99و  50از پوست اندازي  ،روز مجاورت 4پس از

. )45( بررسی محققین نشان داد که آزاد درخت داراي اثر ضد انگلی ضعیفی می باشد. جلوگیري کرد

درخت در همه  غلظتها و مدت زمان هاي مواجهه اثر قابل توجهی روي در مطالعه ما نیز عصاره آزاد

 60(  و مدت مواجهه ) mg/ml100(ري که در بیشترین غلظت پروتواسکولکس ها نداشت به طو

   .پروتواسکولکس ها شداز درصد  94/28فقط باعث مرگ ) دقیقه 

 2/0، 1/0و همکاران برروي اثر عصاره آزاد درخت و پیپرازین با غلظتهاي  Szewczukمطالعه  

داد که زمان  نشان Pheretima posthumaو  Taenia soliumدو انگل روي درصد بر  4/0و

دقیقه و براي  56دقیقه و   80پیپرازین فسفات به ترتیب  %2/0و %  1/0مرگ کرمها براي غلظت 

درخت میوه آزاداین بررسی مشخص کرد که . دقیقه بود 32و  52عصاره میوه آزاددرخت به ترتیب 

مطالعه ما بر در . )46( ضد انگلی بهتري به نسبت پیپرازین فسفات بر روي هر دو انگل دارد اثر

خالف مطالعه فوق  عصاره آزاد درخت فعالیت ضد انگلی مناسبی بر علیه پروتواسکولکسهاي نشان 

  .نداد که شاید این مسئله مربوط به گونه انگل ها باشد
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  Wandscheer  و همکاران اثر ضد الروي عصاره هاي اتانولی میوه آزاد درخت و گیاه            

indica  Azadirachta  گرم درصد و در محیط آبی و شرایط  05/0تا  0033/0را در غلظتهاي

درخت در مقایسه با گیاه  نتایج نشان داد که آزاد. بررسی کردند Aedes aegyptiمساوي روي پشه 

نتایج . )47( مورد آزمایش دیگر که در این مطالعه استفاده شده بود اثر ضد الروي کمتري داشت

نتایج قابل مالحظه  د درخت در مقایسه با سایر گیاهانکه در شرایط یکسان، آزا مطالعه ما نیز نشان داد

  .اي روي  پروتواسکولکس ها  نشان نداد

Maciel  و همکاران   بر روي فعالیت  تخم کشی و الرو کشی  عصاره هگزانی و اتانولی میوه و

  Haemonchus contortusدرخت بر روي انگل کلروفورمی و اتانولی برگهاي آزادعصاره 

بهترین اثر ممانعت از باز شدن تخم ها و رشد الروها مربوط به غلظتهاي . مطالعه اي انجام دادند

در مطالعه ما . )48( درخت بودعصاره اتانولی میوه و برگ آزاد ) میلی گرم در میلی لیتر 50و25(باالتر 

بر خالف مطالعه فوق اثر چندانی روي پروتواسکولکس ها مشاهده نشد که ممکن است مربوط به 

  .باشدگیاه گونه انگل و نوع عصاره 

عصاره برگ گردو نیز در غلظتهاي مورد استفاده و مدت زمانهاي مواجهه اثر چندانی روي 

دقیقه مواجهه به  60و 50، 40، 30پس از  mg/ml 100در غلظت . پروتواسکولکس ها نداشت

  .پروتواسکولکسها را از بین برد% 100و 51/99، 30/93، 52/90ترتیب 

بهمنی و همکاران که اثر عصاره متانولی گردو را روي زالو مورد آزمایش قرار دادند و تاثیر آن را با 

، متوجه شدند که عصاره مذکور در مقایسه با دارو ها تاثیر ضد کرمی روي زالو کردنددارو ها مقایسه 
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چنانچه مالحظه می شود در این تحقیق نیز همچون بررسی ما عصاره گیاه گردو اثر . )51( نداشت

  .چندانی روي انگل مورد بررسی نشان نداد

در این . ینالیس بررسی کردندخلیلی دهکردي و همکاران اثر گردو را بر روي انگل تریکوموناس واژ

باعث )  800و  mg/ml 50 ،100 ،200  ،400(مطالعه مشخص شد که غلظتهاي باالتر عصاره مذکور

نتایج این تحقیق با مطالعه . )P<0/05( )53( کاهش معنی دارتعداد انگل نسبت به محیط شاهد شدند

مواجهه به بعد،  به ترتیب  30ه از دقیق mg/ml100 در مطالعه ما نیز غلظت . حاضر همخوانی دارد

  .پروتواسکولکس ها شد % 100و 51/99، 30/93، 52/90باعث مرگ 

تاثیر چندانی بر  100و mg/ml50عصاره افسنطین در همه غلظتهاي و مدت زمانهاي مواجهه به جز 

مواجهه به ترتیب باعث  60و 50در دقایق  mg/ml50در غلظت . روي پروتواسکولکس ها نداشت

تا 10از دقایق  mg/ml100در غلظت . درصد از پروتواسکولکس ها شد 53/52و  51/48کشته شدن 

مدوالتوري عصاره همچنین در بررسی ایمنو. پروتواسکولکس ها شد% 100مواجهه باعث مرگ  60

