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  گیاهان پروتواسکولیسید بر روي سلولهاي دندریتیک

 اد راهنمتیاسا

  مهرکترمجتبی شهنازي، دکتر عباس آزادد

  اساتید مشاور

  دکتر رضا حاجی آقایی، دکتر محمود علیپورحیدري  
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  ربابه لطیفی
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  که وجودشان برایم همه عشق است و وجودم برایشان همه رنج ؛              

  توانشان رفت تا به توانایی رسم و مویشان گرد سپیدي گرفت تا رویم سپید بماند.        
  و                                                      

  
  تقدیم به                                           

  
  همه کسانی که فروغ نگاهشان و گرمی کالمشان و روشنی رویشان

  .سرمایه جاویدان زندگی من بوده است                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  
  
  
  
  

  
  خداوند بزرگ را سپاس می گویم که توان اندیشیدن را عطا فرمود و به من این فرصت را داد که 

  بتوانم بهتر به بیماران کمکی هر چند اندك نموده و از آالم آنان بکاهم.

  و در این جا برخود الزم می دانم که سپاس خالصانه خود را تقدیم کنم به :

  ي دکتر مجتبی شهنازي که در این مسیر دشوار استاد بزرگوار و راهنمایم جناب آقا

 همواره راهنماي اندیشه و حسن عمل برایم بوده است و الطاف بی منت ایشان به من درس

 ایمان و اندیشه ورزي آموختند.  

 که با هدایت استاد گرانقدر  و راهنماي ارجمندم جناب آقاي دکتر عباس آزادمهر 

  .علم و اندیشه راهنمایی نمودنداندیشمندانه خود مرا به گذرگاه 

 مشاور رساله  دکتررضا حاجی آقاییاساتید گرامی جناب آقایان دکترمحمود علیپور و 

 که با هدایت اندیشمندانه خود مرا در این مسیرکمک و راهنمایی فراوان نمودند.

  استاد محترم جناب آقاي دکتر سرایی که صبورانه و مهربان مرا یاري نمودند.

  (بخصوصتمامی اعضاي گروه هاي انگل شناسی ویژه اي دارم از تشکر انتها در

 آقاي باقري)، آناتومی، مرکز تحقیقات، پاتولوژي، 

  بی دریغشان  ایمونولوژي و بیوشیمی که مدیون محبت

  هستم و بدون همراهی ایشان طی این راه طوالنی میسرنبود.

  
  
  



 

 
 

  :چکیده فارسی

گیاهان دارویی و تعیین اثر ایمونومدوالتوري گیاهان پروتواسکولیسید بر روي سلولهاي بررسی اثر پروتواسکولیسیدال 

  دندریتیک

  :زمینه

هیداتیدوز یکی از مهمترین بیماري هاي مشترك بین انسان و دام بوده و از انتشار جهانی برخوردار است. در حال    

عمل جراحی، نشت محتویات کیست معمول بوده حاضر موثرترین روش درمانی هیداتیدوز عمل جراحی است. هنگام 

و بیشترین عامل عود بیماري محسوب می شود. انتخاب مواد پروتواسکولیسیدال موثر و کم ضرر و تزریق آنها به داخل 

کیست ها می تواند خطر نشت  پروتواسکولکس هاي زنده را کاهش دهد. مواد پروتواسکولیسیدال زیادي براي غیرفعال 

سکولکس ها مورد استفاده قرار گرفته ولی موادي که استفاده از آنها کامال موثر و بی ضرر باشد تا حال کردن پروتوا

گزارش نشده است. در حال حاضر استفاده از گیاهان داروئی به عنوان جایگزین مواد مصنوعی فوق که بتوانند براي بدن 

  ه قرار گرفته است.بی ضرر باشند و باعث تعدیل سیستم ایمنی بدن شوند مورد توج

ارزیابی اثر پروتواسکولیسیدال چند گیاه دارویی  بر روي پروتواسکولکسهاي کیست هیداتیک و تعیین خواص  :هدف

  ایمونومدوالتوري گیاهان موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي سلولهاي دندریتیک.

  : مواد و روشها

پروتواسکولکس ها با رعایت شرایط استریل جدا و زوین تهیه کبد گوسفندان آلوده به کیست هیداتیک از کشتارگاه ق   

)، چاي کوهی Nicotina tabacum)، تنباکو (Cucurbita pepoگردید. عصاره یا اسانس گیاهان کدو تنبل (

)Hypericum perfratum ) مورد ،(Myrtus communis ) کاکوتی ،(Ziziphora tenuior  اسطوخودوس ،(

)Lavandula angustifolia ) دارچین ،(Cinnamomum aromaticum ) و کافور (Cinnamomum 

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

زیابی قرار گرفت. %  ویابیلیتی پروتواسکولکس ها مورد ار1/0پروتواسکولکس ها مواجه گردید و با استفاده از ائوزین 

جهت بررسی اثر ایمونومدوالتوري گیاهان موثر بر پروتواسکولکس ها، سلول هاي دندریتیک از طحال موش هاي 



 

 
 

BALB/c   1 با روش  MACS  به کمک آنتی بادي منوکلونال و بید مغناطیسی جدا شدند و اثر عصاره یا اسانس

درجه سانتی گراد  37ساعت و دماي  18در مدت زمان  100و μg/ml 10 ،50گیاهان پروتواسکولیسید در غلظت هاي 

) مورد ارزیابی قرار گرفته و به روش MHCIIو  CD4o ,CD86در بیان مارکرهاي بلوغ سلول هاي دندریتیک (

  فلوسایتومتري اندازه گیري شدند.

  :یافته ها

پروتواسکولکس ها را از بین برد، در حالیکه % 100دقیقه  10در مدت  mg/ml 5در این مطالعه گیاه کافور با غلظت    

توانستند در  100و  mg/ml25، 50 گیاهان داروئی کاکوتی، اسطوخودوس، دارچین و مورد به ترتیب با غلظت هاي

بعالوه گیاهان داروئی تنباکو و چاي کوهی با غلظت  % پروتواسکولکس ها را از بین ببرند.100دقیقه،  10مدت زمان 

mg/ml 100 دقیقه همه پروتواسکولکس ها را کشتند، در صورتیکه عصاره تخم کدو در تمامی غلظت هاي  20از  بعد

مورد استفاده و مدت زمانهاي مواجهه اثر قابل مالحظه اي بر روي پروتواسکولکس ها نداشت. همچنین نتایج داد که 

و  CD40 ,CD86لولهاي دندریتیک (عصاره یا اسانس گیاهان، داراي اثرات ایمونومدوالتوري متفاوت بر بلوغ س

MHCII) بودند. عصاره گیاه تنباکو، دارچین و کافور به طور معنی داري به صورت وابسته به دوز (µg/ml10 ،50 

) سبب کاهش تمامی مارکرهاي بلوغ شدند. همینطور عصاره گیاه مورد در تمامی غلظت ها اما گیاه کاکوتی فقط 100و

) ولی اثرات آنها بر دیگر مارکرها P>05/0(شده  CD40ایش معنی دار بیان مارکر سبب افز µg/ml100در غلظت 

توانست با اثر  µg/ml100معنی دار نبود. دیگر نتایج این تحقیق نشان دادند که گیاه اسطوخودوس فقط در غلظت 

این حال گیاه چاي گردد با  DCایمونومدوالتوري سبب کاهش معنی دار بیان همه مارکرهاي بلوغ در سطح سلولهاي 

  کوهی اثر معنی داري بر بیان تمامی مارکرهاي بلوغ نشان نداد.

تمامی گیاهان مورد آزمایش بجز عصاره تخم کدو تاثیر خوبی بر روي پروتواسکولکس ها داشتند که این  :نتیجه گیري

د. همچنین نتایج نشان داد که تاثیر در بعضی گیاهان از جمله کافور ، اسطوخودوس، کاکوتی و دارچین قابل مالحظه بو

برخی ازگیاهان مانند تنباکو، اسطوخودوس، دارچین و کافور با کاهش درصد مارکرهاي بلوغ و بعضی گیاهان دیگر از 

جمله کاکوتی و مورد با افزایش مارکرهاي بلوغ داراي اثرات ایمونومدوالتوري مناسبی می باشند. با این حال تحقیقات 

                                                
1 - Magnetic Cell Sorting 



 

 
 

  Th1/Th2ر آنها بر تولید سایتوکاین ها و عملکرد سلولهاي دندریتیک و نیز نوع پاسخ ایمنی بیشتر جهت بررسی اث

  پیشنهاد می شود.

  گیاهان داروئی، ایمونومدوالتوري، دندریتیک سل، سایتوکاینکلید واژه: کیست هیداتیک، پروتواسکولیسیدال، 
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 در مدت mg/ml 25 ): اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه چاي کوهی با غلظت25جدول (

  Tukey ..........................................................    96تست زمانهاي مواجهه مختلف با استفاده از

 در مدت mg/ml 50 ): اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه چاي کوهی با غلظت26جدول (

  Tukey ..........................................................    96تستزمانهاي مواجهه مختلف با استفاده از 



 

 
 

 در مدت mg/ml 100 چاي کوهی با غلظت مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه): اثر 27جدول (

  Tukey     ..........................................................96تست زمانهاي مواجهه مختلف با استفاده از

 در مدت زمانهاي mg/ml 3 اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه مورد با غلظت): 28جدول (

  Tukey .......................................................................    97تست مواجهه مختلف با استفاده از

 مدت زمانهايدر  mg/ml 5): اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه مورد با غلظت29جدول (

  Tukey .......................................................................    97تست مواجهه مختلف با استفاده از

 در مدت زمانهايmg/ml 10 ): اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه مورد با غلظت30جدول (

  Tukey ...........    ............................................................97تست مواجهه مختلف با استفاده از

 در مدت زمانهاي mg/ml 25): اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه مورد با غلظت31جدول (

  Tukey     .......................................................................98تستمواجهه مختلف با استفاده از 

 در مدت زمانهاي mg/ml 50): اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه مورد با غلظت32جدول (

  Tukey ........................................................... ............   98تستمواجهه مختلف با استفاده از 

 مدت زمانهايدر mg/ml 3): اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه کاکوتی با غلظت33(جدول

  Tukey .......................................................................    98تستمواجهه مختلف با استفاده از 

در مدت  mg/ml  5 گیاه کاکوتی با غلظت ): اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال34(جدول 

  Tukey ..........................................................    99تست زمانهاي مواجهه مختلف با استفاده از

 در مدت mg/ml 10 کاکوتی با غلظتگیاه ): اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال 35جدول (

  Tukey ..........................................................    99تست اززمانهاي مواجهه مختلف با استفاده 



 

 
 

 در مدت mg/ml 3 ): اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه اسطوخودوس با غلظت36جدول (

  Tukey ..........................................................    99تستزمانهاي مواجهه مختلف با استفاده از 

 در مدت mg/ml 5 ): اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه اسطوخودوس با غلظت37جدول (

   Tukey ..........................................................   100تستزمانهاي مواجهه مختلف با استفاده از 

 در مدت mg/ml 10با غلظت ): اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه اسطوخودوس38جدول (

  Tukey ..........................................................   100تست زمانهاي مواجهه مختلف با استفاده از

 در مدت زمانهايmg/ml 3): اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه دارچین با غلظت39جدول (

  Tukey .......................................................................   100تستمواجهه مختلف با استفاده از 

 در مدت زمانهاي mg/ml 5): اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه دارچین با غلظت40(جدول

  Tukey .......................................................................   101تستمواجهه مختلف با استفاده از 

 در مدت mg/ml 10 ): اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه  دارچین با غلظت41جدول (

  Tukey .......................................................  ...101تستزمانهاي مواجهه مختلف با استفاده از 

 در مدت mg/ml 25 ): اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه  دارچین با غلظت42جدول (

  Tukey ..........................................................  101تستزمانهاي مواجهه مختلف با استفاده از 

 در مدت زمانهاي mg/ml 3 ): اثر مقایسه اي پروتواسکولیسیدال گیاه کافور با غلظت43جدول (

  Tukey ....................................................................... 102تست مواجهه مختلف با استفاده از

  

  

  



 

 
 

  فهرست تصاویر

  عنوان                                                                          صفحه

           7...............................................................      هیداتیک در ریه گوسفندکیست  :1تصویر 

             7      کیست هیداتیک درکبد گوسفند.............................................................. : 2تصویر 

            8...............................................      وزوسچرخه زندگی اکینوکوکوس گرانول  :3تصویر 

           65.........................................      گیاهان داروئی مورد آزمایش........................... :4تصویر 

  77ان داروئی از مواجهه با عصاره و اسانس گیاه قبل: پروتواسکولکس هاي زنده، 5تصویر 

  78: پروتواسکولکس هاي مرده، بعد از مواجهه با عصاره و اسانس گیاهان داروئی 6تصویر 

  CD8 11c+     ......................................103: فلوسیتومتري درصد خلوص سلول 7تصویر 

سلولهاي در سطح بلوغ : نمونه اي از نتایج فلوسیتومتري درصد بروز مارکرهاي 8تصویر 

  104دندریتیک بعد از کشت سلولی و مواجهه با عصاره یا اسانس گیاهان.........................    
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 فصل اول

  مقدمه:

  :تاریخچه

اکینوکوکوزیس یکی از قدیمی ترین بیماریهاي شناخته شده انسان می باشد و از زمانی که انسان به    

 .اهلی کردن حیوانات از جمله گوسفند و سگ اقدام کرد، در معرض ابتالء به هیداتیدوز بوده است

 ارسطو و راط،توسط بق باستان یونان بار در گرانولوزوس، اول اکینوکوکوس هیداتیک، متاسستود کیست

در  پر از آب اي کیسه عنوان به از آن بقراط .)1( شد داده تشخیص  )میالدي1600-1700 ( جالینوس

 اشاراتی بیماري این به میالدي نهم نیز در قرن رازي است. زکریاي یاد کرده و دام انسان کبد و ریه

 کیست بودن حیوانی ماهیت به تحقیقاتی ، ردي، تایسون و هارتمن طی17است. در اواخر قرن داشته

 در حیوان و انسان هیداتیک کیست تشابهات اولین بار به ) براي1771شدند. پاالس( مشکوك هیداتیک

هاي داخل کیست را توصیف نموده و  ) اسکولکس1782قرن، گز ( یک از گذشت کرد. پس اشاره

تشابه آنها را با انتهاي قدامی کرم هاي پهن ثابت کرد و انگل را تنیا ویسرالیس سوشیالیس گرانولوزا 

) به کمک میکروسکوپ نوري مرحله نوزادي کرم را تشخیص داد و 1786نامید. چند سال بعد باش (

جنس اکینوکوکوس را معرفی کرد و در سال 1801 آن را هیداتیژنا گرانولوزا نامید. رودلفی در سال

مراحل بالغ انگل را در سگی که به صورت طبیعی آلوده شده بود بررسی نمود و انگل را تنیا 1808

  کتنی فورمیس نامید.

 1853اولین مورد هیداتیدوز انسانی را گزارش نمود تا اینکه ون سیبولد در سال 1821برنس در سال   

 بلوغ انگل و نوزادي مراحل بین ارتباط و بی سگ به کیست هیداتیک، چرخه زندگیبا آلوده کردن تجر
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 شده خارج کیست خوراندن ایسلند با و کراب در در برلین نانین توماس در استرالیا، .)2، 1(داد  رانشان

کردند.  مشخص انگل زندگی چرخه را در انسان و سگ بین ارتباط و تولید کرم بالغ، سگ به از انسان

. در ایران براي اولین بار )1طور کامل شناسایی گردید ( به انگل سیر تکاملی بود که 12قرن در اواسط

هجري شمسی این انگل توسط مکاره چیان و جانبخش در سگهاي ولگرد تهران گزارش 1334در سال 

  .)2شد (

  

  :اکینوکوکوس بندي طبقه

   ):3عامل ایجاد کیست هیداتید به ترتیب زیر طبقه بندي می شود ( طبق آخرین گزارشات،

Kingdom: Animalia  
Phylum: Platyhelminthes 

Class: Cestoda 

Sub class: Eucestoda 

Order: Cyclophyllidea  
Family: Taeniidae 

Genus: Echinococcus 

  
گونه براي آن شناسایی شده که مهمترین  4بوده و تا حال  Taeniidaeاکینوکوکوس عضو خانواده 

گونه آن اکینوکوکوس گرانولوزوس می باشد. اعضاء این خانواده چرخه زندگی غیرمستقیم داشته و  

داراي دو میزبان پستاندار هستند و همچنین مرحله الروي آنها، کیسه اي حاوي مایع است. میزبان 

ان و انان بوده و میزبان واسط شامل گونه هاي متعددي از گیاه خوارنهایی آنها سگ سانان و گربه س

  ).4همه چیزخواران می باشد (
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  :   شناسی ریخت مشخصات

  کرم بالغ

 میلی متر) بوده و داراي یک سر3-6اکینوکوکوس گرانولوزوس یک کرم نواري بسیارکوچک (معموال   

  1قالب، یک گردن کوتاه، یک پروگلوتید 50تا 28بادکش فنجانی و یک روستلوم با  4کروي شکل با 

سوراخ هاي تناسلی ). 5( می باشد عدد پروگلوتید بارور2 داراي یک یاو  و یک پروگلوتید بالغ سنار

عدد بوده و  65تا 45بطور متناوب و نامنظم در قسمت جانبی بندها قرارگرفته است. تعداد بیضه ها

قرار گرفته است. رحم داراي  2ه در عقب آن  غدد ویتلوژنتخمدان در این انگل دو قسمتی می باشد ک

انشعاب جانبی کوتاه است. بندهاي بارور دورترین پروگلوتیدها از  15تا 12یک  تنه اصلی و تعداد 

قسمت سر یا اسکولکس می باشند. در این بندها دستگاه تناسلی تحلیل رفته و تنها رحم پر از تخم 

  ).7، 6مشاهده می گردد (

  تخم

ماه در  3-8عدد تخم کرم است. تخم ها بسیار مقاومند و به مدت  600حاوي حدود بارورهر بند       

گرد متمایل به دام را آلوده کند. تخم کرم  2700ه محیط زنده می مانند. سگ آلوده می تواند روزان

داراي جدار  و بوده میکرون 30- 38 آن اندازه، تنیاها می باشد تخم سایر شبیه و کامال بوده بیضی

تخم داراي جنینی به نام ). 1پوشیده شده است ( 3د که توسط یک امبریوفورضخیم و مخطط می باش

). هر تخم انگل بعد از 8نامیده می شود ( 4قالب، هگزاکانت 6انکوسفر می باشد که به علت دارا بودن 

بدیل می شود. تخم هاي ماه به یک کیست هیداتید ت 3-6بلعیده شدن توسط میزبانهاي واسط پس از 

                                                
1 - Proglotid 
2 - Vitellogenian glands 
3 - Emberyophore 
4 - Hexacanth 
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کرم همراه با مدفوع سگ آلوده خارج  شده و در محیط پراکنده می گردند. انسان و حیوانات با خوردن 

  ).9، 5این تخم ها همراه با آب، غذا و سبزیجات، آلوده می شوند (

  ها مقاومت تخم

تنیا در طبیعت هستند. کننده بقاي تخم گونه هاي  دماي باال و خشکی هوا مهمترین عوامل محدود   

تخم انگل در برف و شرایط انجمادي یکسال می تواند در چراگاه ها زنده بماند اما به خشکی حساس 

درجه سانتی گراد 26روز در دماي  45درجه سانتیگراد و 2سال در حرارت  2/ 5تخم انگل  ).6است (

رود ولی در سایه و نقاط مرطوب  بین می زنده می ماند. این تخم در مقابل نور خورشید به سرعت  از

درجه سانتیگراد به ترتیب در مدت زمان 100و  70، 60و حرارت هاي )10تا چندین ماه زنده می ماند (

دقیقه تخم کرم را از بین می برند. مواد شیمیایی و ضدعفونی کننده از قبیل: الکل،  1و  5، 10هاي 

بی اثر بوده و می توان گفت حرارت باال تنها راه فرمالدئید، لیزول و کلرورسدیم بر روي تخم انگل 

  ).11موثر براي از بین بردن تخم هاي اکی نوکوکوس می باشد (
  یداتیکه کیست ساختمان

به مرحله الروي اکینوکوکوس گرانولوزوس که در داخل بدن میزبان واسط از جمله دام و انسان    

از  ورده شدن تخم توسط میزبان واسط، جنینتشکیل می شود کیست هیداتیک گفته می شود. پس از خ

تخم خارج شده و از طریق گردش خون به بافت هاي مختلف می رود. جنین در بافت هاي مختلف به 

سانتیمتر  1ماه به  5میلی متر و مدت  4-5ماه قطر آن به  3فرم الروي (کیست) درآمده و ظرف مدت 

سانتی متر) به قطرآن اضافه می شود. اندازه کیست  5سانتی متر (گاهی1رسیده و از آن به بعد ساالنه 

  ).6سا نتی متر هم گزارش شده است ( 20ولی تا بوده سانتی متر 5هاي هیداتیک به طور معمول 

در الیه داخلی کیستهاي هیداتیک تعداد زیادي پروتواسکولکس وجود دارد که در چرخه زندگی    

ط سگ خورده می شود در روده حیوان، هر انگل نقش مهمی دارند. هنگامی که کیست توس
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پروتواسکولکس به فرم بالغ انگل تبدیل می گردد. اگر کیست هاي هیداتیک مستقر در احشاء انسان در 

دیگر پاره شوند، پروتواسکولکسها در احشاء مجاور منتشر شده و هر  علت اثر ضربه یا هر

). 12به آن کیست ثانویه می گویند (پروتواسکولکس یک کیست هیداتیک جدید ایجاد می کند که 

نسج را زیر فشار قرار می دهد و سلولهاي نسج  شکل اسمز تغذیه نموده و به تدریجکیست هیداتید به 

  ). 13مجاور را فیبروزه می کند (

  الیه است که توسط الیه محاط کننده کیست احاطه می شود: 2کیست هیداتیک داراي 

فیبروزي بوده که توسط میزبان ایجاد می شود و کیست را احاطه می  الیه محاط کننده کیست، الیه اي

 شود. این آغاز می رشد کیست اولیه از مراحل که است التهابی واکنش محصول نوعی الیه این کند

دهد. اگر واکنش  تاثیر قرار می را تحت و کیست بوده متفاوت میزبانهاي مختلف در التهابی واکنش

 الیه فیبروز اکثرا یک واسط در میزبانهاي حالیکه شود در انگل می مرگ وانهدام  سبب شدید باشد

  ).1( شود می ایجاد

چند الیه و نامیده شده و دیواره اي  1ورقه ورقهکوتیکولی، هیالینی یا دیواره خارجی کیست بنام الیه    

مقاوم می باشد بوده و در مقابل نفوذ میکروب ها  بدون هسته به رنگ سفید و ضخامت یک میلیمتر

  ولی کریستالوئید و کولوئیدها از طریق آن قابل نقل و انتقال است.

میکرون بوده و از سطح  5 ، یک الیه نازك هسته دار به ضخامت حدود2دیواره داخلی یا غشاء زایا

ها از الیه  به وجود می آید. جدار این کیسه 3داخلی آن جوانه هایی کیستیک موسوم به کیسه هاي زایا

به وجود می آید. معموال در داخل  4ا غشاء زایا تشکیل شده و از سطح داخلی آن پروتواسکولکس های

(مادر) کیست هاي کوچکتري با ساختمان مشابه آن به وجود می آید که به آنها کیستهاي  کیست اصلی

                                                
1 - Laminated layer 
2 - Germinal layer 
3 - Brood capsules 
4 - Protoscoleces 
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کیست گفته می شود و درون این کیست ها کیسه هاي زایا تشکیل می شوند. به طورکلی هر  1دختر

میلیون پروتواسکولکس است. با رشد بیشتر کیست، کیسه هاي جوانه اي 2 ا دارايحدودهیداتید کامل 

پاره شده و پروتواسکولکس ها به درون کیست آزاد می شوند. به مجموع کیسه هاي جوانه اي و 

رو در بدن گفته می شود. در صورتی که ال 2پروتواسکولکس هاي آزاد درون کیست اصلی شن هیداتید

میزبان به طور کافی رشد کند بدون آنکه داخل آن اسکولکس ایجاد شود به آن الرو یا کیست بدون 

کیست  %20 ، % کیست هاي موجود در گاو95یا کیست استریل یا سترون گفته می شود. حدود  3سر

  .)6% کیست هاي موجود در بدن گوسفند استریل هستند (8 هاي موجود در خوك و

و حاوي 015/1تا  007/1ع درون کیست هیداتید شفاف و به رنگ زرد کمرنگ با وزن مخصوص مای   

درصد نمک، امالح فسفات و سولفات کلسیم، قند، چربی و مواد 5/0آلبومین و پروتئین هاي دیگر، 

می باشد. توسط تعدادي از محققین، تشابهی بین  2/7-4/7به میزان  PHاین مایع داراي  دیگر است.