و  CD86 ،CD40(ن حرفه اي گیاه مذکور بر مارکرهاي بلوغ سلولهاي عرضه کننده آنتی ژ

MHCII ( مشخص شد که عصاره اتانولی افسنطین در غلظتμg/ml 100  مارکرCD40  را به طور

  .معنی داري افزایش داد و این افزایش در غلظتهاي دیگر و سایر مارکرها معنی دار نبود

Hammond  که ماده  نشان دادندمطالعه مروري  در یک وهمکارانchuanliansu درمنه کوهی در 

Artemisia) ( استاثر ضد کرمی داراي )چنانکه در مطالعه ما نیز افسنطین اثر. )44                       

       نشان داد که دلیل آن ) mg/ml100(در بیشترین غلظت مورد مطالعه  % 100ضد پروتواسکولکسی 

  .وجود این ترکیب در عصاره مورد استفاده ما باشد می تواند
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آلوده  BALB/cبر موش هاي  ) افسنطین(تاثیر عصاره درمنه کوهی) 1390سال (رستمی و همکاران 

مشاهده کردند که از بین غلظتهاي مورد آزمایش . شده با لیشمانیا ماژور را مورد بررسی قرار دادند

باعث ایجاد ) 6و mg/kg 44/1(فقط غلظتهاي باال ) mg/kg09/0 ،36/0 ،44/1 ،6(گیاه مذکور

کاهش معنی داري در اندازه زخم ها و کاهش بزرگی کبد و طحال، غدد لنفاوي و کاهش بار انگلی 

در مطالعه مذکور نیز همسو با مطالعه ما در غلظتهاي پایین اثر قابل . )56( داخل ماکروفاژ شدند

در تحقیق ما اثر عصاره گیاه درمنه کوهی در  .زخمها و آزردگی هاي بافتی نداشت توجهی روي

% 100تاثیر قابل توجهی بر انگل نداشت و فقط در غلظتهاي باال باعث مرگ  mg/ml 50-3غلظتهاي 

  .پروتواسکولکس ها شد

Sen    بر توقف ) از ترکیبات گیاه درمنه کوهی ( همکارانش به منظور بررسی عملکرد آرتمیسینین و

ساعت کشت  24انیا دونووانی تحقیقی انجام دادند و مشخص شد  پس از چرخه زندگی انگل لیشم

پروماستیگوت % 50آرتمیسینین به ترتیب باعث کشتن  M  μ 22و  Mμ160غلظت هاي  ،با عصاره

ضد لیشمانیایی  نتیجه این تحقیق نشان داد که ترکیب آرتمیسینین اثر . و  آماستیگوت ها می شود

ما نیز نتایج بدست آمده نشان داد که عصاره گیاه افسنطین در غلظتهاي   در مطالعه). 57( خوبی دارد

mg/ml 50  به دلیل  می توانداین تاثیر احتماالً . ضد پروتواسکولکسی خوبی است  داراي اثر 100و

  وجود ترکیب آرتمیسین در عصاره گیاه مذکور باشد

                 و Artemisia vulgaris عصاره متانولی که اثرهمکاران  و Canerدر مطالعه 

absinthium  Artemisia    غلظتهاي از بین  مورد بررسی قرار گرفت،روي تریشینال اسپیرالیس 

mg/kg300 غلظت بیشتررعصاره هاي مذکو 600 و ،)mg/kg600 ( به میزان بیشتري از ایجاد الرو
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غلظتهاي باالتر اثر ضد  ،با این مطالعهدر مطالعه ما نیز همجهت ). 58( کرددر عضالت جلوگیري 

دقیقه 60تا  10در مدت زمانهاي  mg/ml 50پروتواسکولکسی بیشتري داشتند به طوریکه در غلظت 

 بیشتریندرصد پروتواسکولکس ها و در  56/52و  51/48، 09/39، 94/30، 45/26، 92/20به ترتیب 

  .تمام پروتواسکولکسها کشته شدند) mg/ml100(غلظت 

Edris اسانس یکی از گونه هاي درمنه که عنوان کرد مروريمقاله یک  در                 

)Artemisia arborescens(  1داراي فعالیت ضد ویروسی بر علیه ویروس تبخال نوع           

)1  (HSV- است)مطالعه ما نیز نشان داد که عصاره گیاه درمنه کوهی داراي اثر ). 59               

احتماالً به دلیل وجود ترکیبات شیمیایی در اسانس و عصاره  اثرضد پروتواسکولکسی است و این 

  .است گیاه درمنه کوهی

  Nibretرا بر) افسنطین(اثرعصاره دي کلرومتان چهار گونه درمنه کوهی  شهمکار و                

مدت و  mg/ml 250 -91/3غلظتهاي مورد استفاده آنها  . بررسی کردند تریپانوزوما بروسئی بروسئی

                     گونهμg/ml50غلظتهاي پایین تر از . ساعت بود 48زمان کشت در مجاورت عصاره  

Artemisia absintium    دراین مطالعه به وجود ترکیبات . انگل ها را از بین ببرند %50توانست

آن  تریپانوزومیدلیل اثر ضد  می تواندآرتمیسینین در عصاره گیاه اشاره شد که شیمیایی از جمله 

    و اثر هدر مطالعه ما نیز مورد استفاده قرار گرفتکه   Artemisia absintiumگونه  .)60( باشد

نشان داد که احتماالً به دلیل ترکیبات موجود  mg/ml  100در غلظت  ضد پروتواسکولکسی خوبی 