هیداتید و سرم میزبانان از نظر گلوکز، اوره، کلرورسدیم، کراتی نین، پروتئینها و امالح، گزارش  مایع

کپسولهاي زایا و پروتواسکولکس ها در درون این مایع شناورند. مایع هیداتید عاري از شده است. 

معموال در صورت پاره شدن کیست،  ).11( باکتري بوده ولی محیطی مناسب براي رشد باکتریهاست

  ).6واکنش آلرژیک و گاهی آنافیالکسی و مرگ  ممکن است بروز کند (

                                                
1 - Daughter cyst 
2 - Hydatid sand 
3 - Acephalocyst 
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  کیست هیداتیک در کبد گوسفند :)2در ریه گوسفند                  تصویر ( کیست هیداتیک :)1(تصویر      

  

  انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس: زندگی چرخه

روباه ها، شغالها، دینگو، و دیگر پستانداران گوشتخوار از جمله  کرم بالغ در ژژونوم سگ سانان   

). یک سگ ممکن است 9، 5کفتار و گرگهاي صحرائی به عنوان میزبان قطعـی انگل زندگی می کند (

به هزاران کرم اکینوکوکوس گرانولوزوس آلوده باشد. هر دو هفته یکبار از انتهاي خلفی هر کرم یک 

عدد تخم 600هر بند رسیده حاوي حدودمراه مدفوع سگ خارج می شود. ه و هبند رسیده جدا شد

ماه به یک کیست  3-6). هر تخم کرم پس از بلعیده شدن توسط میزبانهاي واسط پس از 14کرم است (

و  طریق دستز انگل ا کیست، ورود تخم این به نانسا ابتالي راه ). مهمترین7هیداتید تبدیل می شود (

دهان  است. انگل داراي دو چرخه زندگی متفاوت اهلی و وحشی بوده و  به آلوده سبزیجات

). به محض بلعیده شدن 8، 5گیاهخواران عمده ترین میزبان واسط در چرخه اهلی انگل می باشند (

تخم توسط میزبان واسط، جنین در اثر شیره هاي گوارشی از غشاهاي احاطه کننده آزاد شده، فعاالنه به 

نفوذ کرده و وارد عروق خونی می شود الروها می توانند در هر اندام  یا بافتی داخل جدار روده 

جایگزین شوند اما غالبا در کبد و ریه ها یافت می شوند. جنین به آرامی به کیست هیداتید تکامل 
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سانتیمتر یافته و پس از آن به طور یکنواخت بزرگ تر  1ماه یا بیشتر، قطري حدود  5یافته، در عرض

مایع باشند. رشد نهائی  سال یا بیشتر، کیست ها می توانند حاوي چند لیتر10به نحوي که پس از شده 

  ).8، 7آن بستگی دارد ( جایگزینی کیست به مکان

  

  
  

  گرانولوزوس اکینوکوکوس زندگی چرخه :  )3( تصویر
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  تنوع درون گونه اي:

اختالفات ژنتیکی و فنوتیپی در انگلهاي یک گونه خاص از مدتها پیش مورد بحث بوده، زیرا باعـث     

بروز تفاوتهایی در چهره اپیدمیولوژیک بیماري در مناطق آندمیک و نیز اختالفـاتی در تظـاهرات بـالینی    

اختالفات بین گونه اي  می شود. اخیرا با ابداع روشهاي ملکولی، راه براي شناسائی هر چه بیشتر و بهتر

یـک اسـترین اکینوکوکـوس شـامل      Thompsonو درون گونه اي انگل هموارتر شده است. طبق نظر

گروهی از افراد یک گونه است که از نظر فراوانی ژنهـا و همچنـین از نظـر یـک یـا چنـد مشخصـه از        

نشان می دهند. تاکنون  گروههاي دیگر همان گونه، از نظر آماري متفاوت بوده و اختالف معنی داري را

  ) از اکینوکوکوس گرانولوزوس شناخته شده است که عبارتنداز:G1- G10ژنوتیپ ( 10

): شایعترین سویه انگل است. میزبانهاي نهایی شناخته شده این سویه سـگ،  G1سویه گوسفندي( -1 

می باشند و میزبانهاي واسط آن گوسفند، گـاو، بـز، بوفـالو، خـوك، شـتر،       روباه، دینگو، شغال و کفتار

  ).15از ایران هم گزارش شده است (کانگورو و انسان می باشند. این سویه 

): بجز سگ، روباه نیز ممکن است به عنوان میزبان نهایی آن ایفاي  G2سویه گوسفندي تاسمانیایی(  -2

ولی آلودگی با این سویه از گـاو و انسـان هـم گـزارش شـده       دهسفند بونقش کند. میزبان واسط آن گو

 است.

): میزبان اصلی سگ بوده ولی آلودگی روباه به این سویه مشـکوك مـی باشـد.    G3سویه بوفالویی( -3

  حساسیت انسان به این سویه مورد تردید است.

ن می باشـند. ایـن   میزبان واسط آ): میزبان نهایی سگ بوده و اسب و تک سمی ها G4سویه اسبی( -4

سویه فاقد قدرت آلوده کنندگی و یا داراي قدرت آلوده کنندگی اندك براي گوسفند، گاو و انسـان مـی   

  باشد.
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): میزبان اصلی و واسط شناخته شده براي این سویه به ترتیـب سـگ و گـاو مـی     G5سویه گاوي( -5

  ).2( سیت انسان به این سویه استحساباشند. یافته هاي اپیدمیولوژیکی با روشهاي مولکولی، حاکی از 

 گوسـفند،  ): سگ به عنوان میزبان اصلی این سویه محسوب می شود، همچنـین از G6سویه شتري( -6

. به نظرمی رسد ایـن سـویه داراي عفونـت زائـی کـم      بز و گاو به عنوان میزبانهاي واسط یاد شده است

آلودگی با ایـن سـویه از انسـان گـزارش شـده      براي انسان باشد گر چه در بعضی مناطق از جمله ایران 

  ).15است (

می باشد. اطالعات کمی در آن ): معموال سگ میزبان نهایی و خوك میزبان واسط G7سویه خوکی( -7

  مورد عفونت انسان با سویه خوکی موجود است.

 ): شاید مهمترین چرخه وحشی اکینوکوکوس گرانولوزوس در جهـان چرخـه اي    G8سویه گوزنی( -8

باشد که گرگها به عنوان میزبان اصلی و گوزنهاي بزرگ به عنوان میزبان واسـط مطـرح هسـتند کـه در     

آمریکاي شمالی دیده شده است. یک چرخه اهلی نیز بین گوزنهـاي اهلـی و سـگها در برخـی منـاطق      

ـ    ائین آلـوده  کانادا، آالسکا، سیبري، نروژ و سوئد عمل می کنند. این سویه براي انسان بـا پاتوژنیسـیته پ

  کننده بوده و کیستها اغلب در ریه جایگزین می شوند.

): میزبان اصلی شیر و میزبان واسط آن گراز وحشی، گورخر، بوفالو، زرافه، اسـب  G9سویه شیري( -9

   آبی و بزکوهی گزارش شده است. و در انسان نیز می تواند باعث آلودگی شود.

  کشور کانادا شیوع دارد.در سویه این ): G10سویه گوزن وحشی ( -10

*در ایزوله هاي خرگوشی به دلیل فقدان داده هاي ملکولی، امکان قضاوت در مورد ماهیت آنها  وجود 

  ).2ندارد (
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  :جهان در هیداتیدوز بیماري انتشار

انتشار انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس در دنیا از قرن دهم شروع شد و در قرن هفدهم و هجدهم به   

به علت توانایی باالي انگل در تطابق خود با گونه هاي مختلف پستانداران و نیز  ).10رسید (اوج خود 

عدم کنترل ورود و خروج دامی در مناطق مرزي کشورها، انتشار این انگل بسیار وسیع صورت می 

مناطقی است که پرورش  کیست هیداتیک در انسان و حیوانات در بیشترین میزان شیوع. )7( گیرد

بسیار گسترده بوده ، سگها به تعداد زیاد به عنوان سگ گله نگهداري می شوند و الشه دام  سنتی دامها

هاي مرده یا امعاء و احشاء آنها بعد از کشتار در دسترس سگ ها قرار می گیرد. تفاوتهاي منطقه اي در 

ربوط به میزبان، محیط و رفتارهاي انسانی تعیین میزان شیوع و الگوي انتقال انگل را عوامل متعددي م

اجتماعی  و فرهنگی از شناخته شده ترین عوامل آلودگی انسان ها  ،می کنند. ویژگی هاي اقتصادي

-Sub). در همه کشورهاي شمال آفریقا (مصر، لیبی، تونس و موراکو) و نواحی ساحلی 6هستند (

Saharan سودان و تانزانیا) کیست هیداتیک هیپرآندمیک است. (اتیوپی، کنیا، موریتانی در آفریقا ،

. در )17، 16(بیماري همچنین از بیشتر کشورهاي غربی، مرکزي و شمالی آفریقا گزارش شده است 

موراکو انگل از طریق سگها و دامهایی چون گوسفند، گاو، شتر، بز و اسب منتقل می شود. در تونس 

کیست هیداتیک یکی از مهمترین  ).18گزارش شدند ( از سگها آلوده% 21حدود  2001در سال 

عفونت هاي زئونوتیک در بسیاري از نواحی اروپایی، سواحل مدیترانه مانند اسپانیا، ایتالیا، یونان، ترکیه 

البته بیماري به نظر می رسد کمتر در  .چون بلغارستان و رومانی می باشدو کشورهاي شمال شرقی 

تا  18الت بالتیک و اسکاندیناوي دیده شود. در استرالیا این انگل از قرن کشورهاي اروپاي مرکزي، ای

مخصوصا فرم ) 16هداشتی در نظر گرفته می شود (بحال داراي اهمیت بوده و به عنوان یک مشکل ب
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دیده شده است. در برخی از کشورهاي  2کانگوروي قرمز و 1وحشی انگل در یک نوع سگ استرالیایی

مشخص کاهش چشمگیري در انتشار بیماري  پیشرفته در اثر برنامه هاي کنترلی موفقیت آمیز به طور

صورت گرفته بطوریکه در ایسلند، نیوزیلند، تاسمانیا و جنوب قبرس می توان گفت انگل ریشه کن 

  ).7شده است (

روگوئه، اکینوکوکوس گرانولوزوس از راه چرخه اهلی شامل سگها آرژانتین، برزیل، شیلی، پرو و ادر    

به عنوان میزبان قطعی و گوسفند، بز، گاو، اسب، خوك و نوعی شتر به عنوان میزبان واسط منتقل می 

 شود. این انگل به ندرت در کشورهاي شمال غربی آمریکاي شمالی و آمریکاي مرکزي دیده شده است

و در جنوب آمریکا  )16( نوان یک معضل بهداشتی شناخته شده استدر ایالت متحده نیز به ع

کالیفرنیا، یوتا، آریزونا و این انگل به صورت اسپورادیک در  ).20 ،19هیپرآندمیک می باشد (

محافظت به صورت وحشی در گونه هاي گوزن  نیومکزیکو مشاهده شده است، در کانادا و آالسکا

 ).20، 16شده وجود دارد (

پاکستان، عربستان صعودي و ت هیداتیک در آسیا و کشورهایی از جمله ایران، عراق، کویت، کیس   

آسیاي مرکزي شامل قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و همچنین در چین، هند و ژاپن 

همچنین در نواحی شرق مدیترانه و دیگر نواحی خلیج ساحلی و کشورهاي شمال  شایع می باشد.

-9/13% بزها و 1/3- 7/26% از گوسفندها، 5/4-44در عراق  ).21، 16سیا حائز اهمیت است (شرقی آ

% از سگ هاي 73، 1988کابل افغانستان، سال در شهر آلوده گزارش شده اند. 2002% گاوها در سال3/4

% از 2/5حدود Mongoliaولگرد به اکینوکوکوس گرانولوزوس آلوده بودند. در شمال غربی نواحی 

  ).22اکینوکوکوس گرانولوزوس مثبت بودند ( Bافراد از نظر سرولوژي نسبت به آنتی ژن 

                                                
1 - dingoes 
2 - wallabies 
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  ایران: در هیداتیدوز بیماري انتشار

را ) ایـران  WHOطبق آخرین اطالعات جمع آوري شده در سالهاي اخیر، سازمان جهانی بهداشت (   

 روسـتایی شـمال و غـرب طبقـه بنـدي نمـوده      در رده مناطق اندمیک و هیپرآندمیک به ویژه در نواحی 

  49 تـا  5میزان آلودگی آنها بر حسب منطقه بین ،است. در مطالعات زیادي که بر روي سگها انجام شده

لسـتان  شیوع متوسط هیداتیدوز در کشتارگاههاي گیالن، مازنـدران و گ  ).23درصد گزارش شده است (

 3/7در مازنـدران   1385الـی  1381سـالهاي  .)24% می باشـد ( 8/12برابر با  2008 تا 2004در سالهاي  

درصـد  7/12درصـد کبـدي و    4/5درصد آلودگی ریـوي در گوسـفندان و   6/15درصد آلودگی کبدي و 

 تا 1381ن هیداتیدوز انسانی در طی سالهايآلودگی ریوي در گاومیش گزارش شده است. همچنین میزا

میزان شیوع در کشتارگاه هاي بـزرگ   ).25شد (ش درصد هزار گزار 61/0در ایران بطور متوسط 1386

% 2/8و  5/6، 1/3، 4/16در گوسفند، بز، گـاو و گوسـاله بـه ترتیـب      2010تا 2009اصفهان بین سالهاي

  ).27(% آلوده گزارش شده است19/36سگ ولگرد  105. در شیراز نیز از)26گزارش شد (

در کوه هاي غرب ایران جمعیت حیوانات وحشی به دلیل تفاوت موقعیت محیطی و جغرافیـایی و       

. بـاالترین میـزان شـیوع در    دور بودن محل زندگی انسان از حیوانات، بسیار کمتر از شمال ایران اسـت 

 اسـت  ه، ریه ، طحال، کلیه و قلب مشـاهده شـد  ر کبد% گزارش شده که کیست ها بیشتر د3/25لرستان

مشاهده شد که سـگها در آذربایجـان غربـی، کردسـتان، کرمانشـاه و       2000تا  1997در سال . %)4/59(

% ، 1/7آلودگی روباه هـا در کرمانشـاه  آلوده بودند.  درصد 9/30و  7/16 ،4/11 ،5/12لرستان به ترتیب 

ر دوره زمـانی  د). 21( صـفر درصـد گـزارش شـد    % ، در آذربایجان غربی، کردستان و ایالم 7/6لرستان

سـال  20-30% آلودگی به کیست هیداتیک بیشـتر بـین رنـج سـنی    4/29به طور متوسط  2009تا  2000

نیز طـی   2007سال ). 28ترین آلودگی در ارومیه بود (%) در آذربایجان غربی گزارش شده که بیش7/18(
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و 3/17، 4/12 ،9/1مطالعه اي شیوع این انگل در بهبهـان، شـوش، مسـجد سـلیمان و ایـزه بـه ترتیـب        

  ).29( ه استدرصد گزارش شد2/18
   

  هیداتیدوز: بیماري پیشگیري کنترل و

ابع الزم اکینوکوکوس گرانولوزوس یک مشکل دائمی در کشورهایی بـا اقتصـاد پـایین اسـت کـه منـ         

بـوده را ندارنـد.    کنترل تهاجمی که در کشـورهاي ثروتمنـد موفقیـت آمیـز    اجراي یک برنامه ي  جهت

  )30(تحکیم مرحله دارد: برنامه ریزي، حمله و  هیداتید سه کنترل کیست

ل ارتبـاط  از طریـق وسـای   ،آموزش در مورد چرخه انتقـال انگـل  شامل  این مرحله: مرحله برنامه ریزي

ارزیابی هاي اجتماعی و تهیه اطالعات پایه در مورد سن، میزان شیوع کـرم   ،دارس و مساجدجمعی و م

  در سگها و سایر میزبان هاي اصلی، حیوانات گیاهخوار و انسان است.

پـرازي کوانتـل، جلـوگیري از دسترسـی      جمع آوري سگ هاي ولگرد، درمان سگ ها با: مرحله حمله

مـاه یکبـار، واکسیناسـیون     3سگ ها به ارگانهاي خام دام هاي اهلی، درمان ضد تنیـا بـراي سـگها هـر    

می باشد.  بیماري، کنترل کشتار دام و همچنین ایجاد کشتارگاههاي مجهز و بهداشتیگوسفندها بر علیه 

کارهاي مهم  در مناطق آلوده ازمبارزه با تخم انگل در محیط خارج و پختن سبزیجات و جوشاندن آب 

همچنین آمار آلودگی به انگل در دام هاي کشتار شده و مشـخص نمـودن سـن و     .در این مرحله است

وز موارد جدید عفونت انسانی و پـردازش سـالیانه در مـورد تغییـرات در اطالعـات از جملـه       میزان بر

  فعالیت هاي دیگر در این مرحله می باشد. 
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: این مرحله در صورتی انجام می شود که سطح قابل قبولی از کنترل بـه دسـت آیـد. در    مرحله تحکیم

استفاده قـرار  وضعیت کنترل شده مورد مرحله مذکور روش هاي به صرفه از نظر اقتصادي جهت حفظ 

  ). 11، 5می گیرند (

  

  هیداتیدوز: بیماري عالئم

 به و یا انگل تخم به مواد آلوده اولیه، با مصرف صورت تواند به می هیداتیک کیست به ابتالء   

 و همچنین خودي یا در اثر تروما، جراحی خود به صورت به کیست شدن پاره در نتیجه ثانویه صورت

از  انگل کیست، ورود تخم این به نانسا ابتالي راه مهمترین ).1گردد ( ایجاد اولیه کیستهاي از متاستاز

عبور از  آزاد و با باریک انکوسفر در رودهآلوده به دستگاه گوارش می باشد.  سبزیجات دست و طریق

، 6( است کبد و ریهدرگیر می کند،  که عضوي بیشترین شده و سیاهرگی خون روده وارد جریان مخاط

طحال و استخوان،  ،)، مغز، قلب، چشم33%(30تا20%، ریه به میزان50-70، آلودگی در کبد به میزان)31

). عالئم بالینی بیماري 32) و همچنین به صورت نادر، در کلیه دیده می شود (31( %20کمتر از

ل کیستها دارد. در صورتی که هیداتیدوز در انسان و حیوانات بستگی به تعداد، اندازه و محل تشکی

جدي تر  م هاي حیاتی مثل مغز و قلب تشکیل شود، خطرات ناشی از بیماريهیداتید در اندا کیست

  ). 14است (

کبد شایعترین ارگان مبتال بوده، غالبأ هیچ عالمتی ندارد و تنها در صورت بزرگ شدن اندازه این    

کبد، پارگی  بیماري هیداتیک عارضه ترین ). جدي8اندام، توجه بیمار را به خود جلب می کند (

آنافیالکسی و  انسداد، حساسیت، شوك، مهمی از جمله عفونت تواند واکنشهاي می که است کیست

 پارگی به مبتال بیماران %25در ناگهانی آنافیالکسی و مرگ شوك داشته باشد. به  دنبالا مرگ ر حتی
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 به توخالی اندامهاي مجاري صفراوي، داخل به است ممکن می دهد. کیستهاي کبدي رخ کبدي کیست

 بیماران مبتال از %2/3صفاقی در داخل پارگیشکم باز شوند.  حفره به داخل یا مستقیم و کولون ویژه

 رشد کیست هاي هیداتید استخوانی به طرز مشخصی غیر ).33می دهد ( رخ کبدي هیداتیک بیماري به

تشکیل نمی شود. کیستها در حفره مغز استخوان رشد یافته،  طبیعی بوده و غشاء محصور کننده نیز

). در آلودگی شدید ریه، کاهش 8ضخیم شده و غالبأ نواحی وسیعی از استخوان را تخریب می کنند (

آلودگی کلیه با اورمی و غري و هموپتیزي مشاهده می گردد. ظرفیت تنفسی، افزایش تعداد تنفس، ال

). کیست هاي 7، 6طحال به این کیست عالئمی مشاهده نمی گردد ( مرگ همراه است ولی در آلودگی

درون دستگاه اعصاب مرکزي آسیب هاي شدیدي را ایجاد می کنند که عالئم آنها خیلی مشابه 

در جریان خون به اثبات رسیده  یاسپارگانوزیس چشمی می باشد. همچنین وجود کمپلکس هاي ایمن

  ).8( ده در بیماران ناشی از آن می باشدده شو احتماأل نفروپاتی غشائی مشاه

  

  :هیداتیدوز تشخیص روشهاي 

تشخیص به موقع می تواند به پیشرفت قابل توجهی در کنترل و درمان بیماري بیانجامد. تشخیص   

  به روش هاي زیر امکان پذیر است: هیداتیدوز

 ،اندمیک شامل زندگی در مناطقبالینی و اطالعات اپیدمیولوژیک و تاریخچه بیمار که  هاي یافته -1

  .می باشند سگ نگهداري و آلوده منطقه در اقامت شغل، سابقه

بود، که البته از حساسیت و روتین تست داخل جلدي کازونی چندین دهه در سال هاي گذشته  -2

  ).34، 1( پائینی برخوردار است ویژگی
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و  MRIاسکن، سونوگرافی،  CTاز جمله  برداري تصویر هاي روشتظاهرات مورفولوژیک در  -3

  Xرادیوگرافی  با اشعه 

% از موارد بیماران با 99هستند. در  البته مطالعات رادیولوژیک براي ارزیابی تشخیص بیماري مفیدتر   

عکس ساده قفسه سینه کیستهاي ریوي تشخیص داده می شوند. اولتراسونوگرافی براي توصیف 

ان داخلی و پیچیدگی) مفید بوده و اختصاصیت آن بویژه در ساختمان کیست (تعداد، موقعیت، ساختم

% است. اولتراسونوگرافی پرتابل نیز به محققان کمک می کند که 90ریوي بیماري هاي کلیوي و

 1توپوگرافی و تصاویر رزونانس مغناطیسیالبته تحقیقاتی براي تعیین شیوع اکینوکوکوزیس انجام دهند، 

به نظر می رسد آزمایشات حساستر و دقیق تري باشند و نه تنها به تشخیص کمک می کنند بلکه 

  ).35، 34ي هم قابل شناسائی است (مراحل دقیق بیمار

تست هاي آزمایشگاهی ایمونولوژیک که شامل جستجوي آنتی بادي ها، آنتی ژنها، کمپلکس هاي  -4

  ).30تاخیري می باشند ( یش حساسیتایمنی موجود در گردش خون و افزا

یک ELISA درصدي ندارند. تکنیک  100تکنیک هاي سرولوژیک هرگز ویژگی و اختصاصیت

آن براي سالها به  عات اپیدمیولوژیک بوده و تیترهايبررسی مفید در غربالگري در مقیاس وسیع و مطال

  نمی گردند. میزان نرمال باز

می باشد که یک تست رسوبی ساده است، اشکال  2در ژلدابل ایمونودیفیوژن  روش دیگري مبتنی بر   

روز) و مشکل بودن تشخیص خط رسوبی می باشد و به 4-7این روش، طوالنی بودن زمان آزمایش (

چه حساس و دقیق است ولی روتین نمی باشد. تست  ایمونو الکتروفورز، در  این دالیل این تست اگر

% حساسیت در هیداتیدوز کبدي و 91-94روزه آماده می شود و در حال حاضر داراي  4تا 3مدت 

                                                
1 - Magnetic resonance imaging 
2 - Ouchtelony test 
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 ابل دیفیوژن است و به دلیل اینکهیک تست د ایمونوالکتروفورز % در هیداتیدوز ریوي است. کانتر70

  ساعت آماده می شود در کارهاي بالینی بسیار مناسب می باشد. 5تا 3ن جواب آن در مدت زما

روش ایمونوالکتروفورز غیرمستقیم بویژه در هیداتیدوز کبدي اختصاصی بوده و نتایج با حساسیت   

  ).35، 34(ساعته آماده می شوند  5/2درصد در مدت زمان  95

 Bبر علیه جزء   IgGاستاندارد طالئی تشخیص اکینوکوکوزیس انسانی بر اساس تشخیص آنتی بادي  

ولوژیک صورت می گیرد آنتی ژن مایع کیست هیداتید است که به روش الیزا یا سایر روشهاي ایمون

)5 ،30.(  

، ائوزینوفیلی درصد موارد، در شروع عفونت یا در موارد نشت کیست 50تا  25در آنالیز خون در  -5

  ).34ي ثابت و قابل اعتماد نیست (درصد مشاهده می شود که البته این یافته، یافته ا 15تا  4به میزان 

 پس گرانولوزوس اکینوکوکوس پروتواسکولکسهاي مستقیم کیست، با بررسی و دیدن روش بررسی -6

  .)1(توسط میکروسکوپ  نوري انجام می شود  کیست که محتویات آسپیراسیون از

   

  :درمان بیماري هیداتیدوز

 ارو درمانی، جراحی، آسپیراسیون ودر حال حاضر سه روش براي درمان آن وجود دارد که شامل د  

   ).9، 5می باشد ( PAIR 1روش 

  :درمان داروئی

) درمان با آلبندازول و مبندازول: این داروها حاللیت کمی در آب داشته بنابراین جذب آنها در روده 1

ي کوچک محدود است و براي میزبان کم خطر بوده که این می تواند بزرگترین مزیت داروهاي مذکور 

                                                
1 - Percutaneous-Aspiration-Injection-Reaspiration 
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ولیت اصلی آن داروي آلبندازول پس از جذب در روده کوچک به سرعت متابولیزه می شود. متاب باشد.