  .جمله آرتیمیسینین باشد که در تحقیق فوق نیز به آن اشاره شد در آن از
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                       و همکاران اثر اسانس گونه اي از درمنه Perezطی یک مطالعه مروري، 

)abrotanum Artemisia  (سرا روي تک یاخته هاي مختلفی از جمله لیشمانیا آمازونن سی 

 را بر پروماستیگوت و آماستیگوت ها از رشدمطالعه کردند و مشاهده شد این اسانس اثر ممانعت 

اثر با ارزشی در کاهش ویابیلیتی   افسنطین در بعضی غلظتها نیزمطالعه حاضر  درکه ). 61(دارد 

  .نشان دادپروتواسکولکس هاي کیست هیداتیک 

 Artemisia sieberi اسانس هیدرو الکلی  اثر به بررسیکه و همکاران  Doroodgarدر مطالعه 

غلظت مورد استفاده در  3از بین . مبتال به لیشمانیوز جلدي پرداخته شد BALB/cدر موش هاي 

توانستند کاهش معنی داري در قطر زخمهاي %) 5و % 3(غلظتهاي باالتر %) 5و % 3، % 1( این مطالعه

ا نیز غلظتهاي باالتر عصاره اتانولی درمنه در مطالعه م). 62(ایجاد شده به وجود آورند 

)mg/ml50روي پروتواسکولکسها داشته باشد و افزایش غلظت% 100توانست اثر کشندگی) 100و، 

  .باعث افزایش میزان اثر گذاري عصاره مورد آزمایش شد

ص خلیلی دهکردي و همکاران اثر افسنطین را بر انگل تریکوموناس واژینالیس بررسی کردند و مشخ

 باعث کاهش معنی دار mg/ml 12/3 غلظت عصاره مذکوربه جزمورد استفاده شد که تمام غلظتهاي 

در مطالعه ما نیز غلظت هاي کمتر . )P<0/05( )53(تعداد انگل نسبت به محیط شاهد شدنددر 

پروتواسکولکسها ایجاد کنند به طوري که در مرگ عصاره افسنطین نتوانستند کاهش قابل توجهی در 

پروتواسکولکس ها از بین % 78/10فقط ) دقیقه 60(مواجهه در بیشترین زمان  mg/ml3غلظت 

  .رفتند
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      Artemisiae argyiجدا شده از  FAAP-02و همکاران روي پلی ساکارید  Baoمطالعه 

. نشان داد که این پلی ساکارید می تواند از رشد سلول هاي توموري سارکوما در موش جلوگیري کند

، IL2همچنین این پلی ساکارید می تواند میزان . این اثر با افزایش دوز پلی ساکارید افزایش میابد

IL6 ،IL12  وTNF-α  در سرم موش را افزایش دهد و باعث افزایش تکثیر لنفوسیت هايT 

مطالعه ما نشان داد که عصاره گیاه ). 78( در طحال شوند +CD4+ ، CD8داراي مارکرهاي 

گونه گیاه مورد آزمایش در . افسنطین داراي اثر ایمنو مدوالتوري روي سلول هاي دندریتیک است

ن براي بررسی بیشتر ترکیبات شیمیایی مشترك گیاها .این مطالعه با گونه مورد استفاده ما متفاوت بود

   این خانواده و اثر عصاره ها بر سایتوکاین ها و مارکرهاي مختلف نیاز به انجام مطالعات دیگري 

  .می باشد

گونه از گیاهان  6مشخص شد که   کاسنیگونه گیاه خانواده  10و همکار روي  Attard در مطالعه

مال دادند که این بررسی شده در این خانواده داراي خواص ایمنومدوالتوري هستند و محققان احت

با توجه به اینکه گیاه افسنطین نیز در  .)79(تاثیر به خاطر وجود فالونوئیدها در عصاره گیاهان است 

قرار دارد احتمال دارد خاصیت ایمنومدوالتوري این گیاه به دلیل وجود بعضی  کاسنیخانواده 

  .ترکیبات شیمیایی مثل فالونوئیدها در عصاره آن باشد

روي سلول هاي  Artemisia   capillarisو همکاران با بررسی عصاره متانولی  Kimمطالعه 

در موش نشان داد که این سلول ها باعث کاهش  Hepa-1c1c7و  Hepa-1c1c7سرطانی رده 

سلول هاي طحال و سرکوب سلول  +TNF-α و  +CD3+،CD4+ ،CD8معنی دار مارکرهاي 

       حاضرنتیجه بررسی عصاره اتانولی افسنطیندر مطالعه ). 80(هاي سرطانی می شود 
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absinthium    Artemisia  باعث افزایش سه مارکرMHCII ،CD86  وCD40 که در  شد

براي بررسی اثرات دیگر این گیاه روي سایر . اثرات معنی داري نشان داد CD40افزایش مارکر 

  .سلول ها و سایتوکاینهاي سیستم ایمنی باید مطالعات دیگري صورت گیرد

ولی . اثر قابل توجهی بر روي پروتواسکولکس ها نداشت 5و  mg/ml3اسانس رازیانه در غلظتهاي 

درصد  93/65، 04/56، 25/46قه مواجهه به ترتیب دقی 60و  50، 40پس از  mg/ml  10در غلظت 

، 71/99، 64/99، 23/98دقیقه به ترتیب  60و  50، 40، 30، 20، 10، بعد از mg/ml 25و با غلظت 