این ماده از  آلبندازول سولفوکساید است که فعالیت ضد کرمی دارو نیز ناشی از همین متابولیت است.

دیواره کیست عبور می کند و می توان آن را در مایع کیست ردیابی نمود. در حال حاضر بهترین دارو 

  ).5رو درمانی آلبندازول می باشد (براي دا

  درمان جراحی:

ان جراحی و تخلیه کیست مهم علی رغم پیشرفتهاي قابل توجه درمان داروئی بیماري، کماکان درم   

و قاطع ترین راه درمان بیماري، بخصوص در مورد کیست هاي بزرگ، کیست هاي سطحی که ترین 

احتمال پاره شدن داشته، کیست هاي عفونی و کیست هایی که در موقعیت آناتومیک حیاتی هستند و 

  شار قابل توجهی  اعمال می کنند، می باشد.ف

: جراحی  به دلیل ماهیت کیست هیداتید و احتمال نشت پروتواسکولکس هاي زنده از جراحی باز) 1

درون کیست به محل جراحی همواره با مشکل عودهاي مکرر همراه بوده است که این موضوع  بر 

ا جراحان براي جلوگیري از عود و ی ).34ی کیست هیداتید می افزاید (اهمیت و پیچیدگی جراح

کش را به داخل کیست آن، هنگام برداشت کیست در اتاق عمل، مواد اسکولکس  یکاهش احتمال

هیداتیک تزریق می کنند. تاکنون اسکولکس کشهاي شیمیایی زیادي به کار گرفته شده اند. موادي چون 

اسکولیساید، نیترات نقره  و  -ستریماید درصد، محلول 20-30درصد، سرم نمکی هیپرتونیک 2فرمالین 

توان به این منظور نام برد. هرکدام از این مواد داراي معایب و محاسنی هستند که کاربرد  بتادین را می

  ).36ا را محدود می نماید (آنه
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  :)PAIR(راه پوست  از )درمان از طریق آسپیراسیون مایع کیست هیداتید3

، با هدایت اولتراسونوگرافی در 1درصد مایع کیست از طریق کشیدن زیر جلدي مایع 50آسپیراسیون    

مبتالیان به کیست هیداتیک به ویژه در افراد مبتال به بیماري هاي زمینه اي، قلبی، تنفسی و سنین باال و 

است و از جمله راه هاي جایگزینی آن با یک اسکولیسید از روشهائی است که مورد بررسی قرار گرفته 

 PAIR). متداولترین روش درمانی مورد استفاده فوق که اختصارا 37درمانی پیشنهاد شده است (

، تزریق محلول سالین هیپرتونیک یا کیست نامیده می شود، عبارت است از آسپیراسیون زیر جلدي

و همکاران   A khanط جزئیات این روش  توسآن.  سایر مایعات اسکولیسیدال و آسپیراسیون مجدد

 سال و همکاران در  salama، 1994 و همکاران در سال Bastid  ،1996و   1994 در سال هاي

1995 ،khuroo و1997و همکاران در سال Smego تشریح شده است.  2003و همکارانش در سال

  ).34، 5ر و مؤثر در درمان است (تمام این افراد معتقدند که این روش درمانی روشی بی خط

و داروي آلبندازول می تواند روش نسبتأ  PAIRمطالعات نشان می دهد که استفاده از روش ترکیبی   

  ). 7موثري براي درمان  کیست هاي کبدي باشد البته این روش براي کیست هاي ریوي مناسب نیست (

  

  پاسخ هاي ایمنی در برابرکیست هیداتید:

با ترکیبات و ترشحات خود پاسخ هاي متفاوتی را از  طبق مطالعات انجام شده، کیست هیداتیک  

سلول هاي ایمنی ایجاد می کند و ترجیحا سلول هاي غیرعملکردي موثر بر تخریب انگل را فعال 

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

  نقش سیستم ایمنی بر کیست هیداتید اشاره می شود: ). در زیر به بررسی39، 38می آورد (

                                                
1 - Percutaneous Drainage 
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: تولید آنتی بادي در بدن میزبان با تشکیل مایع هیداتید در کیست آغاز می شود. گزارش آنتی بادي

شده که آنتی بادي، رشد کیست را در بدن میزبان کنترل می کند و چنانچه تیتر آن در سرم باال باشد 

در کیست بسیار کم خواهند بود به عبارت دیگر آنتی بادي باعث  تعداد پروتواسکولکس هاي موجود

پیدایش کیست استریل در بدن میزبان می شود. در هیداتیدوز در سرم بیماران، آنتی بادي از کالسهاي 

IgM ,IgG  وIgA ظاهر می شود و آنتی بادي IgE  نیز که در واکنش حساسیت جلدي زودرس و

   ).11رم این بیماران افزایش می یابد (شوك آنافیالکسی نقش دارد در س

: سیستم کمپلمان می تواند با فعال شدن توسط سیستم ایمنی هومورال بر علیه انگل وارد عمل کمپلمان

شود. پروتواسکولکس هاي اکی نوکوکوس گرانولوزوس قادرند سیستم کمپلمان را، حتی در نبود آنتی 

کنندگی کمپلمان سرم تازه روي نشده از تاثیر لیزد خام و فیلتر بادي فعال کنند. مایع هیداتی

پروتواسکولکس ها جلوگیري می کند و شاید به همین دلیل است که در داخل کیست علیرغم وجود 

کمپلمان در مایع، پروتواسکولکس ها کماکان زنده و فعال باقی می مانند. در مایع هیداتید، فاکتورهایی 

را مصرف می کند و در نهایت با ایجاد ترکیبات  C3عمل شده ووجود دارد که با کمپلمان سرم وارد 

  ).11آنافیالتوکسینی سبب بروز شوك آنافیالکسی در هنگام پاره شدن کیست می گردند (

در مجاورت  In vitro: گلبولهاي سفید پریتوئن حیوان آلوده به کیست هیداتید در محیط ایمنی سلولی

لت آنتی بادي، آنها را از بین ببرند. در بیماران مبتال به با پروتواسکولکس ها قادرند بدون دخا

  ).40، 11اهمیت بیشتري از ایمونوگلوبینها دارند ( Tهیداتیدوز سلولهاي لنفوسیت

از یک سلول پیش ساز تمایز می یابند این  Th2و  Th1 با توجه به این مفهوم که سلولهاي عمل کننده

به سمت یکی از دو  Tسوال مطرح می شود که چه فاکتورهایی باعث پیشرفت تمایز سلولهاي امدادگر

مسیر می شود، که فاکتورهاي پیشنهاد شده شامل مواردي از جمله اپی توپهاي آنتی ژن، مقدار آنتی ژن، 
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، سلول هاي عرضه کننده آنتی ژن و فاکتورهاي 1نسجی هورمون ها، ژنوتیپ کمپلکس اصلی سازگاري 

در تمایز سلولهاي پیش  4تحریک متقابل می باشند. همچنین نقش عمده اینترفرون گاما و اینترلوکین 

  مورد بررسی قرار گرفته است. In vivoو  In vitroدر محیط Tساز

نشان می دهد که الگوي سایتوکاینی مطالعه پاسخ هاي ایمنی در افراد مبتال به بیماري هاي عفونی    

Th1 منعکس کننده مقاومت در برابر عفونت و الگوي سایتوکاینی Th2 ) 41نشانه بیماري است .(

همراه  Th2 وTh1همچنین پاسخ ایمنی علیه کیست هیداتید با فعال شدن هر دو بازوي پاسخ ایمنی

است ولی انگل می تواند با انحراف پاسخ هاي ایمنی در فازهاي مختلف عفونت، راههاي فرار از پاسخ 

و مشاهده شده که پاسخ ایمنی موثر در مهار انگل، فعال شدن سلول ) 42هاي دفاعی را القاء نماید (

هاي عرضه کننده آنتی و دیگر سلولهاي کارگزار از قبیل سلولهاي دندریتیک به عنوان سلول  Th1هاي

می باشند. سلولهاي عرضه کننده آنتی ژن گروهی از سلولهاي حرفه اي  هستند که آنتی ژن را  2ژن

عرضه می کنند.  T) به سلولهايMHCIIجذب کرده و آنها را در ساختار ویژه اي (شکاف مولکول 

ولهاي عرضه کننده آنتی ژن سل"اگر چه سلولهاي زیادي توانائی انجام این کار را دارند ولی اصطالح 

و ماکروفاژ گفته  Bبه عرضه کننده هاي موثر آنتی ژن یعنی سلولهاي دندریتیک، سلولهاي "حرفه اي

ضروري است، بسیار  Tکه براي فعال شدن سلول هاي "سیگنال دوم" می شود این سلولها در ایجاد

اولین گام  Thن سلولهاي در مسیر فعال شد APCموثر عمل می کنند. عرضه آنتی ژن به وسیله 

نقش سلول دندریتیک در القاي پاسخ ایمنی مهم است، چون سلول دندریتیک ). 43(ضروري است 

نابالغ سبب القاي تولرانس، اما سلول دندریتیک بالغ سبب القاي پاسخ ایمنی می شود. آنتی ژن باعث 

کردي و فنوتیپی در سلولهاي تحریک سلولهاي دندریتیک نابالغ شده که این امر باعث تغییرات عمل

دندریتیک می گردد و باعث شیفت کامل سلولهاي دندریتیک نابالغ از حالت گرفتن آنتی ژن به 
                                                

1 - MHC 
2-APC (Antigen Presenting Cell) 
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وضعیت سلول عرضه کننده آنتی ژن می گردد. بلوغ سلولهاي دندریتیک در نهایت باعث مهاجرت آنها 

  ).45، 44(  از بافت هاي محیطی به ارگان هاي لنفاوي می شود

و  B Cellو T Cellبه عنوان نقش کلیدي در فعال شدن  CD40Lبا  CD40تعامل ز طرفیا   

منوسیت ها را وادار به ترشح سیتوکاین  CD40دندریتیک سل ها و تمایز آن ها دارد و از طرف دیگر 

در دندریتیک   MHCIIو  CD80, CD86ها نموده و باعث افزایش بیان مولکول هاي سطحی مانند 

 CD80 ,CD83شاخص هاي بلوغ در سلول هاي دندریتیک، مولکول هاي سل ها می شود. از جمله

CD86  وHLA- DR .این مولکول ها در عرضه آنتی ژن توسط دندریتیک سل ها تاثیر  می باشند

لی و دارند. سلولهاي دندریتیک نابالغ داراي میزان کمی از این مولکول ها در سطح خود هستند

سلولهاي دندریتیک بالغ داراي مولکولهاي عرضه کننده آنتی ژن و مولکول هاي چسبان از جمله 

CD44 ,CD54 ,CD50 ,CD58 ,CD102  ,CD11a  ,MHCII ,CD45 RO ,CD25 

CD11b,  بوده که بر روي منوسیتها و ماکروفاژها نیز بیان می شوند. مولکولهاي کمک محركCD86 

 CD80, CD40, CD83  46هاي میلوئیدي بیان می شوند (بر سطح دندریتیک نیز.(  

در یک تقسیم بندي، سلولهاي دندریتیک را به دو نوع لنفوئیدي و میلوئیدي متمایز می نمایند.     

سبب القاي پاسخ ایمنی سلولی نوع  IL12سلولهاي دندریتیک لنفوئیدي با تولید فراوان سایتوکاین 

Th1  می شوند اما سلولهاي دندریتیک میلوئیدي سبب القاي پاسخ ایمنی نوعTh2 ) 47می گردند ،

 Tسبب پالریزه شدن سلولهايمی باشند،  CD11c+داراي شاخصکه تمامی سلولهاي دندریتیک ). 48

 -CD11c ،. دسته دیگر از سلولهاي دندریتیک) می شوندTh1به سمت سلولهاي کمکی تیپ یک (

را بیان می کنند. به این نوع سلولها، سلول هاي پالسموئیدي می  CD123باالیی از بوده و سطوح

و ترشح  Th2به سمت سلولهاي  Tگویند، که منشاء لنفوئیدي داشته و سبب پالریزه شدن سلول هاي
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IL4  وIL5  می شوند. این سلولها زمانیکه باIL3  وCD40L ک هاي بالغ تیمار شوند به دندریتی

  ).46شوند (تبدیل می 

از آنجاییکه مواد ایمونومدوالتور، هم در تحریک و افزایش پاسخهاي ایمنی و هم در تضعیف و    

سرکوب پاسخهاي سیستم ایمنی فعالیت می کنند بنابراین در پزشکی بالینی از اهمیت ویژه اي 

وب شده (بیماریهاي برخوردارند. ایمونومدوالتورها در درمان بیماریهایی که در آنها سیستم ایمنی سرک

سیناسیون و یا توموري، عفونتهاي مزمن باکتریایی و سوختگی) و همچنین به عنوان اجوانت در واک

وجود  رد پیوند و اصالح اختالالت خودایمنی مورد استفاده قرار می گیرند.براي جلوگیري از 

شده است و نشان می ایمونومدوالتور در گیاهان از جمله گیاه سیر توسط محققین متعددي گزارش 

، DTHدهد که عصاره سیر قادر است پاسخهاي ایمنی سلولی را تحریک نموده و باعث تحریک پاسخ 

گردد. با توجه به  NK، تحریک فعالیت ماکروفاژها و سلولهاي Tافزایش تکثیر و فعالیت سلولهاي

چگونگی شکل گیري و اهمیت این پاسخها در کنترل بیماري هاي مختلف، مطالعات فراوانی در مورد 

  ).49( القاء یا مهار آنها صورت  گرفته است
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  :بیان مسئله 

یکی از مهمترین بیماري هاي مشترك بین انسان و دام بـوده و از انتشـار جهـانی برخـوردار     هیداتیدوز 

ـ    51، 50است ( دام هـاي  ). این بیماري توسط جایگزینی فـرم الروي اکینوکوکـوس گرانولـوزوس در ان

مغز ایجاد می شود و در بسیاري از کشـورها از جملـه ایـران بـومی اسـت      مختلف از جمله کبد، ریه و 

موقـع عمـل    ).54). در حال حاضر موثرترین روش درمانی هیداتیدوز عمـل جراحـی اسـت (   53، 52(

وارد جراحی نشت محتویات کیست معمول بوده و بیشترین عامل عود بیماري است و در بسیاري از مـ 

قبل از عمل جراحی، انتخاب مـواد پروتواسکولیسـیدال    .)55باعث هیداتیدوز ثانوي در بیمار می شود (

موثر کم ضرر و تزریق آنها به داخل کیست ها خطر نشت پروتواسکولکس هاي زنده را کـاهش داده و  

مـواد  ). 57، 56، 54این مسئله براي بسیاري از جراحان مهمترین تکنیک جراحی محسـوب مـی شـود (   

پروتواسکولیسیدال زیادي براي غیر فعال کردن پروتواسـکولکس هـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه ولـی        

چنانچـه   ).57، 50موادي که استفاده از آنها کامال موثر و بی ضرر باشد تا حال گـزارش نشـده اسـت (   

نقـره بـه عنـوان مـواد     ، ستریماید، الکل خالص، سالین هیپرتونیک و نیترات فرمالین، پراکسید هیدروژن

پروتواسکولیسیدال بکار رفته ولی عوارض جانبی حاصله از آنهـا، اسـتفاده از مـواد مـذکور را محـدود      

با توجه به مشکالت مذکور، در حال حاضر استفاده از مواد دارویی طبیعـی بـه    ).57، 55ساخته است (

و همکـاران در   یمـوذن  چنانکـه  .)58عنوان جایگزین مواد مصنوعی فوق مورد توجه قرار گرفته است (

 Zataria)، آویشـن شـیرازي (  Allium sativumبـه ترتیـب سـیر (    2012و  2011، 2010سـالهاي  

multiflora ) زنجبیـل ،(Zingiber officinale زنیـان (  ) وTrachyspermum ammi L.  و (

بـه ترتیـب    2011و  2011، 2008، زیبائی و همکارانشـان در سـالهاي    Maggioreهمچنین المالکی، 

 Mentha.pulegium(دو گونـــه از گیـــاه نعنـــاع، )Coriandrum sativumگیاهـــان گشـــنیز (
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) Olea europaea( و زیتون) Satureja khuzestanicaگیاهان مرزه ()،  Mentha.piperitaو

بـدن،   را به عنوان مواد پروتواسکولیسیدال گزارش نموده اند و براي اطمینان از بی ضرر بودن آنها براي

  ).64، 63، 62، 61، 60، 59، 57( تحقیقات بیشتر در مورد گیاهان مذکور را پیشنهاد نموده اند

، کـاکوتی ، مـورد عصاره گیاهان دارویی از جمله تخم کدو، تنبـاکو، چـاي کـوهی،    در تحقیق حاضر    

و که اثرات ضد کرمی، ضد تـک یاختـه اي، ضـد حشـره اي      و دارچین اسطوخودوس کافور و اسانس

، بـه عنـوان مـواد    )119تـا   69( طبق مطالعات انجام شـده در گذشـته مشـخص شـده     ضد قارچی آنها

  پروتواسکولیسیدال مورد آزمایش قرار گرفت.

در مطالعات گذشته مشخص شده که کیست هیداتیک با ترکیبات و ترشحات خود پاسخ هاي متفـاوتی  

ي غیر عملکـردي مـوثر بـر تخریـب انگـل را      از سلول هاي ایمنی را ایجاد می کند و ترجیحا سلول ها

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

مزمن فراهم می آورد. یکی از این مکانیسم ها که در فرار انگل از پاسخ هاي ایمنـی مـوثر اسـت تغییـر     

تحقیقات متعـددي نشـان داده انـد کـه پاسـخ       ).39، 38می باشد ( Th2به  Th1باالنس پاسخ ایمنی از 

و دیگر سلول هاي کارگزار از قبیل سـلول هـاي    Th1ایمنی موثر در مهار انگل، فعال شدن سلول هاي 

می باشد. سلول هاي عرضه کننـده    APCبه عنوان سلول هاي عرضه کننده آنتی ژن یا دندریتیک هاي

حرفه اي هستند که آنتی ژن را جذب کرده و آنها را در ساختار ویژه اي آنتی ژن گروهی از سلول هاي 

اگر چه سلول هاي زیادي توانایی انجـام   عرضه می کنند. T) به سلول هاي MHCII(شکاف مولکول 

به عرضه کننده هـاي مـوثر    "سلول هاي عرضه کننده آنتی ژن حرفه اي "این کار را دارند ولی اصطالح

 "سـیگنال دوم   "). 43و ماکروفاژها گفته می شود ( Bآنتی ژن یعنی سلول هاي دندریتیک، سلول هاي 

ضروري است، بسیار موثر عمل می کنند. سلول هـاي عرضـه کننـده     Tکه براي فعال شدن سلول هاي 

زوم، آنرا به صورت پپتیـدهاي آنتـی   آنتی ژن، در آغاز آنتی ژن را جذب کرده، پردازش نموده و در لیزو
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عرضه نمـوده کـه مـی تواننـد توسـط       MHCIIژنی درمی آورند. سپس قطعات آنتی ژن را در شکاف 

 Thدر مسیر فعـال شـدن سـلول هـاي      APCشناسایی شوند. عرضه آنتی ژن به وسیله  Tسلول هاي 

   ).43اولین گام ضروري است (

منی مهم است، چون سلول دندریتیک نابالغ سبب القاي نقش سلول دندریتیک در القاي پاسخ ای   

تولرانس ولی سلول دندریتیک بالغ سبب القاي پاسخ ایمنی می شود. آنتی ژن باعث تحریک سلولهاي 

دندریتیکی نابالغ شده که این امر باعث تغییرات عملکردي و فنوتیپی در سلولهاي دندریتیکی می گردد 

ریتیکی نابالغ از حالت گرفتن آنتی ژن به وضعیت سلول عرضه که باعث شیفت کامل سلولهاي دند

کننده آنتی ژن گردد. بلوغ سلولهاي دندریتیکی در نهایت باعث مهاجرت آنها از بافتهاي محیطی به 

افت هاي محیطی قرار ). سلول هاي دندریتیک، تقریبأ در تمام ب45، 44ارگانهاي لنفاوي می گردد (

در یک تقسیم بندي،  ).43لتهابی و میکروارگانیسم هاي مهاجم هستند (گوي حمالت اداشته و پاسخ 

سلول هاي دندریتیک را به دو نوع لنفوئیدي و میلوئیدي متمایز می نمایند. سلول هاي دندریتیک 

می شوند اما سلول  Th1سخ ایمنی سلولی نوع سبب القا پا IL-12لنفوئیدي با تولید فراوان سایتوکاین 

   ).48، 47می گردند ( Th2هاي دندریتیک میلوئیدي سبب القاي پاسخ ایمنی نوع 

تحقیقات زیادي نشان داده اند که پاسخ ایمنی علیه کیست هیداتید با فعال شدن هر دو بازوي پاسـخ     

ي مختلـف  هـاي ایمنـی در فازهـا   مطرح است ولی انگل می تواند با انحراف پاسـخ   Th2و Th1ایمنی 

و با توجه به  اینکه یکـی از راههـاي    )42، راههاي فرار از پاسخ هاي دفاعی را القاء می نماید (عفونت

فرار انگل اکینوکوکوس از پاسخ ایمنی مناسب، اختالل در بلوغ و عرضه آنتـی ژن توسـط سـلول هـاي     

شدیم کـه در ایـن تحقیـق    بر آن  می باشد لذا Th2دندریتیک و ایجاد یک پاسخ نامناسب ایمنی از نوع 

ابتدا اسکرین و شناسائی گیاهان  داروئی که اثر پروتواسکولیسیدال دارند انجـام شـود و سـپس اثـرات     
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ایمونومدوالتوري گیاهان موثر بر پروتواسکولکس ها بر بلوغ سلول هاي دندریتیک مورد بررسـی قـرار   

  گیرد.
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  فصل دوم

  مروري بر متون

  ):4بررسی هاي انجام شده بر روي آنها (تصویر شماره گیاهان دارویی مورد آزمایش و 

  ]Cucurbita  pepo (pumpkin ([تنبل کدو

)، کدو تخمه 66کدو، قرع، یقطین( ) و با نام هاي65بوده (Cucurbitaceae از خانوادهاین گیاه    

ساله، داراي ساقه خزنده می باشد و طول آن تا 1گیاهی . کدو مسمائی شناخته می شود و )67کاغذي (

گیاه کدو در تمام مناطق دندانه دار و گوشتی است.  د. برگهاي این گیاه به  شکل قلب،مترمی رس 5

. دانه گیاه دانه ها و میوه گیاه مذکور به عنوان دارو مورد استفاده قرارمی گیرند. ایران کشت می شود

مغز دانه کدو دفع کننده کرم بوده . وربیتین، نوعی رزین و مواد دیگر می باشدکدو محتوي آلبومین، کوک

و قسمت گوشت دار آن به عنوان ملین، مدر، مغذي، نرم کننده و رفع کننده یبوست و سوء هاضمه 

  ).68). همچنین این گیاه موجب دفع کرم کدو می گردد (66استفاده می شود (

گیاه دارویی از  50 در مطالعه اي اثر ضد کاندیدایی اسانس و عصاره، 1387نائینی و همکاران، سال    

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

، کتوکونازول و نیستاتین به عنوان کنترل مثبت Bبررسی نمودند. آنها از داروهاي آمفوتریسینآگار، 

گیاه مورد مطالعه داراي فعالیت ضد کاندیدایی بودند  50گیاه  از16نتایج نشان داد که د. استفاده نمودن

  ).69(ولی بقیه گیاهان از جمله گیاه کدو، فاقد هر گونه اثر ضد قارچی قابل توجه بر علیه کاندیدا بود 

گیاه از جمله 52و عصاره و همکاران فعالیت ضد میکروبی اسانس  Hammerتوسط  1999در سال   

مورد بررسی  قرار گرفت. مشاهده شد که این گیاه در باالترین غلظت نیز اثر چندانی در کشندگی کدو 

  ).70میکروارگانیسم ها ندارد (
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از آن  انگل شناسایی شد که گیاه کدو گیاه ضد 51، تعدادGuarreraدر ایتالیا توسط 1999سال    

مشاهده شد که این گیاه باعث دفع انگل تنیا و اکسیور از روده می شود. جمله بود. در طی این تحقیق 

او با بررسی مطالعات دیگر دریافت که به احتمال زیاد، اثر ضد انگلی کدو به دلیل وجود ترکیب 

در تحقیقات خود  2007و همکاران نیز در سال  Lans ).71کوکوربیتین در گیاه مذکور می باشد (

  ).72به دست آوردند ( Guarreraنتایجی مشابه 

، اثر گیاهان داروئی از جمله کدو روي  Mali در هند، توسط 2007طی یک مقاله مروري، در سال   

ضد سستودي، ضد ترماتودي وضد نماتودي آن را گزارش کردند  گرفت و اثر انگلها مورد بررسی قرار

)73.(  

  )Nicotina tabacum(تنباکو

و با نام هاي رایج توتون یا دخان نیز شناخته می شود.  بوده Solanaceaeاین گیاه از خانواده    

متر، داراي برگهاي سبز پهن، بزرگ، بیضوي و گلهاي قرمز است. این گیاه 1-2به ارتفاع گیاهی یکساله

ایران از جمله خراسان، جنوب شرق بلوچستان، کاشان، اصفهان و استان فارس  مناطق مختلفدر 

  وجود دارد. از برگ آن جهت مصارف درمانی استفاده می گردد.