اثر گیاه  100و mg/ml50در غلظتهاي  . از پروتواسکولکس ها را از بین برد% 91/99و83/99، 78/99

بر روي هر سه مارکر  50و  μg/ml10 ازیانه در غلظتهمچنین اسانس اتانولی ر. بود% 100مذکور

ي مارکرهاي مورد بررسی نشان داد که افزایشی روثر ا μg/ml 100اما در غلظت . اثر کاهشی داشت

گروه کنترل مثبت ). (P<0.05 معنا دار بود  CD40براي مارکر  μg/ml100  این اثر در غلظت

هاي عرضه کننده حرفه اي آنتی ژن در مقایسه با کنترل سبب افزایش معنا دار تمامی مارکرهاي سلول 

    .منفی شدند

و همکاران اثر حشره کشی اسانس روغنی چند گیاه از جمله رازیانه روي الرو  Contiدر تحقیق 

پشه آئدس آلبوپیکتوس بررسی شد و مشاهده گردید که اثر کشندگی این گیاه با غلظت هاي 

ppm50 ،100 ،150 ،200 ،250 درصد بود و در  100و  3/98، 7/96، 3/48، 3/33، 5 میزان به 300و

در طی این آزمایش  .از الروها گردید% 43/98باعث از بین رفتن  300تا  ppm200غلظت هاي بین 

در تحقیق ما نیز ). 63(آنها دریافتند که شدت مرگ ومیر الروها کامال وابسته به غلظت اسانس بود 

  .  افزایش غلظت اسانس میزان کشندگی آن باال رفت همسو با مطالعه ذکر شده با
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گیاه دارویی روي سویه ي  50در تحقیق نائینی و همکاران که اثرات ضد کاندیدایی اسانس و عصاره 

گیاه داراي 16گیاه مورد مطالعه  50استاندارد کاندیدا آلبیکنس بررسی شد مشاهده گردید که از 

العه قطر هاله عدم رشد داروهاي ضد قارچ مورد استفاده از در این مط. فعالیت ضد کاندیدایی بود

و اثر اسانس گیاه رازیانه  25و  mm 16 ،23، کتوکونازول و نیستاتین به ترتیب  Bجمله آمفوتریسین

اسانس گیاه در مطالعه حاضر نیز  .)64(کردند  ارزیابیمانند نیستاتین گزارش شد واین اثر را متوسط 

پروتواسکولکس ها در غلظتهاي پایین قابل مالحظه نبود ولی در غلظتهاي باال قابل توجه روي رازیانه 

 .بود%  100این اثر ،   100و mg/ml50 بود چنانچه در غلظتهاي

سویه هلیکوباکتر 14در مطالعه رنجبریان و همکاران اثر ضد باکتریایی عصاره گیاهی رازیانه بر روي  

طبق  .)65(سویه به عصاره رازیانه حساس بودند  9لیکوباکترپیلوري سویه ه14از. پیلوري بررسی شد

مطالعه ذکر شده اسانس رازیانه می تواند روي میکروارگانیسم هاي مختلف اثر متفاوتی داشته باشد 

در مطالعه ما نیز این گیاه اثر خوبی در غلظتهاي باال روي پروتواسکولکس هاي کیست هیداتیک نشان 

اثر می تواند مربوط به جنس و گونه تفاوت که این  اي پایین این اثر مناسب نبودداد ولی در غلظته

  .انگل باشد

 Sharififar    و همکاران با بررسی خواص ایمنومدوالتوري عصاره آبی گیاه گلپر از خانواده

وزن باعث افزایش  این گیاه  200و mg/kg50  ،100در موش نشان دادند که غلظتهاي  چتریان

 حساسیت تاخیري و افزایش تیتر واکنش ازدیاد ارگانهاي کبد، کلیه و طحال و نیز افزایش 

این غلظت بهترین . معنی دار بود mg/kg  100 در غلظتاین افزایش گلوتیناسیون می شود که اهم

اده مطالعه ما نیز نشان داد که گیاه رازیانه که از خانو). 81(میزان ایمنی همورال را نیز نشان داد 
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را   MHCIIمیزان مارکر μg/ml 100است داراي اثرات ایمنومدوالتوري است و در غلظت  چتریان

احتماالً این تاثیر به دلیل وجود ترکیباتی مثل فالونوئید ها و . به طور معنی داري افزایش داد

اه بر ژنوم بررسی بیشتر جهت اثرات ایمنومدوالتوري این گی. فورانوکومارین ها در این خانواده است

 .ضروري هستند Th2 و Th1مارکرهاي فوق و همین طور سایتوکاینهاي موثر در باالنس پاسخ هاي 

باعث مهار تکثیر  چتریانو همکاران نشان داد که اسانس جعفري از خانواده  Karimiمطالعه 

 شوداز ماکروفاژ می  100و  μg/ml 10اکساید در غلظتهاي  یکلنفوسیت ها و کاهش تولید نیتر

و داراي اسانس رازیانه نیز که با گیاه مورد بررسی در این تحقیق در یک خانواده قرار دارد  ).82(

براي بررسی سایر اثرات این گیاه و فرکشنهاي مختلف این عصاره روي . اثرات ایمنومدوالتوري بود

   .سلول هاي ایمنی نیاز به انجام مطالعات تکمیلی می باشد

، 94/69مواجهه به ترتیب روي  60تا  30از دقایق  mg/ml3 اسانس گیاه بومادران در غلظت  

به  30و  20در دقایق  mg/ml 5درصد پروتواسکولکس ها و در غلظت  100و  05/72، 91/71

درصد پروتواسکولکسها و در غلظت  100روي  60تا  40و از دقایق  55/72، 29/53ترتیب روي 

mg/ml 10 60تا  40درصد و از دقایق  21/96، 42/88، 62/68به ترتیب روي  30و20، 10یق در دقا 

در تمام مدت 100و  mg/ml25 ،50در غلظتهاي . درصد پروتواسکولکس ها تاثیر داشت 100روي 

همچنین اسانس بومادران در  .بود% 100زمانها ي مواجهه اثرکشندگی بر روي پروتواسکولکس ها 

اثر کاهشی   μg/ml 100اثر افزایشی و در غلظت   CD86بر روي مارکر  50و  μg/ml 10غلظتهاي 

. اثر کاهشی نشان دادند MHCIIروي مارکر 100و  μg/ml 10 ،50 همچنین غلظتهاي . داشت

، اما این اثر در تر باعث افزایش آن شدندتهاي باالو غلظ  CD40باعث کاهش  μg/ml 10غلظت 



١١۵ 
 

آنالیز هاي آماري نشان داد که گروه کنترل مثبت در ).  (P>0.05   هیچ یک از غلظتها  معنی دار نبود

در سطح سلول هاي  MHCIIو  CD86 ،CD40مقایسه با گروه کنترل سبب افزایش مارکرهاي 

  ). P<0.05(عرضه کننده حرفه اي آنتی ژن شد

، mg/ml 12/3 ،25/6 ،5/12 ،25 ،50 ،100 ،200در تحقیق خلیلی دهکردي و همکاران، اثر غلظتهاي 

 72و  48، 24، 12، 6مواجهه زمان هاي  در مدتچند عصاره گیاهی از جمله بومادران  800و  400

ساعت بر تریکوموناس واژینالیس بررسی شد و مشاهده گردید  تمام غلظتهاي این عصاره باعث کاهش 

 )mg/ml 12/3 ،25/6 ،5/12( رغلظتهاي پایین تو به جز در  استتعداد  تریکوموناس واژینالیس شده 

این روند با افزایش غلظت عصاره ومدت زمان مواجهه  . ، در باقی غلظتها این کاهش معنا دار بود

 mg/ml25که با تحقیق حاضر مطابقت داشته و در مطالعه ما نیز، در غلظتهاي  .)53( افزایش یافت

  .بود% 100ثر ضد پروتواسکولکسی گیاه و در تمام مدت زمانهاي مواجهه ا  100و50،

مطالعه حجازي و همکاران براي مقایسه اثر بخشی عصاره هیدروالکلی چند گیاه از جمله بومادران بر 

، نشان داد که قطر زخم موش ها پس از BALB/cضایعات جلدي لیشمانیا ماژور در موش هاي 

   این کاهش  . میلی متر کاهش یافت 4/3±67/0به  35/4 ±5/0هفته اي عصاره بومادران از  3استفاده 

که با مطالعه ما همسو بوده و ). 66(اثر ضد لیشمانیایی مناسبی داشت عصاره بومادران معنی دار بود و 

 mg/ml25 ،50اسانس بومادران اثر خوبی روي پروتواسکولکس ها داشت به طوریکه در غلظتهاي 

  .پروتواسکولکس ها شد% 100 مرگث در تمام دقایق مواجهه باع 100و

، mg/dl  3/1 ،6/2 ،4 ،6/5 تحقیق ایزدي و همکاران روي اثر عصاره آبی بومادران  در غلظتهاي 

بر عفونت    06/0و  mg/dl 05/0  و اسانس بومادران در غلظت  20و 3/13، 12، 6/10، 3/9، 8، 6/6
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، 6، 1عصاره بومادران در زمانهاي  mg/dl20نشان داد که غلظت   ،BALB/cاکسیور در موشهاي  

الرو اکسیور را از بین برد ولی تاثیري در تبدیل تخم  in vitro  در شرایطو ساعت  24و  18، 12

نتایج آزمایش در موش ها، اثر قطعی این عصاره ها در کاهش دفع کرم را نشان . انگل به الرو نداشت

 احتمال  ویر آنها بر کشندگی انگل را نیز افزایش داد افزایش غلظت عصاره و اسانس ها میزان تاث. داد

در مطالعه  ).67( مسئول اثر مذکور باشدوجود ترکیب کومارین در اسانس و عصاره این گیاه  دادند که

حاضر نیز اسانس بومادران تاثیر چشمگیري روي  پروتواسکولکسها داشت و همین طور افزایش 

میزان اثر پروتواسکولیسید . پروتواسکولکسها شد روي غلظت اسانس باعث افزایش اثر کشندگی

درصد  21/96، 42/89، 21/69دقیقه به ترتیب  30و20، 10در مدت زمانهاي  mg/ml10درغلظت 

  .بود% 100روي پروتواسکولکس ها  60تا  40از دقایق  لی این اثربود و

و همکاران نشان داد که عصاره آبی بومادران با کاهش    2011Jonsdottirمطالعه سال 

مطالعه ).  83(د یابکاهش  TH17سلول هاي فعالیت باعث می شود تا  IL-17مثل  سایتوکاینهایی 