ترکیبات شیمیایی از جمله رزین، صمغ، امالح پتاسیم، اسیدهاي آلی مختلف و نیکوتین سولفات در   

سولفات بوده و داراي اثر ضد نماتودي می باشد. پماد این گیاه وجود دارد که مهمترین آنها نیکوتین 

حاصل از توتون براي رفع کچلی، سودا، دفع شپش و اولسر عفونی به کار می رود. شیره تنباکو که از 

) 66خیساندن برگ گیاه به دست می آید، جهت از بین بردن حشرات و آفات گیاهی استفاده می شود (

  .)74ب و ضد کرم نیز کاربرد دارد (تهاهمچنین این گیاه به عنوان ضد ال

اثر عصاره آبی چند گیاه دارویی از جمله برگ هاي گیاه و همکاران  Zamanدر پاکستان  توسط    

بررسی شد. مخلوط عصاره  Rhipicephalus (Boophilus) microplusتنباکو روي الرو کنه 
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، mg/ml 78125/0 ،5625/1 ،125/3 ،25/6 ،5/12گیاهان مورد نظر با آب دو بار تقطیر به نسبت هاي 

روزه کنه آنکوبه شدند. نتایج نشان داد که با 14ساعت با الرو هاي  24رقیق شده و به مدت  50و  25

 و mg/ml 78125/0افزایش غلظت عصاره ها، میزان مرگ کنه افزایش داشت بطوریکه در غلظت هاي

تا  mg/ml25/6% و در غلظت هاي 50حدود mg/ml125/3درصد، در غلظت  30تا  15بین  5625/1

% الروها از بین رفتند. محققین با توجه به بررسی هاي گذشته احتمال دادند که 100به میزان 50

  ).74(ترکیبات شیمیایی گیاه مذکور از جمله آلکالوئید نیکوتین می تواند دلیل مرگ کنه ها باشد 

Iqbal     اثر عصاره برگ گیاه تنباکو را روي همونکوس یکی از ، 2006در پاکستان، سال و همکاران

از عصاره گیاه مذکور را با تعدادي  mg/ml 25مطالعه نمودند. آنها غلظتانگل هاي گوارشی گوسفند 

ساعت  6و  3، 2، 1، 0درجه سانتی گراد نگهداري کرده و در مدت زمانهاي  25-30کرم در دماي 

میزان مرگ انگل ، . نتایج نشان داد که با افزایش زمان مواجههتعداد انگل هاي زنده را بررسی نمودند

درصد کرم ها از  100و 60ساعت مواجهه، به ترتیب6و  1باال می رود. چنانکه بعد از گذشت مدت 

بین رفتند. دلیل اثر کشندگی عصاره گیاه مذکور را به ماده نیکوتین موجود در آن که یک محرك عصبی 

  ). 75است نسبت دادند (

تریکالبندازول، ، اثر عصاره متانولی گیاه تنباکو و داروهاي ضد زالو (1389بهمنی و همکاران در سال   

را روي گونه لیمناتیس نیلوتیکا مقایسه نمودند. آنها مشاهده کردند  مترونیدازول)، لوامیزول، نیکلوزاماید

داروهاي تریکالبندازول، دقیقه و  17در مدت زمان  mg/ml600که عصاره گیاه مورد نظر با دوز 

دقیقه  11/541و  66/18، 7، 66/118به ترتیب در مدت زمان هاي  مترونیدازول، لوامیزول، نیکلوزاماید

باعث مرگ زالوها شدند. این گیاه در مقایسه با داروهاي مورد استفاده بجز لوامیزول داراي اثر بیشتري 

  ).   76(دلیل وجود ماده نیکوتین در گیاه مذکور باشد روي زالوها بود که احتماال این اثر می تواند به 
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دل و همکاران اثر عصاره چند گیاه از جمله توتون را در کنترل کنه وارواي  شاد 1387در سال

کندوهاي مورد  ،از گیاه مذکور %20غلظت رسی قرار دادند. در این بررسی با زنبورعسل، مورد بر

. در این تحقیق مشخص شد که متوسط درصد کاهش شدنداسپري روزه  5در طی یک دوره آزمایش 

% بود. نتایج نشان داد که گیاه مورد نظر بیشترین تاثیر را در 6/83آلودگی در اثر تاثیر عصاره تنباکو 

و 1توتون ممکن است به دلیل داشتن مواد موثر نیکوتین، نیکوتئین کاهش درصد آلودگی کندوها داشت.

  ).77باشد (شده ا باعث مرگ کنه ه2نیکوتل لین

و همکارش در یک مطالعه مروري اثر گیاهان داروئی از جمله تنباکو  Mali توسط 2007در سال   

ضد  روي انگلها بررسی شد. آنها مشاهده کردند که عصاره آبی و متانولی این گیاه داراي فعالیت

ه میزان مواجهه انگل با که این اثر می تواند وابسته ب ندهمونکلوس کونتورتوس بوده و گزارش نمود

  ).73عصاره باشد (

Lommatzsch     اثر دود سیگار را بر روي سلول هاي دندریتیک مجاري  2009و همکاران در سال

 4دو زمان مشخص (در سیگاري را، گروهی از افراد  نها مایع برونکوآلوئوالرهوایی بررسی نمودند. آ

عدد سیگار) برداشت نموده و با  8ساعت بعد از کشیدن تعداد  4ساعت بعد از نکشیدن سیگار و 

استفاده از روش فلوسایتومتري سلول هاي دندریتیک میلوئیدي و پالسماسیتوئیدي موجود در مایع 

عداد سلولهاي ماکروفاژ، و خون را بررسی نمودند. نتایج نشان داد که ت )BALF(الواژ برونکوآلوئوالر 

لنفوسیت، نوتروفیل، ائوزینوفیل و دندریتیک پالسماسیتوئیدي در مواجهه با سیگار تغییري نداشت ولی 

افزایش شدیدي در تعداد سلولهاي دندریتیک میلوئیدي در مایع برونکوآلوئوالر به همراه کاهش این 

بیان آنتی ژن توسط مولکول هاي سطحی سلول ها در خون مشاهده شد. همچنین در مواجهه با سیگار 

سلول هاي دندریتیک خون افزایش یافت ولی این رسپتورها در دندریتیک هاي ریوي با کاهش بیان 
                                                

1 - Nicotene 
2 - Nicotelline 
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روي سلول هاي دندریتیک میلوئیدي  )CCR5( 5مواجه بودند. در این تحقیق بیان کموکاین رسپتور

ت. محققان دریافتند که استنشاق ه طور قابل توجهی در مواجهه با سیگار کاهش یافب BALFدر

نیکوتین موجود در دود سیگار به صورت سریع و انتخابی سلولهاي دندریتیک میلوئیدي مسیر هوایی 

  ).135شود (می انسان را درگیر کرده و منجر به واکنش هاي اکتسابی سیستم ایمنی 

Yanagita     تیک را در حضور نیکوتین میزان تنظیم بلوغ سلول هاي دندری 2012و همکاران در سال

بررسی نمودند. نیکوتین یکی از  Porphyromonas gingivalisو لیپوپلی ساکارید باکتري 

بیشترین ترکیبات موجود در سیگار است که روي پاسخ هاي سیستم ایمنی موثر می باشد. سلول هاي 

دون نیکوتین در نظر دندریتیک مشتق شده از منوسیت هاي خون محیطی، در دو گروه با نیکوتین و ب

ساعت کشت داده  48گرفته شده و به همراه و یا بدون لیپوپلی ساکارید باکتري مورد آزمایش به مدت 

و  CD40 ،CD80شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که نیکوتین باعث افزایش بیان مارکرهاي 

CD86 کاهش بیان مولکول  وHLA-DR  در روي سلول هاي دندریتیک شد. در این مطالعه میزان 

IL-10، IL-12 ،TNF-α  وγ INF-  و همچنین تکثیر سلول هايT  کاهش یافته ولی میزانIL-5 

پیش می رود  Th2افزایش داشت. آنها دریافتند که در حضور ماده نیکوتین پاسخ ایمنی به سمت 

)136.(  

و  2پلی سیکلیک آروماتیک، هیدروکربن هاي 1نیکوتین، نیتروزامین هاگیاه تنباکو داراي مواد سمی    

ذرات تنباکو را مورد مطالعه قرار  3و همکاران سمیت ژنی 2014Khannaفرمالدئید می باشد. در سال 

در کشت لنفوسیت هاي خون محیطی کارگران یک کارخانه را بررسی نمودند.  CA 4دادند. آنها میزان 

                                                
1 - Nitrosamines 
2 - Polycyclic aromatic hydrocarbons 
3 - Genotoxicity 
4 - Chromosome Aberration 
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CA  به مطالعه به طور معنی داري افزایش یافت. در این تحقیق مشاهده شد که آسیب در افراد مورد

DNA ) 137با افزایش دوره مواجهه با تنباکو بیشتر می شود .(  

Ghazavi    میزان سیتوکاین هاي سرم افرادي که به طور مداوم تریاك  2013در سال  و همکاران

 ،IFN-γستفاده از روش االیزا مشاهده شد که میزان مصرف می کنند را مورد بررسی قرار دادند. با ا

IL-10  وIL-17  افراد مورد مطالعه به طور معنی داري افزایش یافت. با توجه به تحقیق فوق، در سرم

 )،Th1)IFN- γسرم  میزان مصرف طوالنی و روزانه ماده مخدر با افزایش غلظت سایتوکاین هاي

Tr1)IL-10 و (Th17)IL-17(  10مرتبط می باشد. این مطالعه نشان می دهد که افزایش اینترلوکین 

  .)138باعث اثر ایمونومدوالیتوري این ماده می گردد (

  )Hypericum perforatumچاي کوهی(

  علف چاي و هوفاریقون شناخته می شود.   این گیاه با نام هاي دیگري از جمله گل راعی، هزارچشم،   

سانتی متر با برگ هاي متقابل و بیضوي است. چاي کوهی در ایران،  در  25-90 گیاهی پایا به ارتفاع

نواحی مختلفی از جمله البرز، کرج، ارومیه، گیالن(الهیجان)، خراسان، بروجرد و نهاوند می روید. این 

اخه از سر ش. و رنگدانه است 2، مقدار کمی اسانس فرار، فالونوئید 1گیاه داراي ترکیباتی از جمله تانن

این هاي گلدار تازه یا خشک و نیز گلهاي تازه چاي کوهی براي مصارف داروئی استفاده می شود. 

)، کاهش دهنده سایتوکاین هاي سیستم ایمنی و 66( ضد کرم و ضد اسهال گیاه داراي اثر ضد التهاب،

  ).139می باشد ( Cمهار پروتئین کیناز 

گیاه  50مطالعه اثرات ضد کاندیدایی اسانس و عصاره طی یک  1387نائینی و همکاران در سال    

با استفاده از روش دیسک  دارویی از جمله چاي کوهی را روي سویه ي استاندارد کاندیدا آلبیکنس

                                                
1-Tannins 
2 - Flavonoids 
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، کتوکونازول Bمورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق داروهاي آمفوتریسینگذاري و انتشار در آگار، 

ت استفاده شد. آنها تشکیل منطقه عدم رشد قارچ در پیرامون دیسک ها و نیستاتین به عنوان کنترل مثب

گیاه مورد مطالعه داراي فعالیت ضد کاندیدایی بود.  50گیاه  از16را بررسی نموده و مشاهده کردند که 

البته در این تحقیق گیاه چاي کوهی فاقد هر گونه اثر ضد قارچی قابل توجه بر علیه کاندیدا آلبیکنس 

  ).69(بود 

تأثیر عصاره سرشاخه هاي هوایی گیاه چاي کوهی را روي انگل  1389سرشتی و همکاران در سال    

از 1000و  µl/ml 10 ،50 ،100 ،200 ،500بررسی نمودند. آنها غلظت هاي  تریکوموناس واژینالیس 

 درو سوسپانسیون حاوي تک یاخته تریکوموناس  TYI-S-33عصاره گیاه را به همراه محیط کشت 

ساعت آنکوبه نمودند. داروي مترونیدازول به عنوان شاهد مثبت  72درجه سانتیگراد به مدت  37دماي 

به تنهایی، به عنوان شاهد منفی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تک  TYI-S-33و محیط کشت

 µl/mlعصاره ( در غلظت هاي پائینامل از بین رفته اما یاخته ها در مجاورت مترونیدازول به طور ک

% انگل 93حدود µl/ml 1000ولی در غلظت  % زنده ماندند100) به میزان 500و 200، 100، 50، 10

ها از بین رفت. در این تحقیق گیاه مورد نظر در مقایسه با مترونیدازول نتایج مورد انتظار و مناسبی 

واند اثر بیشتري روي انگل روي انگل نداشت و طبق نظر محققین شاید در ترکیب با سایر گیاهان بت

  ).78داشته باشد (

خانواده از گیاهان دارویی را مورد بررسی  62و همکاران تعداد Altundag توسط  2010در سال   

قرار دادند و چاي کوهی را به عنوان یک گیاه آنتی سپتیک، مسکن و کمک به درمان زخمها گزارش 

  ). 79نمودند (
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اثر درمانی گیاهان  2010تا2008 و همکاران در طی سالهاي Cakilciogluطی یک مقاله مروري    

مطالعه نموده و مشاهده کردند که گیاه چاي کوهی به عنوان ضد التهاب، را بومی منطقه اي از ترکیه 

  ).80اسهال توسط افراد بومی مورد استفاده قرار می گرفت ( کرم، ضد ضد

Mozaffari    ثر ضد التهابی و آنتی اکسیدانی عصاره گیاه چاي کوهی را ا 2011همکاران در سال  و

در موش صحرایی بررسی نمودند.  این سندرم یک بیماري اختالل در  1روي سندرم روده تحریک پذیر

حرکت روده است که با انفیلتراسیون سایتوکاین ها و مدیاتور هایی از جمله نوتروفیل ها، 

به داخل روده در ارتباط می باشد. از عصاره گیاه فوق به  پراکسید چربیو  TNF-αمیلوپراکسیداز، 

روز به موش ها خورانده شد. آنها مشاهده نمودند که در  26به مدت  450و  mg/kg150 ،300 میزان

و اکسیداسیون چربی در همه غلظت ها در بافت ، میلوپراکسیداز TNF-α حضور گیاه چاي کوهی 

طبق  اراي خاصیت آنتی اکسیدانی بود. فت. این گیاه همچنین دکولون به میزان قابل توجهی کاهش یا

این تحقیق، گیاه مذکور بدون ارتباط با غلظت، داراي اثر ضد التهابی بوده که ممکن است از طریق مهار 

میلوپراکسیداز و افزایش قدرت آنتی اکسیدانی اعمال شود. احتماال ترکیباتی از جمله هیپریسین، 

  ). 140ها و هیپرفورین باعث اثرات فوق در این گیاه باشند (فالونوئیدها، تانن 

IL-12     یک سایتوکاین هترودیمر بوده که توسط ماکروفاژ و سایر سلول هاي عرضه کننده آنتی ژن

تولید می شود. این سایتوکاین اعمال بیولوژیکی خود را از طریق تولید اینترفرون گاما و پیشبرد پاسخ 

می دهد. میزان باالیی از این سایتوکاین در بیماران آرتریت روماتوئید وجود  نجاما Th1ایمنی به سمت 

دارد. از طرفی هیپریسین یکی از مواد فعال در گیاه چاي کوهی می باشد که اثرات مختلفی از جمله 

 Kang .التیام زخم ها، ضد روماتیسمی، ضد افسردگی، ضد ویروسی، ضد سرطانی و ضد التهابی دارد

در ماکروفاژها بررسی نمودند.   IL-12اثر مهاري ماده هیپریسین را در تولید 2000همکاران در سال و 

                                                
1 - Irritable bowel syndrome 
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در این مطالعه ماکروفاژهاي طحال موش با لیپوپلی ساکارید تحریک شده و در حضور غلظت هاي 

µg/ml 1/0 ،1 ،5  به طور از ماده هیپریسین آنکوبه شدند. محققین مشاهده کردند که این ماده  10و

و به  10و  µg/ml1، 5 هاينمود، این کاهش در غلظت را مهار  IL-12معنی داري تولید سایتوکین 

صورت وابسته به دوز مشاهده شد. همچنین این ماده داراي اثر مهاري در تنظیم فعالیت پروموتر 

نسخه برداري  در سطح IL-12تنظیم منفی روي تولید  ده و احتمال داده می شود کهبو  IL-12ژن

داشته باشد. البته ماده مذکور اثر سیتوتوکسیک روي ماکروفاژها نداشت. این محققین دلیل برخی 

فعالیت هاي بیولوژیکی از جمله اثر ضد روماتیسمی گیاه چاي کوهی را به  وجود ترکیب هیپریسین 

  ).141می دانند (

  (Myrtus communis)مورد

بستانی و مورت را می توان نام برد. گیاه مورد، درختچه اي به ارتفاع از نامهاي رایج این گیاه، آس    

متر ، همیشه سبز و معطر با ساقه اي منشعب  و پر شاخه می باشد. برگهاي آن سرنیزه اي، نوك  3-1

تیز، چرمی و پایا است. برگ و میوه آن، جهت مصارف داروئی استفاده  می شود. این گیاه بومی نواحی 

). گیاه مورد در شمال ایران (منجیل،گیالن بین هرزویل و منجیل)، بخش مرکزي 66باشد ( مدیترانه می

(الب سفید در بختیاري و دره رودخانه)،  خراسان، غرب ایران (شهبازان، شهشوم و گیالنغرب 

کازرون، مهارلو در شیراز، نیریز به طرف شیراز، در فارس،  جنوب شرقی (کرمان، نودان، سرآب)

). این گیاه داراي 81فسا، ممسنی، بخون نزدیک حاجی آباد و بندرعباس) دیده می شود ( سروستان،

ترکیبات شیمیایی از جمله مواد رزینی و تلخ، کامفن، تانن، قند و اسیدهاي آلی، اکالیپتول، میرتول، 

ورد به عنوان ضد سینئول ، لینالول و لینالیل استات می باشد. گیاه م 1-8کامفور، ژلومیرتول ، آلفا پینن ، 

التهاب و ضد قارچ کاربرد داشته و همچنین در درمان بیماري هاي برونشیت، سینوزیت، اوتیت و 
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نی کننده، ضد ویروس و داراي خواص ضدعفو). همچنین 66( گیرداسهال مورد استفاده قرار می 

  ).82باکتري است (

ه دارویی از جمله عصاره مورد را با ، اثر ضد لیشمانیایی چند گیا1388براتی و همکاران در سال   

به روش رنگ سنجی مقایسه نمودند. آنها غلظت هاي  ) سه ظرفیتی آنتیموان( داروي تارتارامتیک

µg/ml 25/31 ،5/62 ،125 ،250 ،500  عصاره و دارو را به همراه پروماستیگوتهاي لیشمانیا  5000و

میزان جذب نوري رنگ (رنگ ساعت آنکوبه کردند.  72درجه سانتیگراد به مدت  25ماژور در دماي 

حاصل از احیا نمک تترازولیوم به محصول رنگی فورمازان توسط انگل) توسط دستگاه االیزا ریدر 

روي انگل بی تأثیر بوده ولی در  μg/ml25/31وانده شد. عصاره گیاه مورد آزمایش در غلظت خ

حتی بیشتر از دارو باعث  μg/ml5000غلظت هاي دیگر اثرش مشابه داروي کنترل بوده و در غلظت

داروي  از بین رفتن پروماستیگوت هاي لیشمانیا شد و مشخص شد که با افزایش غلظت عصاره ها و

همچنین مشاهده شد که گیاه  .نظر، اثر مهاري روي پروماستیگوت هاي انگل افزایش می یابدمورد 

  ). 83مورد نسبت به بقیه عصاره ها اثر قوي تري روي انگل داشت (

اثر عصاره متانولی چند گیاه دارویی از جمله مورد روي تریکوموناس واژینالیس توسط  1385در سال   

ن بررسی شد. این محققین انگل را در محیط دورسه، کشت دادند و سپس ضیایی هزارجریبی و همکارا

و  01/0به چند لوله آزمایش حاوي مترونیدازول، دي متیل سولفوکساید و عصاره گیاه با غلظت هاي

درجه  37درصد به طور جداگانه از محیط کشت حاوي تریکوموناس افزوده و آنها را در دماي  1/0

عت آنکوبه نمودند. آنها مشاهده کردند که این تک یاخته در مجاورت سا 72سانتیگراد به مدت 

ساعت از بین رفت در حالیکه 6و  1به ترتیب بعد از )دي متیل سولفوکساید( DMSOمترونیدازول و

% یک ساعت بعد انگل را از بین  01/0% در ابتداي کشت و در غلظت 1/0عصاره گیاه مورد در غلظت 
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ند که اثر کشندگی این گیاه به دلیل ترکیبات شیمیایی خاص موجود در آن برد. محققین احتمال داد

  ). 82باشد (

در مطالعه اي شکیبایی و همکاران اثر ضد پالسمیدي پنج عصاره گیاهی از جمله مورد را بر روي    

سوشهاي مقاوم کلبسیال پنومونیه بررسی نمودند. آنها سوش هاي باکتري را با غلظت هاي سریالی 

mg/ml 001/0  ساعت  24درجه سانتی گراد به مدت 37گیاهان مذکور در دماي  از عصاره 5/0تا

آنکوبه کردند. در بررسی مورفولوژیک باکتري ها با میکروسکوپ فلورسنت مشاهده شد که در حضور 

عصاره در گونه  MIC1عصاره مذکور، اندازه باکتري کوچکتر شده و کپسول آن نیز از بین رفت. میزان

گزارش شد که نشانه موثر بودن گیاهان مورد مطالعه  5/0تا  mg/ml 1/0ي مختلف کلبسیال بینها

  ). 84البته این گیاه هیچگونه اثر ضدپالسمیدي نداشت (روي این باکتري می باشد 

بررسی گیاه داروئی از جمله گیاه مورد توسط شهیدي بجنورد  79فعالیت ضد باکتریایی  2004در سال  

 mg/ml 31/0ن تحقیق تعدادي از باکتري هاي پاتوژن و غیر پاتوژن با غلظت هاي مختلف (شد. در ای

درجه سانتیگراد  29و 37ساعت به ترتیب در دماي هاي  24) از عصاره گیاهان مذکور به مدت 20تا 

 mg/ml20و  mg/ml62/0آنکوبه شدند. کمترین و بیشترین غلظت کشندگی در گیاه مذکور به ترتیب

گزارش شد. میانگین قطر هاله عدم رشد براي باکتري ها در مجاورت عصاره مورد نظر با غلظت هاي 

mg/ml 5 ،10  به ترتیب 20وmm 9 ،23  گزارش گردید. میزان غلظت عصاره ها در از بین  26و

دي از بردن باکتري ها از اهمیت ویژه اي برخوردار است. طبق نظر برخی محققین هنگامی که اثر تعدا

گیاهان در مقابل بسیاري از باکتري ها بررسی می شود کیفیت نتایج به طبقه بندي اثر گیاهان و 

  ) 85(حساسیت میکروارگانیسم ها کمک فراوانی می کند 

                                                
1 -  Minimum Inhibitory Concentration 
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گونه گیاه دارویی از جمله مورد را بر روي نحوه رشد  5شاکرمی و همکاران اثر مهارکنندگی اسانس    

بیماریزا مورد بررسی قرار دادند. گونه هاي قارچی  در حضور اسانس گیاه  میسلیومی چهارگونه قارچ

درجه سانتیگراد آنکوبه شدند. نتایج نشان داد که اثر مهار  25مذکور با غلظت هاي سریالی در دماي

 Pythium% و براي قارچ هاي18/85به میزان  Rhizoctonia solaniکنندگی اسانس روي قارچ

ultimum ،Fusarium oxysporum    وGaeumannomyces graminis  100به میزان %

بود. بیشترین تاثیر اسانس گیاه در حداکثر غلظت مورد استفاده گزارش شد و مشاهده گردید که قارچ 

  ). 86هاي مورد بررسی در برابر اسانس هاي مختلف گیاهی، حساسیت متفاوتی داشتند (

ی محلول گیاهی مورد و پماد تریامسینولون موضعی داخل تاثیر درمان1389راد و همکاران در سال    

بیمار مبتال به بیماري ضایعه آفتی داخل دهانی 100را با هم مقایسه کردند. در این مطالعه تعداددهانی 

بار در روز و هر  5% مورد 5انتخاب و در دو گروه دسته بندي شدند. یک گروه از بیماران با محلول 

و گروه دیگر با داروي تریامسینولون درمان شدند. آنها مشاهده کردند ثانیه  20-30قطره به مدت  10بار

روزه پیگیري درمان، بین دو گروه دارویی مورد استفاده، تفاوت معنی داري وجود  5که در طول مدت 

  ).87نداشت و گیاه مورد نیز مانند تریامسینولون داراي اثر مناسبی روي ضایعات داخل دهانی بود (

پیلوري مورد  یرازي و همکاران اثر ضد میکروبی عصاره گیاهانی از جمله مورد را روي هلیکوباکترش   

مورد داراي اثر مهاري  گیاهعصاره بررسی قرار دادند و مشاهده کردند که تعدادي از آنها بخصوص 

  .)88(مناسبی روي رشد باکتري بودند 

نوع گیاه از جمله گیاه مورد را روي چند گونه قارچ  10و همکاران اثر عصاره آبی  Senدر ترکیه    

عامل فساد چوب بررسی نمودند. آنها در روي محیط کشت حاوي قارچ، دیسک هاي  کاغذي آغشته 

درجه 26± 2هفته در دماي  3را قرار داده و به مدت در هر دیسک)  ml5/3(غلظت به گیاه مذکور 

% رشد 25 (++++) % آنکوبه نمودند. نتایج به صورت عدم رشد میسلیوم70طوبت سانتیگراد و ر
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) در پتري دیش گزارش گردید. در این تحقیق -% رشد(100% رشد(+) و75% رشد(++)،50(+++) 

مشاهده شد که از بین عصاره گیاهان مورد آزمایش، گیاه مورد اثر ضد قارچی متوسطی داشت که این 

اي گونه هاي مختلف قارچی متغیر بود و حاکی از اثر متفاوت این گیاه روي اثر از + تا ++++ بر

  ).89(میکروارگانیسم ها می باشد 

Al Laham     اثر ضد باکتري عصاره هاي گیاهانی چون مورد را روي  2014و همکاران در سال

Aeromonas hydrophila ري با (عامل بیماري در ماهی) بررسی نمودند. در این آزمایش باکت

درجه سانتیگراد آنکوبه  37ساعت در دماي  17به مدت mg/ml 66عصاره هاي مورد نظر در غلظت

شدند. عصاره ها داراي اثرات متفاوتی روي باکتري مورد نظر بود. آنها مشاهده کردند که میزان 

ي باکتري % بود. در این تحقیق با بررسی اثر آنتی بیوتیک ها رو89/96حساسیت باکتري به این گیاه 

مورد آزمایش مشاهده شد که آن باکتري به بسیاري از آنتی بیوتیکها بجز آمیکاسین مقاوم می باشد و 

  ).90( استفاده از گیاهان بجاي مواد شیمیایی براي از بین بردن این باکتري پیشنهاد گردید

اثر حشره کشی اسانس چند گونه گیاهی از جمله گیاه مورد در مقابل الرو پشه آئدس آلبوپیکتوس    

و همکاران بررسی شد. میزان ترکیبات اسانس گیاهان مورد نظر با روش کروماتوگرافی  Contiتوسط 

یمونن %، ل8/51گازي قبل از شروع آزمایش تعیین شد. از گیاه مذکور ترکیبات مهمی چون آلفا پینن 

% و بسیاري مواد دیگر آنالیز شد. الرو حشره فوق با اسانس گیاه در غلظت هاي 6/24%، اکالیپتول 6/7

ppm50 ،100 ،150 ،200 ،250 مذکور با ساعت آنکوبه شد. اثر کشندگی گیاه  24به مدت  300و

ه در غلظت درصد گزارش شد. این گیا 7/36و 15، 10، 7/6، 3/3غلظت هاي ذکر شده به ترتیب صفر، 

مشاهده شد که در طی این آزمایش،  % از الروها گردید.50باعث از بین رفتن  300تا  ppm250بین 

  ).91( میر الروها کامال وابسته به غلظت اسانس می باشد شدت مرگ و
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Fani    اثر اسانس گیاه مورد را روي باکتري هاي پاتوژن ایزوله شده از  2014و همکاران در سال

تهیه شده از اسانس را با پاتوژن هاي مورد  1000تا  µg/ml 9/3دهان مطالعه کردند. آنها غلظت هاي 

ه آنکوبه کردند. قطر هال CO2)%5 (درجه سانتیگراد در حضور 37ساعت در دماي  48مطالعه به مدت 

را حساس گزارش نمودند. در  mm 6عدم رشد غلظت هاي مختلف اندازه گیري شد و قطر بیشتر از 

و بقیه پاتوژن ها در غلظت  µg/ml8/7این تحقیق مشاهده شد که استرپتوکوك پیوژن در غلظت 

ژن به طور کامل از بین رفتند. طبق این تحقیق احتماال اثر گیاه مورد روي پاتو1000تا  µg/ml125هاي

سینئول، تانن، فالونوئیدها و  1-8هاي دهانی به دلیل وجود ترکیباتی از جمله آلفا پینن، لیمونن، 

  ). 92باشد ( رودومیرتون

گیاه دارویی از  50توسط نائینی و همکاران، اثرات ضد کاندیدایی اسانس و عصاره  1387در سال    

مورد بررسی قرار گرفت. آنها از بعضی داروهاي  جمله مورد روي سویه ي استاندارد کاندیدا آلبیکنس

نیستاتین به عنوان کنترل مثبت استفاده کردند و هاله تشکیل شده در اطراف ضد قارچی از جمله 

دیسک را بصورت شاخص اثر گیاه و دارو تعیین کرده و مشاهده نمودند که عصاره گیاه مذکور نسبت 

  ).69( هاي ضد قارچی اثرات بیشتري داشتبه دارو

اثر مهاري اسانس روغنی گیاه مورد را روي التهاب  2011و همکاران در سال  Maxiaاي در مطالعه    

و  TNF-αگوش در موش صحرایی بررسی نمودند. آنها مشاهده کردند که اسانس گیاه مذکور میزان 

IL-6  وجهی کاهش را در سرم و همچنین ادم گوش و فعالیت آنزیم میلوپراکسیداز را به طور قابل ت

به بافت رد باعث کاهش مهاجرت لکوسیتها داد. با توجه به این نتایج می توان گفت که اسانس گیاه مو

  ).142آسیب دیده شده و داراي اثر ضد التهابی می باشد (

و همکاران اثر ضد التهابی اسانس روغنی گیاه مورد را   Bouzabata، 2014طی مطالعه اي در سال    

سینئول، لینالول و لینالیل استات توسط روش  1-8ارزیابی نمودند. ترکیباتی از جمله آلفا پینن، 
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از  5/2و  mg/ml 08/0 ،16/0 ،32/0 ،64/0 ،5/1کروماتوگرافی از این گیاه آنالیز شد. از غلظت هاي 

اکروفاژهاي تحریک شده با لیپوپلی ساکارید استفاده گردید و مشاهده شد اسانس در بررسی ویابیلیتی م

و  mg/ml 5/1اثر سیتوتوکسیکی  نداشتند ولی در غلظتهاي  64/0تا  mg/ml 08/0که غلظت هاي 

درصد از سلول ها زنده ماندند. اسانس مورد نظر به طور قابل  67/59و  44/20به ترتیب به میزان  5/2

 تولید نیتریک اکسید (ماده پیش التهابی) توسط ماکروفاژ را مهار نمود mg/ml 64/0توجهی در غلظت 

که البته این کاهش تولید با غلظت رابطه مستقیم داشت. اثرات ذکر شده احتماال با ترکیبات لینالول و 

 براي mg/ml 5/1لینالیل استات موجود در گیاه مرتبط باشد. گیاه مذکور در غلطت هاي باالتر از 

سلول هاي کراتینوسیت پوست، هپاتوسیت ها و سلول هاي اندوتلیال ریوي داراي اثر سیتوتوکسیک 

  ). 143بود (

Hayder     3-اثر آنتی اکسیدانی و آنتی ژنوتوکسیک دو ماده میریستین 2007و همکاران در سال - 

از گیاه مورد را بررسی نمودند. این دو ماده از  2رامنوزید - وا  -3 -و میریستین 1گاالکتوزید-وا

ترکیبات فالونوئیدي موجود در گیاه مذکور می باشند. آنها مشاهده کردند که هر دو ماده در غلظت 

µg/ml 100  داشتند  3درصد اثر مهاري روي فعالیت گزانتین اکسیداز 59و  57به ترتیب به میزان

 .بودند 220و  µg/ml160به ترتیب IC50 4ن چربی با همچنین این مواد باعث مهار اکسیداسیو

-diphenyl-2-1,1رادیکال هاي آزاد µg/ml 4/1به میزان  IC50رامنوزید با  -وا  -3 -میریستین

picrylhydrazyl .در این تحقیق مشاهده شد که ترکیبات فوق اثر سیتوتوکسیک روي  را از بین برد

داشته و همچنین در تنظیم الگوي بیان ژنهاي درگیر در استرس  CML 5سلول هاي حاصل از سرطان 

و آپوپتوز موثر بودند. محققین دریافتند که گیاه مورد با وجود  DNAهاي اکسیداتیو، ترمیم آسیب هاي
                                                

1 - Myricetin-3-o-galactoside 
2 - Myricetin-3-o-rhamnoside 
3 - Xanthine oxidase 
4 - Inhibitory concentration growth of 50%  
5 - Chronic Myelogenous Leukemia 
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دو ترکیب ذکر شده در برگ خود می تواند در مقابل آسیب هاي اکسیداتیو و ژنوتوکسیک موثر باشد 

)144.(  

  ) Ziziphora tenuiorکاکوتی(

، 4،  نعناع3، آویشن2و داراي جنس هایی از جمله کاکوتیبوده  1این گیاه از خانواده نعناعیان   

 گونه  4کاکوتی داراي جنس ). 93می باشد ( 6ومریم گلی 5اسطوخودوس، مرزنجوش

Z.clinopodioides  ،Z.capitata  ،Z.persica  وZ.tenuior در شمال . گیاه مذکور است

ایران، افغانستان، عراق و طالش  رشد می کند. از برگ، گل و ساقه آن جهت مصارف درمانی استفاده 

می شود. گیاه کاکوتی به عنوان ضدعفونی کننده و همچنین درمان دیسانتري، عفونت هاي  رحمی و 

%)، تیمول 87( لگوناستفاده می شود. ترکیبات شیمیایی آن حاوي موادي از جمله پو دار تببیماریهاي 

) و نئومنتون 46/4%)، منتون (10/5( %)، کارواکرول31/5انتول (-2-%)، منتا12/19)، پیپریتنون (3/4(

   .)94( %) می باشد78/4(

در ایران، توسط طباطبایی یزدي و همکاران اثر آنتی میکروبیال گیاهانی از جمله  2013در سال    

بررسی شد. در روي اشرشیا کلی و استافیلوکوك اورئوس  نعناعکاکوتی، آویشن شیرازي و گونه اي از 

درصد از عصاره گیاهان را به روش دیسک دیفیوژن با  40و  30، 20، 10این مطالعه غلظت هاي 

درجه سانتیگراد آنکوبه شده و مشاهده گردید  37ساعت در دماي  24باکتري هاي مورد نظر به مدت 

 mmبه ترتیب استافیلوکوك در غلظت هاي ذکر کرده ی در مقابل که  قطر هاله عدم رشد گیاه کاکوت

بود. آنها 7/12و  mm 6/6 ،9/7 ،11در مقابل اشرشیا کلی به ترتیب  و 4/16و  2/13، 7/11، 1/9

                                                
1 - Lamiaceae 
2- Ziziphora 
3 - Thymus 
4 - Mentha 
5 - Origanum 
6 - Salvia 



 

٤٥ 
 

دریافتند که هر چه غلظت بیشتر می شود اثر ممانعت از رشد گیاهان نیز بیشتر خواهد شد و همچنین 

بطوریکه اثر باکتري  گیاهی نیز در میزان اثر گذاري عصاره مهم می باشدنوع میکروارگانیسم و گونه 

کشی گیاه آویشن باالتر از بقیه گیاهان بود. همچنین استافیلوکوك اورئوس نسبت به گیاهان حساس تر 

  ). 95در این مطالعه محققین دلیل اثرات گیاهان مورد نظر را وجود ترکیب تیمول می دانند ( بود.

اثر اسانس گیاه کاکوتی کوهی در مقابل حشرات توسط وردیان ریزي مورد بررسی  2008در سال    

قرار گرفت. در این مطالعه با استفاده از روش کروماتوگرافی گازي ترکیبات موجود در گیاه مورد نظر 

برد. مشخص شده که از مهمترین آنها می توان پولگون، پیپریتون، کارواکرول، منتون و نئومنتون را نام 

آنوفل و   گونه اي از پشه هاياز اسانس را تهیه و الرو  100تا  µg/ml 2این محقق غلظت هاي 

ساعت با آنها آنکوبه نمود. در این تحقیق مشاهده شد که اسانس این گیاه  24کولکس را به مدت 

 µg/mlبراي الرو پشه آنوفل و کولکس به ترتیب  LC50 1 میزانداراي فعالیت الروکشی بوده و 

  .)94( گزارش شد µg/ml 3/22-6/28 براي آنها LC902 میزان و5/16تا  9/14

اثر آنتی باکتریال اسانس گیاه کاکوتی کوهی را مورد مطالعه قرار داد. در  2011سلطانی نژاد در سال   

- 8%)، 1/15%)، پیپریتون(4/34این تحقیق توسط روش کروماتوگرافی گازي ترکیباتی از جمله پولگون(

%) از اسانس مورد نظر آنالیز شد. 1/5) و کارواکرول(2/55%)، منتون(7/5%)، نئومنتون(5/6سینئول( 1

سودوموناس آئروژینوزا، سالمونال انتریکا، باسیلوس سرئوس، باکتري هاي پاتوژن انسانی شامل 

ت هاي غلظانتروباکتر آئروژنز و استافیلوکوك اورئوس و لیستریا مونوسیتوژنز در مجاورت اسانس با 

µg/disk125/0 ،25/0 ،5/0 ،1 ،2  درجه سانتیگراد قرار گرفت.  37ساعت در دماي  24به مدت  4و

بقیه باکتري هاي ذکر  MICنتایج نشان داد که باکتري سودوموناس به اسانس مقاوم بود در حالیکه 

انس به طور کامل و باکتري لیستریا در مجاور اس µg/disk 125/0 ،25/0 ،125/0 ،25/0شده به ترتیب
                                                

1 - lethal concentration 50: kill 50% of population 
2 - lethal concentration 90: kill 90% of population 
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از بین رفت. در این آزمایش مشاهده شد که گونه هاي مختلف باکتري ها نسبت به غلظت هاي متنوع 

اسانس داراي پاسخ هاي متفاوتی بودند که این اختالف ممکن است به دلیل تفاوت نوع ساختمان 

ر ضد باکتري این گیاه به باکتري ها باشد. این محقق با توجه به مطالعات گذشته احتمال می دهد که اث

  ).  96دلیل وجود مقدار زیاد ماده پولگون باشد (

مهربان سنگ آتش و همکاران در مطالعه اي اثر ضد میکروبی عصاره گیاه کاکوتی کوهی را بر باکتري   

، سالمونال، باسیلوس کلبسیال اشرشیاکلی، آئروژنز، انتروباکترهاي مولد فساد مواد غذایی از جمله 

سوبتیلیس، باسیلوس سرئوس، استافیلوکوك اورئوس و چند باکتري دیگر بررسی نمودند. آنها غلظت 

تهیه و به همراه سوسپانسیون باکتري هاي مورد  4000تا  µg/ml125عصاره را بین  هاي سریالی از

حقیق درجه سانتیگراد آنکوبه کردند. نتایج ت 37ساعت در دماي  24نظر داخل لوله آزمایش به مدت 

و 2000تاµg/ml1000گرم مثبت به ترتیببراي باکتري هاي گرم منفی و  MICنشان داد که 

µg/ml1000بود. در این مطالعه مشاهده شد که حساسیت باکتري هاي گرم منفی در مقایسه با  4000تا

نها باکتري هاي گرم مثبت کمتر بوده که ممکن است به خاطر نوع غشاي باکتري هاي گرم منفی باشد. آ

دریافتند که با توجه به اثر مناسب این گیاه روي باکتري ها احتماال می توان آن را به عنوان ترکیب 

  .)93نگهدارنده طبیعی در فراورده هاي غذایی استفاده نمود (

گیاه دارویی از  50نائینی و همکاران در مطالعه اي اثر ضد کاندیدایی اسانس و عصاره  1387در سال   

مورد بررسی  ی، آویشن شیرازي، آویشن کوهی را روي سویه ي استاندارد کاندیدا آلبیکنسجمله کاکوت

، کتوکونازول و نیستاتین به عنوان کنترل مثبت Bقرار دادند. در این تحقیق از داروهاي آمفوتریسین

شان نتایج ناستفاده شد و تشکیل منطقه عدم رشد قارچ در پیرامون دیسک ها مورد بررسی قرار گرفت. 

گیاه داراي فعالیت ضد کاندیدایی بود. قطر هاله عدم رشد 16داد که از گیاهان مورد آزمایش فقط 

گزارش شد در صورتی که در مورد اسانس، عصاره  25و  mm 16 ،23داروهاي ضد قارچی به ترتیب 
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ی و آویشن کوه mm55 ،35 ،30هاي استونی و اتانولی گیاه آویشن شیرازي قطر هاله به ترتیب 

mm55  گزارش شد و گیاه کاکوتی اثر ضد قارچی نداشت. در این مطالعه مشاهده شد که اثر اسانس

  ).69(گیاهان بیشتر ازعصاره آنها می باشد 

در ایران، اثر سمیت تنفسی اسانس گیاه آویشن شیرازي روي سوسک چهارنقطه اي 1390در سال   

% بررسی  60± 5و رطوبت نسبی ºC1 ± 29دماي، توسط گلستانی کالت و همکاران، در 1حبوبات

سمیت تنفسی اسانس ارزیابی گردید. مشاهده شد که این اثر در  LC50شد. و با تعیین شاخص 

اسانس مذکور با غلظت و مدت زمان اسانس دهی همبستگی مثبت و معنی داري داشت. حشرات نر 

 به ترتیب براي جنس هاي نر و LC50جنس ماده حساسیت بیشتري به اسانس داشتند.  در مقایسه با

محاسبه گردید. نتایج نشان داد که این گیاه داراي اثر حشره کشی قابل  562و  µl/l 329ماده به ترتیب 

  ).97(توجهی بود 

زارعی محمودآبادي و همکاران اثر ضد قارچی عصاره هاي متانولی و اتانولی گیاه  2006در سال  

قارچی مطالعه نمودند. در این تحقیق عصاره متانولی اثر بیشتري  گونه 14را در مقابل  يآویشن شیراز

روي گونه هاي قارچی داشت. محققین احتمال می دهند که این اثر به دلیل وجود ترکیبات تیمول و 

  ).98رزمارینیک اسید موجود در عصاره گیاه بوده که در حضور متانول کامال از گیاه خارج می شود (

توسط امیري و  2ر آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره متانولی گیاه کاکوتی کوهی، اث1387در سال     

(رادیکال هاي  DPPHهمکاران  مورد بررسی قرار گرفت. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی با دو روش 

لینولئیک اسید انجام شد. در روش اول میزان فعالیت  - کاروتن -ßو ) آزاد دي فنیل پیکریل هیدرازیل

اتم هاي هیدروژن و الکترون عصاره و اسانس از طریق بی رنگ شدن آنها و در روش دوم فعالیت 

 ، DPPHبیرنگ شدن بتا کاروتن با اسپکتروفوتومتر اندازه گیري شد. نتایج نشان داد که در روش 
                                                

1 - Callosobruchus maculatus 
2 - Z.clinopodioides 
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) به ترتیب IC50% بازدارندگی فعالیت اکسیداتیو شد (50ث غلظتی از عصاره و اسانس که باع

µg/ml 4/21  درصد بود و می توان گفت که گیاه مذکور به طور قابل توجهی میزان رادیکال  3/55و

 -ßبیشتر از عصاره می باشد. در روش  ،را کاهش می دهد و البته اثر اسانسDPPH  هاي آزاد

درصد 6/61و  µg/ml3/89 رندگی عصاره و اسانس به ترتیبلینولئیک اسید، میزان بازدا -کاروتن

، فالون ها و هاگزارش شد. اثرات آنتی اکسیدانی گیاه کاکوتی احتماال به دلیل وجود ترکیبات پلی فنل

  ).145فالونوئیدها باشد (

اثر ایمونومدوالتوري عصاره گیاه کاکوتی را ارزیابی نمودند. آنها  2009در سال نائینی و همکاران    

از عصاره آبی گیاه فوق مواجه  40و  mg/ml 10 ،20ماکروفاژهاي پریتوئن موش را با غلظت هاي 

 در غلظت هاي ROS 1نمودند. مشاهده شد که ویابیلیتی و فعالیت قارچ کشی ماکروفاژ و میزان تولید 

mg/ml 10 به طور قابل توجهی افزایش یافت ولی این عصاره اثري روي تولید نیتریک اکسید 20و

به مطالعه فوق گیاه کاکوتی داراي اثر ایمنومدوالتوري قابل توجهی  توسط ماکروفاژ نداشت. با توجه

  ).146می باشد (

اکوتی کوهی را در ، مکانیسم مولکولی اثر محافظتی عصاره گیاه ک2009شیرازي و همکاران در سال    

یک بیماري مزمن  IBD 2بررسی نمودند. مقابل داروي دکستران سدیم سولفات در بیماري کولیت 

روده با علل ناشناخته چندگانه (ژنتیکی، ایمنی و محیطی) می باشد. عصاره گیاه مورد نظر با غلظت 

نموده بودند خورانده  روز به موشهایی که از دارو استفاده 7به مدت  300و  mg/kg 75 ،150هاي 

در حضور داروي مورد استفاده افزایش ولی  TNF-αشد. میزان پراکسیداسیون لیپید، نیتریک اکسید و 

ند. سید دسموتاز و پراکسیداز کاهش دادظرفیت آنتی اکسیدانی، آنزیم هاي اکسیدانی از جمله سوپر اک