. ما نشان داد که اسانس بومادران اثر کاهشی روي مارکرهاي سطحی سلول هاي دندریتیک دارد

این گیاه بر سایتوکاینهاي موثر در باالنس اره و اسانس عصبررسی بیشتر جهت اثرات ایمنومدوالتوري 

  ضروري هستند Th2 و Th1پاسخ هاي 

در تمام مدت زمانهاي  5و  mg/ml 3 اثر اسانس اکالیپتوس  بر روي پروتواسکولکس ها در غلظت 

در غلظت و مدت زمان . غیر قابل مالحظه بود mg/ml 5دقیقه مواجهه و غلظت    60مواجهه به جز 

در تمام مدت زمانهاي  100و mg/ml10 ،25 ،50غلظت هاي .  بود% 33/53مواجهه مذکور این اثر 

آنالیز اثر اسانس اتانولی گیاه همچنین  .پروتواسکولکس ها شدند%  100مواجهه، باعث از بین رفتن 
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      شان داد که اثر این اسانس در غلظت پایین تراکالیپتوس  به روي سه مارکر مورد بررسی ن

)μg/ml 10 ( بر مارکرهايCD86، CD40  وMHCII در غلظتهاي. اثر کاهشی داشت     

μg/ml 50  بر مارکر   100وMHCII اثر کاهشی و بر  CD86و CD40 اثر افزایشی داشت  اما

به  LPSکنترل مثبت مواجه شده با گروه همین طور آنالیز آماري نشان داد که . این اثر معنی دار نبود

  ).P<0.05(نسبت کنترل منفی سبب افزایش معنی دار تمام مارکرها شدند 

                         و همکاران اثر ضد کرمی اسانس یک گونه اکالیپتوس Macedoaدر مطالعه 

)Eucalyptus staigeriana ( روي نماتود روده بز)بررسی شد) همونکوس کونتورتوس .

الرو %   20/99از پوست اندازي  mg/ml 4/5تخمها  و % 99/ 27بازشدن از  mg/ml35/1غلظتهاي 

طبق آنالیز اسانس اکالیپتوس ترکیباتی از جمله آلفا پینن ، بتا پینن، بتا میرسن، آلفا . ها ممانعت کرد

ترپینئول، آلفا -4، اوکالیپتول، ترپنین، آلفا ترپینولن، بتا لینالول، بتا سیترونالل، فالندرن، اُ سیمن، لیمونن

سیترال، ترانس گرانول، اي سیترال، متیل گرانت، نرول استات و -ترپینوئول، سیس گرانیول، زد

گرانیول استات یافت شد که احتمال داده می شود از دالیل اثر کشندگی اسانس گیاه اکالیپتوس روي 

اسانس اکالیپتوس تاثیر خوبی روي  نیز در تحقیق ما). 68( انگل ها وجود این ترکیبات باشد

    در تمام مدت زمانهاي مواجهه اثر  mg/ml10پروتواسکولکس ها داشت به طوریکه از غلظت 

طبق مطالعه فوق احتمال دارد اثر مناسب اسانس این گیاه روي . بود% 100ضد پروتواسکولکسی 

  . باشد ترکیبات مذکور در این گیاهپروتواسکولکس ها به دلیل وجود 

   بهادري و همکارش، اثر چند ترکیب گیاهی از جمله اکالیپتوس بر جرب قرمز در طیور

به قفس هاي آلوده به  mg/cm363عصاره اکالیپتوس به میزان  .را بررسی کردند) درمانیسوس گالینه(
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اثر عصاره مذکور در روزهاي . عنوان شاهد دارویی اسپري نشدبه قفس یک و به  مایت اسپري شد

شاهد و عصاره گروه بود که به نسبت % 14/58و % 85/80به ترتیب  اسپرياول و هفتم پس از انجام 

نیز همچون مطالعه حاضر در تحقیق  .)69( و طوالنی مدت  داشتاثري معنی دار گیاهی،  هاي دیگر

  .کشتن  پروتواسکولکس ها نشان داد دراکالیپتوس اثر خوبی فوق 

Yoshimura ترکیب  رويو همکارانOenothein B،  که  موردیک تانن در گیاهان خانواده

نتایج بررسی آنها نشان داد که این ترکیب در . انجام دادند مطالعه اياکالیپتوس نیز از اعضاي آن است 

کاهش یا افزایش شد و تغییر معنی داري در  CD1aو  CD83باعث کاهش  μM100غلظت 

CD86 84( هم چنین این ترکیب به طور معنی داري سایتوکاینهاي سلول را کاهش داد. ایجاد نکرد(. 

. اثر کاهشی داشت که معنا دار نبود CD86باال روي  ر غلظتهاي ددر مطالعه ما اسانس اکالیپتوس 

براي تحقیق بیشتر بر روي خواص ایمنوموالتوري هر یک ترکیبات اسانس این گیاه مطالعات دیگر 

  .ضروري هستند

در تمام مدت زمانهاي مواجهه اثر پروتواسکولیسیدال  mg/ml3 عصاره گیاه سرخارگل در غلظت 

دقیقه، به ترتیب  30و 20، 10، در زمانهاي مواجهه mg/ml5قابل مالحظه اي نداشت اما در غلظت 

 %100دقیقه روي  60تا  40درصد و در مدت زمانهاي مواجهه  67/85، 88/75، 05/69روي

گیاه سرخارگل به نسبت گروه کنترل منفی  همچنین عصاره .پروتواسکولکسها اثر کشندگی داشت