ه مذکور بهبود یافته و به وضعیت اره گیادر این تحقیق مشاهده شد که این تغییرات در حضور عص
                                                

1 - reactive oxygen species 
2 - Inflammatory Bowel Disease 
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نرمال برگشتند. پس می توان گفت که این گیاه داراي خاصیت محافظتی در کولیت موش می باشد 

)147.(  

در مطالعه اي دیگر توسط غفاري و همکاران اثر محافظتی عصاره گیاه کاکوتی کوهی در مقابل اثرات   

 300و  mg/kg 75 ،150یاه فوق در غلظت هاي گاسید استیک در بیماري کولیت بررسی شد. عصاره 

ند، خورانده شد. صورت داخل رکتومی دریافت نموده بود به موشهایی که دوز سمی اسید استیک را به

در حضور اسید استیک میزان میلوپراکسیداز و پراکسیداسیون لیپید افزایش می یابد ولی بعد از استفاده 

ن آنها کاهش قابل توجهی نشان داد. پس می توان نتیجه میزا mg/kg300 عصاره مخصوصا در غلظت

گرفت که گیاه کاکوتی می تواند اثرات سمی اسید استیک را روي مخاط روده، با مهار استرس هاي 

  ).148نماید ( )کنترل cellular oxidative stressاکسیداتیو سلولی (

  

  Lavandula angustifolia- Lavander)اسطوخودوس (

 داشته و به طور رایج اسطوخودوس قرار Lamiaceae (labiatae) این گیاه در خانواده   

). اسطوخودوس به صورت وحشی فقط در نواحی 65نامیده می شود (  Garden lavenderیا

). در 66بریتانیا در مزارع کاشته می شود ( مدیترانه می روید ولی در مناطق گرم اروپا از جمله

متري نواحی جنوبی فرانسه و ایتالیا دیده شده و واریته فرانسوي آن از قدیمی  700-1400ارتفاعات

). این گیاه در منطقه وسیعی از نواحی شمالی ایران بین منجیل و 68ترین و با ارزشترین آنهاست (

). اسطوخودوس بوته 99متري دیده می شود ( 300پاچنار (راه قزوین به رشت) و رودبار در ارتفاعات

ا ساقه اي پوشیده از برگهاي باریک است که در انتهاي ساقه ها، خوشه اي از گلهاي  آبی رنگ اي ب

میوه آن فندقه و تمام گیاه خوشبو و معطر است. قسمتهاي داروئی این گیاه، گلها و ساقه شود.  دیده می

  ). 66هاي خشک آن می باشد (



 

٥٠ 
 

بورنئول، تانن، لینالول، لینالیل استات، سینئول، ترکیبات شیمیایی اسانس روغنی آن حاوي ژرانیول،   

کومارین ها، ال،  -4ژنول، ترپینن ئو، اکامفور، آلفا ترپینئول، سیس و ترانس بتا اوسیمن، تیمول

 ).65و پریلیل الکل می باشد ( فالونوئیدها، فیتواسترول ها، کاپروئیک اسید

آسکاریس، حشره کش موثر بوده و در درمان  دکرم، ض این گیاه به عنوان گندزدا، کشنده باکتري، دافع

  ). 68زخمهاي عفونی، سوختگیها، جرب ، التیام نیش حشرات و مارها کاربرد داشته است (

فعالیت آنتی پارازیتی اسطوخودوس در  و همکاران،Moon در مطالعه اي توسط  2006سال       

تا (انگل ماهی) مورد بررسی قرار گرفت. در هگزامی مقابل ژیاردیا دئودنالیس، تریکوموناس واژینالیس و

درصد اسانس گیاه در آب مقطر استریل مورد استفاده قرار  1و  5/0،  1/0این آزمایش غلظت هاي

دقیقه به میزان  20درصد در مدت زمان  1و  5/0گرفت و مشخص شد که این گیاه با غلظت هاي 

 85% روي انگل هاي مذکور بعد از 1/0لظت برد ولی اثرش در غمی % انگل هاي باال را از بین 100

 Lavandulaدقیقه حادث شد. همچنین محققین اثر دو گونه گیاه اسطوخودوس از جمله گونه هاي 

angustifolia  وLavandula  intermedia  را مورد مقایسه قرار دادند و مشاهده کردند که گونه

Lavandula angustifolia  اثر دقیقه  85و  80، 75، 70، 60ي % و مدت زمان ها1/0در غلظت

  ).100روي ژیاردیا دئودنالیس و هگزامیتا دارد ( Lavandula  intermediaبیشتري نسبت به  

نوع گیاه از جمله اسطوخودوس را روي  10اثر عصاره آبی  2009و همکاران در سال  Senدر ترکیه    

ها را در پتري دیش کشت داده و دیسک چند گونه قارچ عامل فساد چوب بررسی نمودند. آنها قارچ 

را در روي آن قرار دادند و پتري دیش ها را  به  ml5/3غلظت کاغذي آغشته به این گیاه در  هاي

% نگهداري کردند. نتایج به صورت عدم 70درجه سانتیگراد و رطوبت 26± 2هفته در دماي  3مدت 

) در پتري دیش -% رشد(100% رشد(+) و75% رشد(++)،50% رشد (+++) 25 (++++) رشد میسلیوم

گزارش گردید. در این تحقیق مشاهده کردند که از بین عصاره گیاهان مورد آزمایش فقط دو گیاه از 
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درصد متغیر بود که  100تا  50جمله اسطوخودوس داراي خواص ضد قارچی بودند و این اثر از 

  ).89(گیاه روي میکروارگانیسم ها از جمله قارچ ها می باشد حاکی از اثر مناسب این 

D'Auria  را در و ترکیبات لینالول و لینالیل استات اثر اسطوخودوس  2005در سال  و همکاران

مورد بررسی قرار دادند.  )گونه واژینال 22گونه اوروفارنژیال و 28(گونه کاندیدا آلبیکنس 50مقابل

درجه  35آزمایش در دماي  درصد در نظر گرفته شد. 4تا  0078/0میزان  غلظت هاي مورد استفاده به

ساعت انجام شد. در نهایت اثر کشندگی اسانس و مواد ذکر شده را ارزیابی  48سانتیگراد و مدت زمان 

درصد مانع رشد قارچ شده و  2تا 125/0نموده و نتیجه گرفتند که اسانس روغنی الواندر در غلظت 

درصد ادامه یافت بطوریکه در غلظت  4درصد شروع و تا غلظت  5/0گیاه از غلظت  اثر کشندگی این

 5% در مدت زمان هاي 2% قارچها را از بین برد و در غلظت 98دقیقه به میزان  30% در مدت زمان 5/0

درصد باعث مرگ کاندیدا شد. در این مطالعه آنها مشاهده  100و  99دقیقه به ترتیب به میزان  15و 

رگ قارچ شد. درصد باعث م100دقیقه به میزان  30% در مدت 5/0 در غلظت لینالولترکیب  ند کهکرد

آنالیز ترکیبات شیمیائی اسانس توسط کروماتوگرافی گازي و اسپکترومتري جرمی تعیین گردید و 

در گیاه %) 75(تقریبا درصد  13/43و 75/32به نسبتهايمشاهده شد که لینالول و لینالیل استات 

. بر طبق این مطالعه لینالول دلیل اصلی قارچ کشی گیاه اسطوخودوس سطوخودوس وجود داردا

  . )101(گزارش گردید 

 و Lavandula  viridisاسانس در پرتغال اثر ضد قارچی و همکاران Zuzarte 2010 در سال

مورد را  سینئول و کامفور تهیه شده از شرکت هاي معتبر 1-8ترکیبات شیمیایی لینالول، آلفا پینن، 

تهیه شد و با قارچ  20تا  µl/ml  08/0با غلظت هاي سریالی  قرار دادند. اسانس گیاه مذکور مقایسه

سانتیگراد به درجه  35هاي کاندیدا آلبیکانس، کریپتوکوکوس نئوفورمانس و آسپرژیلوس در دماي 

بعد از  روز آنکوبه شد. 7درجه سانتیگراد به مدت  30ساعت و درماتوفیتها در دماي  72تا  48مدت 
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اسانس گیاه و مواد شیمیایی ذکر شده، مورد بررسی  MICگذشت مدت زمان هاي مورد نظر، میزان 

ین گردید و ترکیبات قرار گرفت. در این تحقیق ترکیبات اسانس نیز با روش کروماتوگرافی گازي تعی

%) و 9/7%)، لینالول (حداکثر9%) آلفا پینن (4/13%)، کامفور (2/42سینئول (حداکثر 1-8اصلی آن 

%) گزارش شد. نتایج به دست آمده نشان داد که حداقل غلظت اسانس 8/4سزکوئی ترپن ها (حداکثر

و براي ممانعت از رشد درماتوفیتها و  16/0تا µg/ml08/0 گیاه براي ممانعت از فیالمانتاسیون قارچها 

گزارش  5/2تا  µg/ml64/0 و کاندیدا آلبیکنس 64/0تا µg/ml32/0 بین کریپتوکوکوس نئوفورمانس 

سینئول، لینالول، کامفور و آلفا پینن  1-8شد. این گیاه اثر کمی روي گونه آسپرژیلوس داشت. ترکیبات 

براي کاندیدا و  25/1تا  16/0به میزان  MICفا پینن با نیز داراي فعالیت ضد قارچی بودند. ترکیب آل

براي درماتوفیتها داراي اثر مناسبی بود. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق آنها  25/1تا  08/0

دریافتند که آلفا پینن از ترکیبات مهم موثره در کشندگی قارچ ها در گیاه اسطوخودوس می باشد 

)102 .(  

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

نمودند، میزان ترکیبات اسانس با روش  الرو پشه آئدس آلبوپیکتوس بررسی اسطوخودوس را در مقابل

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

%  و 3/5% و بورنیل استات2/3%، لینالیل استات4/4%، لیمونن 7/13%، کامفونن 8/13%، کامفور8/6

در آب  300و ppm50 ،100 ،150 ،200 ،250بسیاري مواد دیگر آنالیز شد. اسانس با غلظت هاي 

ساعت با آنها مورد مواجهه قرار گرفتند.  24تهیه شده و الروها به مدت  80ئین درصد تو 01/0معدنی و

به ترتیب صفر،  300و ppm50 ،100 ،150 ،200 ،250اسطوخودوس در غلظت هاي ندگی گیاه اثر کش

باعث از بین رفتن  300تا  ppm250درصد گزارش شد و در غلظت بین  55و 30/38، 20، 7/6، 3/3



 

٥٣ 
 

میر الروها کامال وابسته به غلظت  در طی آزمایش مشاهده شد که شدت مرگ و % از الروها گردید.50

  ).91( بوداسانس 

، 5/555، 4/370، 2/185سمیت تنفسی هفت غلظت مختلف (1388میرکاظمی و همکاران در سال    

گونه گیاهی از جمله  5میکرولیتر در لیتر آب ) اسانسهاي  3/1296و  1/1111، 4/925، 7/740

مورد  1و شپشه آرد اسطوخودوس را روي دو گونه مهم آفت انباري سوسک چهارنقطه اي حبوبات

به اسانس حساستر بود،  نسبت به شپشه آرد ررسی قرار دادند و متوجه شدند که سوسک چهارنقطه ايب

ساعت به  18) میزان مرگ و میر سوسک بعد از گذشت µl/l2/185در پائینترین غلظت اسانس (و 

ساعت مواجهه به ترتیب فقط  24و  18% رسید در حالیکه در شپشه آرد در همان غلظت بعد از 100

ساعت و  5) سوسک بعد از µl/l3/1296% آنها از بین رفت و در باالترین غلظت اسانس (12و  5%

  ).103( %از بین رفتند100ساعت به میزان24شپشه آرد بعد از

اثر سمیت تنفسی اسانس گیاه اسطوخودوس بر روي سوسک چهارنقطه اي حبوبات،  1390در سال   

آزمایش هاي زیست سنجی اسانس ها بر ی قرارگرفت. و همکاران، مورد بررس کالت توسط گلستانی

%، در ظروف  60± 5و رطوبت نسبی ºC1 ± 29روزه سوسک در دماي2 تا 1روي حشرات کامل 

سمیت تنفسی اسانس ارزیابی شد. این اثر  LC50شیشه اي درپوش دار انجام شد. با تعیین شاخص 

در اسانس با غلظت و مدت زمان اسانس دهی همبستگی مثبت و معنی داري داشت. حشرات نر در 

ماده به  براي حشرات نر و LC50مقایسه با ماده ها حساسیت بیشتري نسبت به اسانس ها داشتند. 

داد که اسانس گیاه مذکور داراي اثرات محاسبه گردید و نتایج نشان  54و  µl/l 34ترتیب معادل 

  ).97(حشره کشی قابل توجهی می باشد ولی نیاز به تحقیقات بیشتر می باشد 

                                                
1 - Tribolium castaneum 
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و همکاران در مکزیک طی یک مقاله مروري اثر چند گیاه ازجمله دو گونه  Perez، 2012سال   

را روي  تک یاخته  ) Lavandula intermediaو  Lavandula angustifoliaاسطوخودوس (

و مشاهده نمودند که اسانس دو گیاه مذکور داراي اثر کاهشی معنی  ها از جمله ژیاردیا مطالعه کردند

  ).104(داري در ویابیلیتی این انگل ها بودند 

روي گیاه اسطوخودوس  توسط خیر آبادي و همکاران اثر اسانس 2010مطالعه دیگري در سالدر    

درصد وزنی  8و  6، 4، 2، 1، 5/0بررسی شد. در این تحقیق غلظت هاي سریالی کنه ریپی سفالوس 

نتایج نشان داد که ساعت با آنها آنکوبه شدند.  24) از گیاه مذکور تهیه و کنه ها به مدت w/vحجمی (

درصد به  8تا  4اثر حشره کشی قابل توجهی داشت و با غلظتهاي % 4 هاي بیشتر از این گیاه در غلظت

درصد از حشره ها را از بین بردند. همچنین گزارش نمودند که اسانس گیاه  100و  26/73ب  ترتی

% وزن تخم ها 5/0د به اینصورت که در غلظت د اثر بیشتري روي تخم کنه ها دارمذکور در غلظت زیا

  ).105% این وزن به صفر رسید ( 8بوده و در غلظت  gr12/0 حدود 

گیاه دارویی از جمله  50طالعه، اثرات ضد کاندیدایی اسانس و عصاره نائینی و همکاران طی یک م   

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

، کتوکونازول و نیستاتین به عنوان Bمورد بررسی قرار دادند. آنها از داروهاي آمفوتریسیندر آگار، 

تفاده کردند و تشکیل منطقه عدم رشد قارچ در پیرامون دیسک ها را مورد بررسی قرار کنترل مثبت اس

گیاه مورد مطالعه داراي فعالیت ضد کاندیدایی بود. قطر هاله  50گیاه  از16نتایج نشان داد که دادند. 

ترتیب به  ، کتوکونازول و نیستاتین Bعدم رشد داروهاي ضد قارچ مورد استفاده از جمله آمفوتریسین

mm 16 ،23  به دست آمد در صورتی که این اثر در مورد اسانس گیاه اسطوخودوس بسیار قوي  25و

  ).69گزارش شد ( mm45تر و قطر هاله عدم رشد آن 
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گیاه از  52و همکاران در استرالیا، فعالیت ضد میکروبی  اسانس و عصاره  Hammer،1999در سال   

ار دادند. آنها از روش انتشار روي آگار استفاده نموده و غلظت جمله اسطوخودوس را مورد بررسی  قر

روي میکروب ها و قارچ هاي کشت داده شده آزمایش کردند و آنها را درصد اسانس را  2تا  03/0هاي

حداقل غلظت کشندگی براي باکتري  ساعت آنکوبه نمودند. 48درجه سانتیگراد به مدت  35در دماي 

در مقابل کاندیدا  این گیاهMIC ساعت اتفاق افتاد.  48اندیدا آلبیکانس ساعت و براي ک 24در مدت 

آنها در  MCCو  MICدرصد بود و  1آن  MCC 1درصد و  5/0آلبیکانس و استافیلوکوك اورئوس 

  ).70(درصد گزارش گردید  25/0مقابل اشرشیا کلی 

Jaenson     از گیاهانی از جمله اسطوخودوس به عنوان دورکننده بندپایان  2006و همکاران در سال

. در این تحقیق مشاهده شد که روغن خونخوار استفاده نمودند و به نتایج قابل توجهی دست یافتند

% رقیق می شد داراي فعالیت دورکنندگی ضعیف 1پروپاندیول به صورت  2 و1 الواندر هنگامی که با

  ).106(% رسید 100% این اثر به30ی در رقتول

گونه کلینیکی  30و همکاران اثر اسانس اسطوخودوس را روي  Sienkiewicz 2011در سال    

اشرشیا کلی بکار بردند و مشاهده نمودند که اسطوخودوس روي باکتري هاي کلینیکی مذکور اثر 

  ).107(کشندگی دارد 

Soković    ثر ضد باکتریائی چند گیاه داروئی از جمله اسطوخودوس در ا ،2010و همکاران در سال

ترکیب اصلی اسانس محیط آزمایشگاه را مورد بررسی قرار دادند و نتایج خوبی به دست آوردند. 

حاوي موادي چون سینئول، کارواکرول، کامفور، تیمول، لینالول، لینالیل استات، لیمونن، آلفا و بتا پینن 

 وجود این ترکیبات مخصوصا کارواکرول نسبت دادندبه تریایی گیاه مذکور را می باشد که اثر ضد باک

)108.(  

                                                
1 - Minimum cidal concentration 
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Zuzarte    اثر ضد التهابی اسانس دو گیاه  2012در سال  و همکارانLavandula stoechas  و

Thymus herba-barona .در این تحقیق از گیاه اسطوخودوس، غلظت هاي  را مطالعه نمودند

µl/ml 08/0 ،16/0 ،32/0 ،64/0  و از گیاه آویشن غلظت هاي  25/1وµl/ml 02/0 ،04/0 ،08/0 ،

پلی ساکارید در حضور عصاره هاي  تهیه شد. ماکروفاژهاي تحریک شده با لیپو 64/0و  32/0، 16/0

ذکر شده قرار گرفتند. در بررسی ویابیلیتی ماکروفاژ مشاهده شد که گیاه اسطوخودوس در غلظت هاي 

سیتوتوکسیکی نداشت ولی در غلظت هاي باالتر باعث کاهش  اثر µl/ml 08/0 ،16/0 ،32/0اي ه

ویابیلیتی ماکروفاژ شد. گیاه آویشن در غلظت هاي باال باعث کاهش ویابیلیتی ماکروفاژ شد. از طرفی 

وقتی این و  (مارکر التهابی) تولید می کند NOپلی ساکارید، میزان زیادي  ماکروفاژ در حضور لیپو

تا  µl/ml16/0 در غلظت هاي  NOسلول در مجاور اسانس گیاه اسطوخودوس قرار می گیرد، تولید 

همانطور که ذکر شد براي سلول  32/0تا  µl/ml  16/0مهار می شود که البته غلظت هاي  25/1

  ).150ه آویشن اثر ضد التهابی چندانی گزارش نشد (توکسیک نمی باشند. در این تحقیق براي گیا

اثر ضد سرطانی عصاره آبی گیاه اسطوخودوس  2013و همکاران، سال  Dalilan، درمطالعه اي دیگر  

را روي سلول هاي لنفوسیت مشتق شده از بیماران لنفوم هوچکین مطالعه نمودند. در این تحقیق 

ها شده  باعث کاهش ویابیلیتی لنفوسیت µg/ml 100به میزان  LC50مشاهده شد که گیاه مذکور با 

کرد. آپوپتوز یک مکانیسم مهم در سلول هاي هوچکین مواجه  و همچنین تکثیر این سلول ها را مهار

  ).151شده با اسانس گیاه فوق بود (

اثر سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک اسانس و چند عصاره گیاه  2012امیري و همکاران در سال    

یکس) بررسی نمودند. سلول هاي مورد اسطوخودوس را روي سلول هاي سرطان دهانه رحم (سرو

کشت داده شد و با غلظت هاي مختلف از اسانس و عصاره هاي اتانولی و اتر  RPMIنظر در محیط 

ساعت آنکوبه گردیدند. در این تحقیق مشاهده شد که رشد سلول هاي  48به مدت  یدي پترول



 

٥٧ 
 

سلولی از شواهد  چرخه G1در فاز  DNAسرطانی توسط گیاه مذکور مهار شد و همچنین تجمع 

  ).152آپوپتوز سلول هاي سرطانی می باشد (

Ueno-Iio     اثر استنشاق اسانس گیاه اسطوخودوس را در سرکوب التهاب  2014و همکاران در سال

در این  آلرژیک راه هاي هوایی و هیپر پالزي سلولی موکوس در مدل موشی آسم بررسی نمودند.

 BAL1تحقیق دیده شد که در گروه هاي مواجه شده با اسانس، تعداد سلول ها و ائوزینوفیل در مایع 

در مایع  IL-13و  IL-5و نیز هیپرپالزي موکوسی کمتري وجود داشت، همچنین در این گروه میزان 

BAL  و بیانmRNA  سایتوکاین هايIL-4  وIL-5 ریافتند در بافت ریه کاهش داشت. محققین د

 مهار Th2که اسانس الواندر، التهاب آلرژیک و هیپرپالزي موکوسی را بوسیله سرکوب سایتوکاین هاي 

  ).153پس این گیاه ممکن است براي درمان آسم برونشیال جایگزین مناسبی باشد ( ،می کند

  

  )  Cinnamomum aromaticumدارچین(

متر با  5- 7پرك هندي و یا چینی از نام هاي رایج این گیاه است. درختی همیشه سبز به ارتفاع    

برگهاي متقابل، بیضی، دراز، نوك تیز و کامال بی کرك است. بخشهاي مورد استفاده این گیاه، پوست و 

). 68( برگ آن است که اسانس آن در اثر تقطیر پوست و برگ آنها توسط بخارآب حاصل می شود

بومی هندوستان و سریالنکا بوده و در مناطقی از آفریقا، جنوب شرقی هند، اندونزي،  دارچین، گیاه

آمریکاي جنوبی و غرب هندوستان کاشته می شود. گیاه دارچین به طور عمده از سریالنکا و به میزان 

ود در این گیاه ائوژنول، از مهمترین ترکیبات موج ).81کمتري از مالزي و ماداگاسکار صادر می گردد (

هیدروکربن ها، الکلهاي ترپنی، پینن، سینئول، فالندرن، فورفورول، سیمنولنیال، قند، تانن، نشاسته و 

مالیت می باشد. این گیاه به عنوان گندزدا، ضد عفونت، متوقف کننده رشد باکتري، ضد قارچ، ضد نفخ 

                                                
1 - Broncho Alveolar Lavage 
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به عنوان انگل کش و قارچ کش مورد استفاده  و دافع کرم کاربرد داشته و همچنین در مصارف خارجی

قرار می گیرد. گیاه مذکور به دلیل داشتن ائوژنول بعنوان آنتی سپتیک و آنتی پارازیت بکار می رود. 

  ).68طبق بعضی تحقیقات این گیاه به عنوان محرك سیستم ایمنی نیز معرفی شده است (

، اثر اسانس برگ و پوست گیاه 2011ال در سو همکاران  Amarasingheدر سریالنکا توسط    

. با انجام  کروماتوگرافی گازي مورد مطالعه قرار گرفت1دارچین بر روي نماتود مولد گره ریشه برنج

 %86و  سینام آلدئید %72مشاهده شد که اسانس پوست و برگ گیاه مذکور به ترتیب داراي  حدود

 ppm  01/0 ،03/0 ،1/0 ،3/0ه براي برگ گیاه،بود. در این تحقیق غلظت هاي مورد استفادائوژنول 

 % و25حدود  ppm01/0اسانس برگ در غلظتبود.  9/0و  ppm1/0 ،3/0و براي پوست آن،  9/0و

. باالترین درصد مرگ % از انگل را از بین برد35تقریبا به میزان ppm1/0اسانس پوست آن، در غلظت 

در  LC50%گزارش شد. میزان 60حدودا به میزان  ،براي هر دو اسانس ppm 9/0نماتود در غلظت 

تعداد گره هاي ریشه که اسانس برگ کمتر از اسانس پوست بود ولی این اختالف معنی دار نبود. 

شاخص آلودگی بودند به طور قابل توجهی در گیاهان درمان شده با اسانس دارچین کمتر شده بود. 