 دیده شد  μg/ml 100افزایش معنی داري بر هر سه مارکر نشان داد که بیشترین میزان آن در غلظت 

P<0.05) .( از نتایج این طور برداشت می شود که این گیاه با خواص ایمنومدوالتوري باعث افزایش

کنترل مثبت به نسبت گروه کنترل منفی که فقط با همچنین گروه . هر سه مارکر مورد بررسی گردید
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 MHCIIو  CD86 ،CD40محیط کشت به تنهایی در تماس بودند باعث افزایش هر سه مارکر 

  .(P<0.05 )شد 

 Spoolder  پیشگیري و درمان عفونتهاي انگلی با ، 2007وهمکاران در سالAscaris suum  ،

Trichuris suis   وOesophagostomum dentatum   با استفاده ازعصاره هاي را درخوك

از کل رژیم % 5مخلوط این گیاهان، به میزان . سرخارگل مورد بررسی قراردادند از جملهچند گیاه 

غذایی هر روزه، باعث ممانعت از عفونت متوسط با کرمهاي گرد شد در حالی که همین گیاهان 

). 74( درمان عفونت با میزان مشابه نداشت ررژیم غذایی را تشکیل می دادند تاثیري د% 3زمانی که 

روي پروتواسکولکس  بر، اثر کشندگی آن فتعصاره گیاه افزایش یا غلظت، هر چه نیزدر این تحقیق 

  .پیدا کردهاي کیست هیداتیک افزایش 

در جوجه ها توسط  Eimeria acervulinaسینامالدئید و عصاره سرخارگل بر ضد تک یاخته اثر 

Orengo  میزان عصاره هاي تجویز شده . بررسی شد 2012و همکاران در سال

mg/kg150 ،سینامالدئیدmg/kg 150 ،عصاره سرخارگلmg/kg1000  مخلوط عصاره سرخارگل و

   فقط  در ،کاهش معنی دار آسیب هاي دئودنال. بود ) به ازاي هر کیلو وزن جوجه(سینامالدئید

یده شد و در بقیه گروهها کاهش معنی داري در این آسیب ها هاي درمان شده با سینامالدئید د جوجه

به  که دلیل عملکرد ضد انگلی سرخارگل احتماالً می دهدنتایج این مطالعه نشان ). 75(مشاهده نشد 

  .دلیل وجود سینامالدئید در این گیاه باشد

اثرضد انگلی عصاره ریشه گیاه سرخارگل روي لیشمانیا در  ،وهمکاران Soudi توسط  2007درسال 

پروماستیگوتها را در % 100  ،این عصاره 125و  mg/ml 50 هاي غلظت. محیط کشت بررسی شد
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نتایج این بررسی مشخص کرد که عصاره اتانولی ریشه این گیاه باعث . ساعت از بین بردند 48طول 

این مطالعه همسو با مطالعه ما نشان داد که افزایش ). 76( ممانعت از رشد پروماستیگوتها می شود

در مطالعه ما نیز در .  غلظت و مدت زمان مواجهه باعث افزایش اثر گذاري عصاره گیاهی می شود

ر در ولی این اث .بود% 100در تمام  مدت زمانهاي مواجهه اثر کشندگی  100تا mg/ml10غلظتهاي 

  .و در مدت زمانهاي مواجهه پایین دیده نشد 5و  mg/ml 3غلظتهاي 

                     در بررسی دیگري که در غالب یک پایان نامه دانشجویی انجام شد، خواص آنتی اکسیدان و 

                       بر علیه باکتري هاي % 75/0، و5/0، 25/0ضد میکروبی عصاره سرخارگل در غلظتهاي

باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی، انتروباکتریاسیه و استافیلوکوکوس اورئوس در خمیر شیرینی کلمپه 

تفاوت خاصی از نظر میزان باکتري نسبت به   ،عصاره%  25/0در نمونه هاي داراي  .بررسی گردید

غلظت  کنترل و درگروه تعداد میکروب ها پایین تر از % 5/0غلظت در . کنترل مشاهده نشدگروه 

ن عصاره می تواند به عنوان ای می دهدکپک و مخمري مشاهده نشد که نشان  ،هیچ باکتري% 75/0

در تحقیق ما نیز مانند این مطالعه افزایش  .)77( آنتی اکسیدان و ضد میکروبی عمل کند ترکیب

ایین این که در غلظتهاي پ دن تمام میکرو ارگانیسم ها گردیدغلظت عصاره سرخارگل باعث از بین بر

  .مسئله محقق نشد

Benson   و همکاران تحقیقی روي اثر عصاره ریشه گیاه سرخارگل در غلظتهايμg/ml450- 150 

ي دندریتیک جدا شده از مغز سلول هابر  μg/ml150-50و همچنین عصاره برگ گیاه در غلظتهاي 

 ،CD11cعصاره ریشه سرخارگل در تمام غلظتها مارکرهاي بلوغ  . استخوان موش انجام دادند

MHC II ،  CD86و CD54 عصاره برگ سرخارگل عالوه بر آن . را افزایش دادCD11c  را
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. ي دندریتیک جلوگیري کردسلول هارا کاهش داد و از بلوغ  MHCII ,CD86 CD54 و افزایش

را افزایش  TNF-αو  IL-6نتیجه مطالعه نشان داد ریشه گیاهان که غنی از پلی ساکارید بود، ترشح 