ندگی اسانس این گیاه به دلیل ترکیبات سینام آلدئید و طبق این تحقیق احتمال داده می شود که اثر کش

  ). 109ائوژنول باشد (

اثر اسانس گیاه دارچین را روي بیماري کریپتوسپوریدیازیس در و همکاران  Nadia، 2011در سال    

موش بررسی نمودند. آنها موش ها را به چند گروه تقسیم کردند. یک گروه از موش ها را به طور 

و به مدت  وزن بدنg100/ml1 تک یاخته آلوده نمودند و سپس روزانه با دوز ااوسیست 106تجربی با 

روز ، به طور خوراکی به موشهاي آلوده، اسانس دارچین خورانده شد. نمونه مدفوع موش ها هر  17

داد که اسانس دارچین بر روي   روز بعد از شروع درمان مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان

                                                
1 - Meloidogyne graminicola 
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عدد گزارش شد  60کریپتوسپوریدیوم پارووم موشها موثر بود بطوریکه تعداد ااوسیست ها در روز اول 

روز به صفر رسید  17ولی با گذشت زمان، مخصوصا از روز سوم به بعد این تعداد کمتر و بعد از 

)110.(  

بر روي  دارچیناسانس گیاه اثر ضد انگلی ، 2007و در سال  Fichiaدر مطالعه اي توسط    

Psoroptes cuniculi  سانس ها را تهیه درصد ا 10تا  03/0(مولد گال) بررسی شد. آنها غلظت هاي

درجه سانتی  22و به پتري دیش هاي حامل مرحله متحرك انگل اضافه نمودند. نمونه ها در دماي 

ن داد که ساعت مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشا 24گراد آنکوبه و بعد از گذشت مدت زمان 

، 67/16، 88/5درصد به ترتیب به میزان 16/0و  1/0، 06/0، 03/0غلظت هاي اسانس این گیاه در 

% باعث 100درصد به میزان  10و 5، 5/2، 25/1، 62/0، 31/0 در غلظت هاي درصد و 77/96و 66/69

کروماتوگرافی از بین رفتن انگل ها می شود. در این مطالعه طبق آنالیز اسانس گیاه مذکور به روش 

%)، 7/6( %)، بتا کاریوفیلن7/3%)، لینالول (1/76گازي مشخص شد که ترکیباتی از جمله ائوژنول (

%) در آن وجود داشته و 2/1( %) و آلفا کوپین9/1( %)، بنزیل بنزوات2( %)، سافرول8/2( ائوژنیل استات

نس گیاه دارچین روي انگل ها احتمال داده می شود که این ترکیبات یکی از دالیل اثر کشندگی اسا

  ).111(باشد 

 Leptotrombidium delienseگونه گیاهی از جمله دارچین بر روي الرو کنه هاي  6اثر عصاره   

از غلظت هاي مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق و همکاران  Azima، توسط 2011در سال 

عصاره گیاهان مورد نظر استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش  درصد 10و  5، 5/2، 1، 1/0، 01/0

غلظت عصاره گیاهان مورد استفاده، اثر دورکنندگی آنها بیشتر می شود. اثر عصاره دارچین در غلظت 

درصد بود. محققین در این مطالعه دریافتند که  93و 90، 76، 60، 56، 23هاي فوق به ترتیب به میزان 
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ف با غلظت هاي متفاوت، اثرات متغیري روي حشرات داشته و گیاهی چون دارچین می گیاهان مختل

            ).112تواند داراي اثر دور کنندگی مناسبی باشد (

عطائی و همکاران اثر ضد قارچی عصاره چند گیاه از جمله دارچین را روي سوش 1386در سال     

ان شویه نیستاتین بررسی نمودند. آنها رقت هاي استاندارد کاندیدا آلبیکانس در مقایسه با ده
1
2  ،

1
5  ،

1
10  ،

1
و  20

1
درجه سانتی گراد و به مدت  25عصاره ها را در لوله هاي آزمایش با قارچ مورد نظر در دماي  40

هفته آنکوبه کردند. در این بررسی مشخص شد که عصاره گیاه دارچین در مقایسه با نیستاتین  3

ضد قارچی مناسبی بوده و قارچ مورد نظر در حضور عصاره این گیاه در رقت خالص داراي خاصیت 

هاي 
1
 و  2

1
  ). 113به طور کامل از بین رفت (  5

سویه 14عصاره گیاهی از جمله دارچین را بر روي  4 رنجبریان و همکاران، اثر ضد باکتریایی   

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

تهیه و به دیسک ها تلقیح گردید. عصاره هاي مورد نظر با 5/0و25/0، 1/0، 08/0، 04/0، 02/0

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

مورد به عصاره دارچین حساسیت نشان  6پیلوري،  سویه هلیکوباکتر14روز آنکوبه شدند. از 3-4مدت 

  ).114میلی متر گزارش گردید ( 8-12 بینگیاهان  رشد مهار هاله قطردادند. 

Unlu   گونه باکتري و  21، اثر اسانس پوست گیاه دارچین را روي 2010و همکاران در ترکیه در سال

گونه کاندیدا به روش دیسک گذاري و انتشار در آگار مورد مطالعه قرار دادند. غلظتهاي  4

mg/ml035/0  درجه سانتیگراد آنکوبه  37از اسانس تهیه و با باکتري ها و مخمرها در دماي  72تا

گزارش شد. با استفاده از روش  12/1تا  04/0ند. حداقل غلظت ممانعت از رشد آنها بین شد
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%)، سینامیل استات 94/9%)، بنزآلدئید (95/68کروماتوگرافی گازي مشاهده کردند که سینام آلدئید (

اثر  %) از ترکیبات مهم این گیاه بودند و احتمال دادند که77/2%) و ائوژنول(42/4%)، لیمونن(44/7(

  .)115(ضد باکتري و ضد قارچی قوي گیاه به دلیل وجود درصد باالي ترکیب سینام آلدئید باشد 

اثر اسانس گیاه دارچین را روي میزان رشد باکتري اشرشیا کلی در  1387نوري و همکاران در سال    

درصد) به  03/0و  015/0، 005/0همبرگر بررسی نمودند. در این آزمایش غلظت هاي مختلف اسانس(

گرم همبرگر استریل و مقدار مشخص از باکتري مورد نظر در داخل کیسه هاي استریل قرار  100همراه 

درجه سانتیگراد آنکوبه شدند. نتایج نشان داد که  8روز در دماي  21داده شد. این کیسه ها به مدت 

اهده کردند که با افزایش درصد داراي اثر ضد باکتریایی قوي بودند. آنها مش 03/0و  015/0غلظت هاي

غلظت اسانس، میزان رشد باکتري کاهش یافت. در آنالیز اسانس توسط کروماتوگرافی گازي، ترکیب 

  ).116%) به عنوان اصلی ترین ماده موثره ضد باکتري گیاه معرفی گردید (69/51سینامیک آلدئید (

در مهار سیتوکاین ثر عصاره اتانولی گیاه دارچین ، ا2010و همکاران در سال  Joshiتحقیقی در    

مطالعه نمودند. سلول هاي ماکروفاژ خون محیطی انسان با لیپوپلی ساکارید را  TNF-αپیش التهابی 

از عصاره مذکور آنکوبه  100و  µg/ml  1 ،5/2 ،5 ،10 ،20 ،25تحریک شده و سپس با غلظت هاي 

باعث مهار تولید سایتوکاین فوق شد.  µg/ml20 در غلظت شدند. نتایج نشان داد که اسانس دارچین

تاثیري در ویابیلیتی ماکروفاژ ها نداشت ولی در غلظت هاي  20تا  µg/ml 1 این گیاه در غلظت هاي

µg/ml  25  درصد سلولها ویابیلیتی خود را از دست دادند. بنابراین در بررسی   80بیش از ، 100وIn 

vivo وکسیک در موش استفاده شد و مشاهده گردید که اسانس مذکور در ، از غلظت هاي غیر ت

ها و  در لکوسیت TNF-αبه طور قابل توجهی باعث مهار تولید داخل سلولی  µg/ml20غلظت 

  ).155نوتروفیل هاي مایع پلور موش شد (
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و همکاران، اثر مهاري ماده سینام آلدئید بر ترشح سایتوکاین هاي پیش  Chao توسط 2008در سال    

 Cinnamomum osmophloeum Kanehالتهابی بررسی شد. ترکیب فوق از برگ هاي گیاه 

تهیه گردید. آنها ماکروفاژهاي تحریک شده با لیپوپلی ساکارید را با غلظت هاي مختلف از این ماده 

در سلول  ROSو همچنین میزان  TNF-αو  IL-6 ،IL-1میزان تولید آنکوبه کردند. ترکیب مذکور 

هاي ماکروفاژ را کاهش داد. با توجه با این تحقیق وجود ویژگی ضد التهابی و آنتی اکسیدانی گیاه 

  ).156مذکور خواص ایمونومدوالتوري آن را تائید می کند (

Sung    اثر عصاره گیاه  2010و همکاران در سالCinnamomum cassia زخم هاي شبه را روي 

روز با این عصاره  34درماتیدي پوست در موش مطالعه نمودند. زخم هاي روي سرموش به مدت 

درمان شدند. بعد از گذشت این مدت مشاهده شد که تعداد زخم ها کاهش یافته و همچنین سطح 

سی هیستولوژیک، . در بررکاهش داشتند TNF-αو نیز میزان هیستامین و  IgEبادي سرمی آنتی 

سایتوکاین  mRNAکاهش اینفیلتراسیون سلولی و التهاب مشاهده شد. در زخم هاي پوستی نیز بیان 

در حضور عصاره مهار شد. با توجه به این تحقیق گیاه مورد آزمایش، توسعه  TNF-αو  IL-4هاي 

کرده و مانع  ، مهارTh2 در پوست را توسط سرکوب پاسخ ایمنیزخم هاي آتوپیک شبه درماتیدي 

  ).157( فیلتراسیون سلولی به این ناحیه شده بوداین

Lee Bj    همکاران اثر ایمونومدوالتوري عصاره آبی پوست گیاه   وCinnamon  .را مطالعه نمودند

روز از عصاره گیاه فوق به صورت خوراکی دادند و سپس  7آنها به موشهاي مورد آزمایش به مدت 

، سرم خون آنها را با روش االیزا بررسی کردند.  Anti-CD3بادي دقیقه بعد از تزریق آنتی  90

تغییري نداشت.  IL-4و  IL-2کاهش داشته ولی میزان  IFN-γمشاهده شد که میزان سیستمیک 

تحریک کرده و در حضور عصاره مورد نظر  Anti-CD3سلول هاي طحال موش را با آنتی بادي 

مهار شد. همچنین  mRNAدر سطح  IL-4 و IFN-γآنکوبه نمودند. میزان بیان سایتوکاین هاي 
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میزان سلول هاي آپوپتوز و نکروز شده در حضور عصاره مذکور افزایش یافت. این تحقیق اثر 

  ).158ایمنومدوالتوري گیاه فوق را تقویت می کند (

  

  )Cinnamomum camphoraکافور( 

 Camphor tree , Camphor wood بوده و با نامهاي رایج Lauraceaeکافور از خانواده    

camphor laurel گیاهی همیشه سبز داراي گلهاي سفید رنگ، میوه هاي سیاه . شناخته می شود

پوست رنگ پریده، شیاردار و خشن است. ترکیبات شیمیایی متنوعی از جمله سینام شبیه تمشک سیاه، 

در این گیاه وجود دارد. از این گیاه به عنوان دور  آلدئید، مانیتول، کومارین ها، و پینن، ائوژنول و آلدئید

  ).118، 117ضد کرم و درمان عفونت ها استفاده می شود ( ،کننده حشرات

اثر ضد کرمی عصاره آبی گیاه  2010و همکاران در هند در سال   Haqueتوسطدر مطالعه اي    

و  Raillietina spiralis))، کرمهاي نواري ((Pheretima posthuma کافور روي کرمهاي خاکی

از عصاره  )70تا  mg/ml10) بررسی شد. غلظـت هاي متفاوت ((Ascaridia galliکرمهاي گرد 

گرفت. این مطالعه نشان داد که میزان مرگ کرم ها ارتباط مسقیم با غلظت  این گیاه مورد استفاده قرار

اثر قابل توجهی روي کرم هاي گرد داشت و با  mg/ml10اسانس داشت. گیاه مذکور با غلظت 

  ). 118همه کرم هاي مورد آزمایش شد (باعث مرگ  mg/ml50غلظت 

حاوي اسانس Scavon vet Cream پماد اثر  ،و همکاران Rajeshwariتوسط ، 2004در سال   

عامل   در خوکها مورد بررسی قرار گرفت. از جمله کافور، روي بیماري پوستی گال دارویی چند گیاه

می باشد. دارو بر روي زخم هاي پوستی به   Sarcoptes scabieiاین بیماري نوعی مایت به نام

بررسی گردید. 14و 7،  0روز مالیده شد. تراشه هاي پوستی از نظر وجود مایت در روزهاي  7مدت

روز بعد از شروع درمان با پماد ذکر شده، در پوسته هاي مورد آزمایش هیچ 15آنها مشاهده کردند که 
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لت نرمال پیدا کرد. این تحقیق نشان داد که گیاهان روز، پوست حا 20مایتی وجود نداشت و بعد از 

  ).119قابل توجهی باشند ( مذکور می توانند روي مرگ حشرات داراي اثر با ارزش و

و همکاران اثر آنتی اکسیدانی و ضد التهابی عصاره گیاه   Leeتوسط ، در مطالعه اي 2005سال      

بوتانولی و اتیل استاتی با غلظت غیر  - nگزانی، کافور بررسی شد. آنها از عصاره و فراکشن هاي ه

) استفاده نمودند. در این مطالعه مشاهده شد که در سلول هاي تحریک شده µg/ml 100توکسیک (

در حضور عصاره هاي متانولی، هگزانی و  TNF-αو  IL-1ß  ،IL-6با لیپوپلی ساکارید میزان تولید 

هاي هگزانی و اتیل فراکشن همچنین درصد) متوقف شد.  70تا  20اتیل استاتی به طور قابل توجهی (

% 65پلی ساکارید و اینترفرون گاما  به میزان  شده با لیپو را در ماکروفاژهاي تحریک NOتولید استاتی 

%) تولید 70مهار کردند. عصاره متانولی و فراکشن هاي بوتانولی و اتیل استاتی به میزان باالیی(

را مهار کردند، همچنین آنها داراي خاصیت آنتی اکسیدانی باالیی بودند. اطالعات  E2پروستاگلندین 

به دست آمده از تحقیق فوق نشان می دهند که فعالیت ضد التهابی گیاه کافور ممکن است به دلیل 

باشد که در مورد فراکشن اتیل  E2، سایتوکاین هاي پیش التهابی و پروستاگلندین NOتنظیم تولید 

  ).160ی نیاز به مطالعه بیشتري می باشد (استات
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Myrtus communis                Ziziphora tenuior         Cucurbita pepo                 

 
Hypericum perfratum     Cinnamomum aromaticum     Cinnamomum camphora      

           

  
Lavandula angustifolia               Nicotina tabacum                                  

  

  آزمایش : گیاھان داروئی مورد )۴تصویر (
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  فصل سوم

  :اهداف و فرضیات

  هدف اصلی

بر پروتواسکولکسهاي کیست هیداتیک و تعیین وتواسکولیسیدال چند گیاه دارویی پرارزیابی اثر 
  خواص ایمنومدوالتوري گیاهان موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي سلولهاي دندریتیک 

  
  اهداف فرعی

روي پروتواسکولکس هاي کیست عصاره تخم کدو  تعیین اثر پروتواسکولیسیدال رقتهاي مختلف -1
  هیداتیک در مدت زمان هاي مواجهه متفاوت

عصاره تنباکو روي پروتواسکولکسهاي کیست  پروتواسکولیسیدال رقتهاي مختلف تعیین اثر -2
  متفاوتمواجهه  مدت زمانهاي در هیداتیک

عصاره چاي کوهی روي پروتواسکولکسهاي کیست  پروتواسکولیسیدال رقتهاي مختلف تعیین اثر -3
  متفاوتمواجهه  مدت زمانهاي در هیداتیک

عصاره مورد روي پروتواسکولکس هاي کیست  پروتواسکولیسیدال رقتهاي مختلف تعیین اثر -4
  متفاوتمواجهه  مدت زمانهاي در هیداتیک

عصاره کاکوتی روي پروتواسکولکسهاي کیست  پروتواسکولیسیدال رقتهاي مختلف تعیین اثر -5
  متفاوتمواجهه  مدت زمانهاي در هیداتیک

اسانس اسطوخودوس روي پروتواسکولکسهاي  اي مختلفپروتواسکولیسیدال رقته تعیین اثر -6
  متفاوتمواجهه  مدت زمانهاي در کیست هیداتیک

اسانس دارچین روي پروتواسکولکس هاي کیست  پروتواسکولیسیدال رقتهاي مختلف تعیین اثر -7
  متفاوتمواجهه  مدت زمانهاي در هیداتیک

افور روي پروتواسکولکسهاي کیست عصاره ک پروتواسکولیسیدال رقتهاي مختلف تعیین اثر -8
  متفاوتمواجهه  مدت زمانهاي در هیداتیک

 CD80تعیین اثر اسانس یا عصاره گیاهان دارویی موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي مارکر بلوغ  -9

  سلول هاي دندریتیک      
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تعیین اثر اسانس یا عصاره گیاهان داروئی موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي مارکر بلوغ   -10
MHCII        سلول هاي دندریتیک  

تعیین اثر اسانس یا عصاره گیاهان داروئی موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي مارکر بلوغ  -11
CD40         سلول هاي دندریتیک  

  
  اهداف کاربردي

یی داروهاي گیاهی پروتواسکولیسیدال با غلظت هاي مشخص و با مدت زمان هاي مواجهه شناسا   

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

  پروتواسکولیسیدال با اثرات ایمونومدوالتوري بر سیستم ایمنی بدن.

  

  یا سؤال هاي پژوهش )Hypothesis(فرضیه ها 
  
  تی پروتواسکولکس ها موثر می باشدبر ویابیلی اسطوخودوساسانس یا عصاره   -1

  تی پروتواسکولکس ها موثر می باشدبر ویابیلی کافوراسانس یا عصاره   -2

  تی پروتواسکولکس ها موثر می باشدبر ویابیلی وتنباکاسانس یا عصاره   -3

  تی پروتواسکولکس ها موثر می باشدبر ویابیلی  کدو تنبل (مغز دانه)اسانس یا عصاره   -4

  تی پروتواسکولکس ها موثر می باشدبر ویابیلی مورداسانس یا عصاره   -5

  تی پروتواسکولکس ها موثر می باشدبر ویابیلی کاکوتیاسانس یا عصاره   -6

  تی پروتواسکولکس ها موثر می باشدبر ویابیلی چاي کوهیاسانس یا عصاره   -7

  تی پروتواسکولکس ها موثر می باشدبر ویابیلی ارچینداسانس یا عصاره   -8

سلولهاي  CD80اسانس یا عصاره گیاهان دارویی موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي مارکر بلوغ  -9

 موثر می باشد دندریتیک
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 MHCIIاسانس یا عصاره گیاهان دارویی موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي مارکر بلوغ  -10

 وثر می باشدم سلولهاي دندریتیک

 CD11cاسانس یا عصاره گیاهان دارویی موثر بر پروتواسکولکس ها بر روي مارکر بلوغ  -11

  باشدسلولهاي دندریتیک موثر می 

  

  )1( جدول متغیرها
  

 وابسته مستقل عنوان متغیر
 کیفی کمی

 مقیاس تعریف علمی
 رتبه اي اسمی گسسته پیوسته

ویابیلیتی کیست 
 هاي هیداتیک

      

زنده ماندن  درصد
لوله هاي  در پروتواسکولکس ها

 آزمایش حاوي نمونه هاي مورد

 رنگ پذیري یا
  عدم رنگ

با  پذیري
 %1/0ائوزین

اثراسانس یاعصاره 
 گیاهان داروئی

      
عصاره  اثرگذاري اسانس یا

 گیاهان روي پروتواسکولکس ها
 ندارد دارد/

مارکرهاي بلوغ 
 سلولی

      
 بیان پروتئین هاي بلوغ در مفدار

 سطح سلول باروش فلوسیتومتري
 درصد
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  نوع مطالعه:

controld traial تجربی) -(پایه  

  

  بررسی هاي آماري:

داده ها وارد کامپیوتر شد و نتایج با استفاده از آزمونهاي آماري   SPSSبا استفاده از نرم افزار آماري 

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند  ANOVAآنالیز واریانس یک طرفه و 
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  فصل چهارم
  روشها و مواد

  وسایل مورد نیاز:

   ١٠ -λ١٠٠٠بین  متغیر  سمپلر – 1

  )Nunc,Denmark(mm٦٠استریل  پلیت (پتري دیش ) – 2

  ١ ccسرنگ انسولین – 3

  cc٢سرنگ  – 4

  الم نئوبار  – 5

  قیچی و پنس نوك تیز – 6

  )Nunc, Denmark( ٥٠و  cc١٥لوله فالکن  – ٧

  پیپت پاستور – 8

  سانتریفیوژ یخچال دار – 9

10 –PH متر  

  ترازوي دیجیتال – 11

  CO2% 5درجه سانتی گراد حاوي  37انکوباتور – 12

١٣ –  mesh  (توري سیمی)μm١٥٠ 

  فویل  – 14

  چاهک) 96میکروپلیت  استریل جهت کشت سلولی (داراي  – 15

  )BDلوله کوچک آزمایشگاهی(مخصوص فلوسایتومتري) ( – 16

  سرسمپلرآبی و زرد استریل – 17
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  الم شیشه اي – 18

  المل – 19

  Zeiss.Germany) (میکروسکوپ نوري – ٢٠

  درجه سانتی گراد 37انکوباتور – 21

  ف شیشه اي درپیچ داروظر – 22

  میکروتیوپ (اپندورف) در سایزهاي مختلف – 23

  پنس و قیچی نوك تیز(ست جراحی استریل) – 24

  صفحه جراحی – 25

  (سوپا ایران)ml2سرنگ  – 26

  )Holten Thromo, USAهود المینار ( – 27

  )BDدستگاه مخصوص فلوسایتومتري( – 28

  بافر فلوسایتومتري – 29

  جالوله اي پالستیکی براي تیوپهاي اپندورف -30

  شیشه اي و لوله هاي فالکنجالوله اي فلزي براي لوله آزمایش  -31

  ماژیک مقاوم به آب -32

  تایمر زنگ دار -33

  برچسب کاغذي -34

  دستکش التکس -35
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  نیاز مورد مواد

): از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازي gr25-20هفته اي باوزن BALB/c )8-6موش هاي  -1

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  رازي تهیه و با رعایت شرایط استاندارد به بخش انگل شناسی دانشکده

  قزوین منتقل شد.

    :PBSبافر -2

    Nacl (4gr) + KCL (0/1gr) + Na2HPO4 (0/575 gr) + KH2PO4 (0/1gr)   
  PH می رسانیم و با cc500آب دیونیزه حل کرده و حجم آن را به  cc450این مواد را با هم و در 

  تنظیم نموده و سپس فیلتر یا اتوکالو می کنیم. 2/7-4/7آن را بین  PHمتر 

آب مقطر) به اندازه حجم مورد نیاز تهیه نموده و  CC 27درجه + 96الکل   CC73درجه: (70الکل -3

 داخل ظروف مخصوص می ریزیم (جهت  ضدعفونی کردن سطوح و وسایل مورد استفاده).

حل نموده و  Hanksمحلول هنکس  cc5را در Dر کالژنازپود mg 50استوك بافر هضم کننده: -4

درجه سانتی گراد نگهداري  -20الیکوت کرده و در دماي  λ٥٠0سپس فیلترمی کنیم و در ویال هاي 

 حل می کنیم.         RPMI محیط  cc5/4می کنیم و هنگام نیاز هر ویال را در 

) : با پروتئینهاي گوساله FCS )Fetal Calf Serumدرصد  2حاوي   RPMI-1640محیط  -5

 ).Gibco,UKگلوتامین است ( - Lغنی شده و حاوي اسیدآمینه 

6 -L - :گلوتامینgr  6/0 پودرL - + گلوتامین cc20  محلول PBS یا RPMI  این محلول را فیلتر ،

درجه سانتیگراد نگهداري می  -20تقسیم کرده و در دماي cc1کرده و در لوله هاي اپندورف به اندازه 

  اضافه می کنیم.  RPMIمحیط cc1000از آن را به cc1کنیم و در زمان مورد نیاز 

 7-  : EDTA5 میلی موالر2و  میلی موالر)Merk,Germany( 

  ) ]Axis- shield, NORWAY([ %)8/12محلول نایکودنز( -8
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بافر  CC10پودر تریپان بلو + gr04/0ویابیلیتی سلول هاي دندریتیک: (رنگ تریپان بلو براي تعیین  -9

PBS .این رنگ را فیلتر کرده و درون لوله فالکن استریل می ریزیم (  

  cc 100BSA)5/0+(%CC100براي جداسازي سلول هاي دندریتیک:  MACSبافر مخصوص -10

  میلی موالر EDTA 2بافر cc 100و PBSبافر

11-BSA  )Bovine Serum Albumin: ( gr 5/0 پودر BSA  +cc100 بافر PBS      این ،

  محلول را فیلترمی کنیم.