نتایج این بررسی اثر وابسته به . عصاره برگ سرخارگل اثري روي ترشح سایتوکاین ها نداشت. داد

سرخارگل باعث افزایش سه مارکر در مطالعه ما عصاره ). 85(دوز عصاره سرخارگل را تائید کرد 

با نتایج حاصل از این نظر این میزان افزایش در غلظتهاي باالتر بیشتر بود که . بلوغ مورد بررسی شد

احتماالً ترکیبات پلی ساکاریدي موجود در عصاره سرخارگل داراي . از مطالعه باال همخوانی دارد

  .لوغ هستندخاصیت ایمنومدوالتوري و افزایش دهنده مارکرهاي ب

قسمتهاي مختلف گیاه الکلی  -اثر تحریک کننده عصاره آبی ، و همکاران Wang در مطالعه   

ي دندریتیک بررسی سلول هاروي ) گیاه  تمام بخشهايریشه، ساقه وبرگ گیاه، گل و (سرخارگل 

 وي مورد مطالعه کشت داده سلول هاساعت با  24به مدت  500و  g/mlμ1 ،10 ،100غلظتهاي . شد

مختلف مواجه شده با عصاره هاي ي سلول هاروي  HLA-DR و CD14 ،CD32بیان مارکرهاي 

را در سلول هاي دندریتیک به  CD83نتایج نشان داد که عصاره گل و ریشه گیاه میزان . بررسی شد

را MHCI و  CCL2  ،CCL3عصاره ریشه بیان ژن هاي . دنده طور معنی داري افزایش می

 g/mlμ 10 ،100 ،500غلظتهاي . ریشه است ات گیاهیافزایش داد که احتماالً به دلیل وجود ترکیب

 500وg/mlμ 100عصاره تمام بخش هاي گیاه، ساقه و برگ و عصاره ریشه  و همین طور غلظت 

در پایان مشخص شد که عصاره گیاه سرخارگل توانایی . شد HLA-DRعصاره گل باعث افزایش 

نتایج مطالعه ما نیز خواص . )86(را دارد  سلول هااي تمایز و بیان ژنهاي مرتبط با این الق

  .می کندایمنومدوالتوري سرخارگل را تائید 
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Burger  و همکاران، در بررسی عصاره تازه تهیه  شده  و عصاره گیاه خشک شده سرخارگل در

 IL-1وTNF-α ،IL-6 ، IL-10روي ماکروفاژها، سایتوکاین هاي  g/mlμ012/0 - 10غلظتهاي 

مارکروفاژ هاي کشت داده شده با . تولید شده از ماکروفاژهاي مواجه شده با عصاره را بررسی کردند

سایتوکاین بیشتري نسبت به ماکروفاژهاي مواجه نشده با عصاره تولید کردند و  g/mlμ012/0غلظت 

این نتایج نشان داد که عصاره خالص . با افزایش دوز عصاره تولید این سایتوکاین ها کاهش یافت

مطالعه ما نیز نشان داد که عصاره ). 87(نشده سرخارگل داراي اثر محرك بر پاسخ ایمنی است 

براي . می شودي دندریتیک در تمام غلظتها سلول هاسرخارگل باعث افزایش مارکرهاي بلوغ روي 

 و Th1بلوغ و باالنس لنفوسیتهاي بررسی خواص روي سایر سایتوکاین ها، ژنوم سلول و مارکرهاي 

Th2 بررسی هاي دیگر ضروري است.  

  نتیجه گیري

تمام عصاره ها و اسانس هاي گیاهان بررسی شده به جز عصاره گیاهان گردو و آزاد درخت داراي 

بودند و این اثر در اسانس گیاهان اکالیپتوس، رازیانه، بومادران و عصاره خوبی اثر پروتواسکولیسیدال 

مدوالتوري این گیاهان نیز، اگرچه تمام این در بررسی ایمنو. نطین چشمگیر بودسرخارگل و افس

داشتند، سرخارگل  MHCII و CD40 ،CD86گیاهان اثر محرك یا سرکوب گر بر بیان مارکر هاي 

   بر روي سه مارکر و رازیانه و افسنطین در غلظت  100و  μg/ml 10 ،50در هر سه غلظت 

μg/ml 100  اثر افزایشی معنا داري روي مارکرCD40 داشتند.  
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  :پیشنهادات

و بررسی اثر ایمنومدوالتوري بررسی اثر اسکولیسیدالی فرکشنهاي مختلف گیاهان مورد استفاده  -1

 In vitroفرکشن هاي مذکور به صورت 

کننده بررسی اثر ایمنومدوالتوري عصاره ها و اسانسها بر ژنوم بلوغ و عملکردي سلولهاي عرضه  -2

 حرفه اي آنتی ژن

بررسی اثر ایمنومدوالتوري فرکشنهاي این گیاهان بر تولید سایتوکاین ها از سلولهاي عرضه کننده  -3

 Th1/Th2حرفه اي آنتی ژن و باالنس پاسخ هاي 

 بررسی اثر گیاهان پروتواسکولیسید بر روي ژنوتایپ هاي مختلف انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس -4

و روي  In vivoلیسیدالی و ایمنومدوالتوري گیاهان مورد مطالعه در شرایطبررسی اثر پروتواسکو -5

 حیوانات آزمایشگاهی
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