12- LPS )Lipo polysacarid ( :کنترل مثبت  

  اسانس و عصاره هاي گیاهان مورد آزمایش -13

درجه سانتی گراد حل می شود. براي ریختن  37) با مگنت در حرارت mg/ml 4پارافرمالدئید( -14

 روي سلول ها و محافظت از آنها

  درصد1/0رنگ ائوزین  -15

  سرم فیزیولوژي -16

  DMSOبافر -17

 آنتی بادي ایزوتایپ کنترل هاي مربوطه -18

  )Hanksمحلول هنکس( -19

محلول هنکس  cc5گرم پودر کالژناز را با  میلی D :(50بافرهضم کننده (استوك آنزیم کالژناز -20

درجه  -20الندا تقسیم و در فریزر 500حل کرده و سپس فیلتر می نمائیم. این بافر آماده را به ویال هاي

حل می کنیم (تمام  RPMIمحیط  cc5/4سانتی گراد نگه داري نموده و موقع تزریق هر ویال را در

  این مراحل  روي یخ انجام می گیرد).

  آنتی بادي اختصاصی (منوکلونال کونژوگه علیه شاخص هاي سطحی سلول هاي دندریتیک) -21
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Isotype Clone Country Company Conjucate Antibody(AB) No 

Rat IgG2α 3/23 USA BD FITC Rat Anti Mouse CD40 1 

Hamster 

IgG1 
HL3 USA BD PE 

HamsterAntiMouse 

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 

  

و قبل از شروع آزمایش تمام وسایل  اعم از تمام مراحل آزمایش در شرایط استریل انجام شد توجه : 

پوند بر اینچ 15درجه سانتی گراد و فشار  121لوله آزمایش، سرسمپلر، بشر و.... با اتوکالو و در دماي

دقیقه استریل کردیم. سرم فیزیولوژي مورد استفاده در تمام مراحل آزمایش استریل 15مربع به مدت 

در آب مقطر و رساندن حجم آن در بالن ژوژه  NACLنمک گرم پودر5/8از طریق حل کردن و بود 

 تهیه و با اتوکالو استریل گردید.cc1000به 
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  روش کار

  تهیه اسانس ها و عصاره هاي گیاهی: 

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

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

شامل برگ ها، ساقه ها  انخشک شد. به منظور استخراج بهتر اسانس، نمونه هاي خشک شده از گیاه

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

دستگاه اسانس گیري منتقل گردید. اسانس گیري به روش تقطیر با آب  خرد شدن، گیاه بالفاصله به

) که توسط شیشه گري ساخته می شود Clevenger جوش و توسط دستگاه اسانس گیري کلونجر (

انجام گردید. طبق این روش پودر قسمت هاي هوائی گیاه در بالن ریخته شده و به آن آب مقطر اضافه 

متصل گردید. براي تکمیل شدن عمل اسانس گیري تا زمان ثابت ماندن  شد و سپس به دستگاه کلونجر

ساعت) و پس از خاتمه کار و سرد شدن دستگاه، 4مقدار اسانس، عمل اسانس گیري ادامه یافته (

اسانس استخراج شده به کمک حالل پنتان جداسازي و پس از تبخیر کامل حالل، جهت محاسبه حجم 

ر از نور در یخچال نگهداري و تا زمان آنالیز و بررسی میکروبی دو آن، به مزور کوچک منتقل شده

. بطور خالصه براي تهیه عصاره گیاهان، پس از خشک کردن و آسیاب کردن آنها (مقدار نیم شد

این عمل سه بار تکرار  .گاه پرکوالتور عصاره گیري شدندکیلوگرم) ابتدا توسط اتانول و به وسیله دست

. میزان عصاره خشک شده تگاه تقطیر در خالء تغلیظ گردیدو سپس عصاره هاي حاصل بوسیله دس

  ند. آزمایش نگهداري شد محاسبه و در ظروف پلیت دردار، داخل یخچال تا هنگام
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  تهیه کیست هاي هیداتیک و استخراج پروتواسکولکس ها:

) از کشتارگاه قزوین تهیه، به بخش انگل شناسی منتقل و با 1کل کبد حاوي کیست هاي هیداتید (ش   

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

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

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

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

پروتواسکولکس ها توسط رنگ آمیزي با ائوزین  (زنده بودن) viabilityکیست ها،  يصورت بارور

 viabilityگرفت. کیست هایی که ابی قرار شمعی مورد ارزیاز روي حرکت سلول هاي شعله  و 1/0%

  ).162، 161( ندگرفتآزمایش مورد استفاده قرار جهت انجام ود % ب90آنها بیش از 

   :بررسی اثر پروتواسکولکسیدال اسانس یا عصاره گیاهان

و  50، 25 ،10، 5، 3ام از گیاهان مورد آزمایش (کد غلظت از اسانس یا عصاره هر 6در این مطالعه 

دقیقه با پروتواسکولکس  60و  50، 40، 30، 20، 10میلی گرم در میلی لیتر) در مدت زمانهاي  100

 1000و  500، 250، 100، 50، 30غلظت هاي مذکور،  . براي تهیهمجاور گردید هاي جمع آوري شده

ن در لوله هاي جداگانه میلی لیتر نرمال سالی  9شده با حدود  از اسانس یا عصاره گیاهان یاد میلی گرم

میلی  3/0مخلوط و جهت سهولت در حل شدن اسانس یا عصاره گیاهان در نرمال سالین، به هر لوله 

 10مال سالین به شد و در نهایت حجم مخلوط با نر و لوله ها با مگنت بهم زده اضافه DMSOلیتر 

 100ر ریخته شده و روي آن میلی لیتر از محلول مذکو 5/2در هر لوله آزمایش  رسید.میلی لیتر 

شد. محتویات لوله ها در روتواسکولکس بود اضافه پ 1000میکرولیتر از نمونه ها که حاوي حدود 

درجه سانتی گراد انکوبه و بعد از مدت  37 دماي دردقیقه،  60و  50، 40، 30، 20، 10مدت زمانهاي 
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روي رسوب حاصله در هر  شد.استور حذف زمانهاي مذکور، قسمت رویی لوله ها توسط پی پت پ

دقیقه انکوباسیون، قسمت  15. بعد از بخوبی مخلوط گردید % اضافه و1/0لوله  یک میلی لیتر ائوزین 

 سکوپ نوري مورد مطالعه قراررویی حذف و از رسوب باقی مانده یک گسترش تهیه و با میکرو

 700زنده) (حدود گرفت. با شمارش پروتواسکولکس هاي رنگ شده (مرده) و رنگ نشده (

 ،براي اطمینان از صحت آزمایشات شد.هاي مرده مشخص پروتواسکولکس) در صد پروتواسکولکس 

آزمایشات سه بار  .)5، 6(شکل شماره  استفاده شد از گروه کنترل (بدون اسانس یا عصاره گیاهان)

  ).163، 60، 57، 21( تکرار گردید

براي تهیه غلظت هاي مختلف  آن در حجم هـاي متفـاوت    * البته عصاره کافور تنها عصاره اي بود که

(به دلیل حل نشدن این عصاره درنرمال  سالین). با توجـه بـه ایـن     استفاده شد DMSOفقط از حالل 

اثر کشندگی روي پروتواسکولکس ها و همچنین سـلول هـاي     DMSOکه احتمال داده می شد حالل

هم اسـتفاده   DMSOنجام تمام مراحل آزمایش از کنترل دندریتیک داشته باشد براي اطمینان، در طی ا

  . شد و روي پروتواسکولکس ها و سلول هاي دندریتیک اثر کشندگی مشاهده نشد

  

 از مواجهه با عصاره و اسانس گیاهان داروئی قبل زنده: پروتواسکولکس هاي )5( شکل
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  از مواجهه با عصاره و اسانس گیاهان داروئی مرده بعدپروتواسکولکس هاي  ):6( شکل

  

یا  با روش بید مغناطیسی) DCsو کشت سلولی سلولهاي دندریتیک (تخلیص  ،جداسازي

Magntic Cell Sorting )(MACS  

می باشـند. بـدین منظـور کیـت جداسـازي       CD11c+دندریتیک داراي مارکر  هايبه طور کلی سلول   

ــدریتیک  ــلول دن ــرکت  ) Mouse CD11C + Dendritic Cell Isolation Kit  ( س از ش

Miltenyibiotec   شدکشور آلمان خریداري  . MACS      روشی است که سـلولی خـاص بـا کمـک

آنتی بادي منوکلونال اختصاصی، بید مغناطیسی و ستون، جداسازي می گردند. مزیت این روش در جدا 

از  نمودن سلول، دقت، حساسیت و درجه خلوص باال است. براي جداسازي و تخلیص این رده سلولی

تهران خریداري و در شرایط غذا،  نور  ازيهفته اي که از انیستیتو ر 8 تا 6موش هاي  با محدوده سنی 

بعد از کشـتن مـوش، طحـال را جـدا کـرده و بـا کمـک آنـزیم          . سپسشداستاندارد نگهداري  و دماي

. در مرحله بعد بـراي دسـتیابی بـه سـلولهاي     شد آزادسازي سلولها انجام هضم بافت طحال و، کالژناز

. شـد  ي تک هسـته اي بـا گرادیـان کـم اسـتفاده     از نایکودنز جهت جداسازي و تهیه سلولها ،دندریتیک
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با کمک آنتی بادیهـاي منوکلونـال اختصاصـی و سـتون هـا،        ،سپس طبق دستور کیت جداسازي سلول

با کمک آنتی بادیهـاي منوکلونـال   T ,B ,NK  . به طور خالصه  سلولهايگردیدتخلیص سلولی انجام 

 Midi MACSو   LDنبـا کمـک سـتو    اختصاصـی ضـد شـاخص هـاي سـلولهاي مـورد نظـر و       

Separator  سـلولهاي دنـدریتیک    حصـول نتیجـه ایـن مرحلـه    و از سوسپانسیون سلولی حذف شده

بود. بعد از جدا سـازي و تخلـیص سـلولهاي دنـدریتیک بـا مـارکر         +CD11cتخلیص شده با مارکر 

CD11c+ سـلولی،  براي بررسـی بلـوغ   همچنین . ندشد تاییدفلوسیتومتري  با روش ، سلولهاي مذکور

با غلظت  ان پروتواسکولیسیدالگیاه یا عصاره بعد از کشت با اسانس مورد آزمایش  گروه هاي مختلف

 FCSهمراه با  )RPMI-1640( در محیط کشت سلولی LPSهمراه  به 100و  µg/ml 10 ،50هاي 

مارکرهـاي   تشـخیص  با آنتی بادیهاي منوکلونال فلورسنته و ایزوتیـپ کنتـرل مربوطـه جهـت    )  10%

,CD80 CD11c, MHCII ار نوري که از دستگاه حاصل وو بر اساس مقد شد مفلوسیتومتري انجا 

  .گزارش گردید BMI به صورت درصد با استفاده از نرم افزار
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  فصل پنجم

  یافته ها

در این مطالعه اثر عصاره گیاهان تخم کدو، تنباکو، چاي کوهی، مورد، کاکوتی و کافور و اثر اسانس    

در مدت زمانهاي  100و  mg/ml3 ،5 ،10 ،25 ،50 گیاهان اسطوخودوس و دارچین با غلظت هاي 

رور دقیقه بر روي پروتواسکولکس ها مورد بررسی قرار گرفت. کل 60و 50،  40، 30، 20، 10مختلف 

% بعنوان کنترل منفی در نظر گرفته شد. آزمایش ها را سه بار تکرار شد که میانگین اثر 9/0سدیم 

پروتواسکولیسیدال هر کدام از گیاهان مذکور در غلظت ها و مدت زمان هاي مختلف در جداول 

  خالصه شده است. 9تا  2 شماره

زمان هاي مواجهه، تاثیر قابل مالحظـه   عصاره تخم کدو در تمامی غلظت هاي مورد استفاده و مدت   

). عصاره گیاه تنباکو در همه غلظـت هـاي مـورد    2وتواسکولکس ها نداشت (جدول شمارهاي روي پر

و در تمامی مدت زمان هاي مواجهه تاثیر چندانی روي پروتواسکولکس هـا   mg/ml 100استفاده بجز 

% پروتواسـکولکس هـا و در   19/91 مواجهه باعث مـرگ دقیقه  10در mg/ml 100نداشت. در غلظت 

% پروتواسـکولکس هـا   100دقیقـه ) باعـث از بـین رفـتن      60تـا  20مدت زمان هـاي مواجهـه دیگـر (   

  ). 3شد(جدول شماره 

، در تمامی مدت زمان هاي مواجهه، تاثیر  25تا  mg/ml 3عصاره گیاه چاي کوهی در غلظت هاي    

 60و  50،  40،  30بعد از  mg/ml 50با غلظت قابل توجهی روي پروتواسکولکس ها نداشت ولی 

درصد از پروتواسکولکس ها را از بین برد و  32/99و 23/93، 35/75، 90/70دقیقه مواجهه، به ترتیب 
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درصد از پروتواسکولکس ها شد و  25/98دقیقه مواجهه، باعث مرگ  10در  mg/ml 100در غلظت 

عصاره گیاه مورد با غلظت هاي  ).4شماره  بود (جدول %100در بقیه مدت زمان هاي مواجهه، تاثیر آن 

mg/ml 3 ،5 در تمامی مدت زمان هاي مواجهه تاثیر چندانی روي پروتواسکولکس ها نداشت  10و

درصد از پروتواسکولکس  46/82و  27/52به ترتیب  40و  30در دقایق  mg/ml 25ولی در غلظت 

در تمامی مدت  100و mg/ml 50 % بود. با غلظت100این اثر  60و 50ها را از بین برد و در دقایق 

 دقیقه با غلظت 10% بود. در مدت زمان مواجهه 100دقیقه،  تاثیر گیاه  10زمان هاي مواجهه بجز 

mg/ml50 اثر عصاره گیاه کاکوتی با غلظت 5% ارزیابی شد (جدول شماره 47/66 این اثر .(mg/ml 

دقیقه روي  20و 10در مدت زمان هاي مواجه  mg/ml5 و با غلظت  40تا  10در دقایق  3

دقیقه به ترتیب  60و  50در دقایق  mg/ml 3پروتواسکولکس ها، غیرقابل مالحظه بود ولی با غلظت 

، 06/52، 89/48به ترتیب  60، و 50، 40، 30در دقایق  mg/ml 5غلظت % و با  %11/50، 94/47

دقیقه  10در زمان  mg/ml 10درصد از پروتواسکولکس ها را از بین برد. در غلظت  86/97و  07/96

% بود ولی با این غلظت در بقیه مدت زمانها و با بقیه غلظت 88/69تاثیر بر روي پروتواسکولکس ها، 

). اسانس گیاه اسطوخودوس با 6% بود (جدول شماره 100هه تاثیرزمان هاي مواجها در تمامی مدت 

در همه مدت زمانهاي مواجهه  تاثیر چندانی روي پروتواسکولکس ها نداشت ولی  mg/ml 3  غلظت

دقیقه به ترتیب تاثیرش بر روي  60و 50،  40،  30،  20،  10در دقایق  mg/ml 5با غلظت 

درصد بود. در بقیه غلظت ها و  100و 66/96،  24/95،  98/90،  42/85، 91/63پروتواسکولکس ها 

% بود. در غلظت 100دقیقه مواجهه این اثر  10و mg/ml 10در تمامی مدت زمان هاي مواجهه بجز 

mg/ml 10  7ید (جدول شماره % گزارش گرد34/99دقیقه  10اثر آن روي پروتواسکولکس ها در  .(   

دقیقه مواجهه ناچیز  30تا 10اثرش فقط در دقایق  5و mg/ml 3اسانس گیاه دارچین با غلظت هاي 

این اثر، قابل مالحظه بوده  mg/ml 3دقیقه با غلظت  60و 50، 40لی در مدت زمانهاي مواجهه بود و
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در مدت  mg/ml 5درصد گزارش شده است و با غلظت  27/99و 46/91، 93/84و به ترتیب 

درصد بود. در این گیاه با غلظت 100و 66/99، 44/96دقیقه این اثر به ترتیب 60و 50،  40ي زمانها

mg/ml 10 درصد و با این  22/97و 28/92، 10/47دقیقه به ترتیب  30و 20، 10در مدت زمانهاي

 mg/ml 50به بعد و در غلظت هاي  30از دقایق  mg/ml 25به بعد و با غلظت  40غلظت از دقایق 

در مدت زمانهاي  mg/ml 25% بود. البته غلظت 100در تمامی مدت زمانهاي مواجهه این اثر  100و

کولکس ها موثر درصد روي مرگ پروتواس 20/99و 25/97دقیقه به ترتیب به میزان  20و10مواجهه 

). اثر عصاره گیاه  کافور روي پروتواسکولکس ها کامال قابل توجه بود. چنانکه 8بود (جدول شماره 

% پروتواسکولکس ها را از بین برد ولی با 50/97دقیقه مواجهه  10و در زمان  mg/ml 3ر غلظت د

این  همین غلظت در مدت زمانهاي مواجهه دیگر و با سایر غلظت ها در تمامی مدت زمانهاي مواجهه

  ).9 % بود (جدول شماره100اثر 

، mg/ml3 ،5 ،10  غلظتهاي از هرکدامپروتواسکولیسیدال  اي مقایسه اثر Tukey تست از استفاده با  

عصاره گیاهان تخم کدو، تنباکو، چاي کوهی، مورد، کاکوتی و کافور و اسانس گیاهان  100و 50، 25

 قرار بررسی مورد دقیقه 60، 50،  40، 30، 20، 10مختلف  زمانهاي درمدتاسطوخودوس و دارچین 

 ي مختلف،غلظتهابا گیاهان  از کدام هر دنده می نشان 43تا  10 شماره جداول که همانطور و گرفت

گروه همگنی ایجاد  5تا  1 شدند، مواجه پروتواسکولکسها با دقیقه 60تا 10 زمانهاي در مدت وقتی

ارتباط با گروه هاي دیگر این  در ولی نبوده معنی دارکه این گروه ها ارتباطشان با همدیگر  نموده

   .بود دار معنیارتباط 
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  مختلف مواجههدر مدت زمان هاي تخم گیاه کدو اثر پروتواسکولیسیدال غلظت هاي مختلف عصاره : 2شماره دول ج

 میانگین مرگ و میر پروتواسکولکس ها پس از مدت زمانهاي مواجهه (درصد)

 

 (mg/ml)  غلظت زمایشاتآ                           10 (min)                   20 (min)                      30 (min)                      40 (min)                    50 (min)                    60 (min) 

 

           3                             1                     5.77 (54/936)             6.08 (54/888)               8.16 (72/882)               10.70 (92/860)         11.98 (104/868)       12.68 (108/852) 

                                          2                     4.62 (45/975)             4.92 (36/732)               6.77 (63/930)               9.00 (72/800)           11.00 (86/782)         12.36 (102/825) 

                                          3                     3.94 (35/889)             4.02 (39/969)                5.95 (55/925)               8.54 (70/820)          10.13 (93/918)         12.26 (95/775) 

                                       Total                 4.79 (134/2800)        4.98 (129/2589)             6.94 (190/2737)           9.44 (234/2480)      11.02 (283/2568)     12.44 (305/2452) 

           5                             1                     8.56 (84/981)             10.47 (80/764)              11.01(76/690)             11.47 (100/872)       12.66 (100/790)       13.91 (117/841) 

                                          2                     8.09 (76/940)             8.65 (75/867)                9.73 (75/771)              10.38 (88/848)         10.96 (96/876)         13.71(108/788) 

                                          3                     7.26 (68/936)             8.04 (69/858)                8.78 (62/706)               8.98 (72/802)          11.11 (95/855)         12.50 (108/864) 

                                       Total                 7.98 (228/2857)         9.00 (224/2489)            9.83 (213/2167)          10.31 (260/2522)     11.54 (291/2521)     13.36 (333/2493) 

          10                            1                     11.92 (92/772)           11.21 (96/856)              11.45 (102/891)          12.17 (84/690)         13.92 (110/790)       14.52 (122/840) 

                                          2                     10.63 (96/903)           10.81 (80/740)              10.48 (96/916)             11.19 (94/840)        12.18 (96/788)         13.92 (142/1020) 

                                          3                     9.84 (72/732)             11.20 (86/768)              11.45 (104/908)          11.90 (100/840)       12.43 (90/724)         13.02 (125/960) 

                                       Total                 10.80 (260/2407)      11.08 (262/2364)           11.12 (302/2715)        11.73 (278/2370)     12.86 (296/2302)     13.79 (389/2820) 

          25                            1                     12.31 (96/780)           13.17 (108/820)             14.33 (96/670)           14.83 (124/836)       15.53 (128/824)       16.99 (122/718) 

                                          2                     11.33 (94/830)           12.24 (104/850)             12.44 (112/900)         12.95 (100/772)       14.80 (116/784)       15.73 (152/966) 

                                          3                     10.00 (84/840)          11.88 (82/690)                12.20 (108/885)         12.50 (120/960)       13.33 (120/900)       13.46 (112/832) 

                                       Total                 11.18 (274/2450)      12.46 (294/2360)            12.87 (316/2455)       13.04 (344/2568)     14.51 (364/2508)     15.34 (386/2516) 

           50                           1                     13.54 (117/864)        14.25 (110/772)               14.93 (120/804)         15.51 (156/1006)    16.05 (156/972)       17.47 (152/870) 

                                          2                     12.30 (90/732)           13.80 (138/1000)            13.91 (128/920)         14.59 (122/836)      15.73 (152/966)       16.04 (162/1010) 

                                          3                     10.47 (93/888)           12.50 (98/784)                12.67 (114/900)         13.09 (106/810)      13.64 (120/880)       13.72 (124/904) 

                                       Total                 12.08 (300/2484)       13.54 (346/2556)            13.80 (362/2624)       14.48 (384/2652)    15.19 (428/2818)     15.73 (438/2784) 

           100                         1                     14.36 (118/822)         15.53 (128/824)              16.89 (150/888)          17.92 (165/921)      18.16 (138/760)       22.83 (226/990) 

                                          2                     13.76 (123/894)         14.90 (146/980)              14.20 (140/986)          16.89 (150/888)      16.94 (124/732)       20.87 (154/738) 

                                          3                     10.91 (96/880)            12.75 (114/894)             13.06 (105/804)          13.56 (118/870)      13.87 (129/930)       13.90 (123/885) 

                                        Total                12.98 (337/2596)        14.38 (388/2698)           14.75 (395/2678)        16.16 (433/2679)    16.14 (391/2422)    19.25 (503/2613) 

        Control                      1                    2.85 (24/843)               3.26 (24/736)                3.77 (30/795)              4.00 (28/700)           5.95 (45/756)          6.22 (46/740)             

                                           2                    2.42 (24/990)               2.90 (22/758)                3.24 (22/678)              3.70 (27/729)           3.97 (30/756)           4.15 (40/964) 

                                           3                    3.51 (32/912)               3.56 (32/900)                5.62 (42/747)              7.26 (51/702)           8.16 (72/882)           8.23 (78/948) 

                                        Total                2.91 (80/2745)             3.26 (78/2394)             4.23 (94/2220)             4.97 (106/2131)       6.14 (147/2394)      6.18 (164/2652)  

 

  

  

  

 



 

٨٤ 
 

زمان هاي مختلف مواجههمدت اثر پروتواسکولیسیدال غلظت هاي مختلف عصاره گیاه تنباکو در : 3 شمارهجدول   
 

 میانگین مرگ و میر پروتواسکولکس ها پس از مدت زمانهاي مواجهه (درصد )

 (mg/ml)  20 (min)                       30 (min)                      40 (min)                     50 (min)                   60 (min)                     (min) 10                  آزمایشات         غلظت 

 

          3                              1                      8.02 (56/698)              8.31 (74/890)               8.98 (69/768)               11 (90/818)               10.47 (90/860)           11.84 (114/963) 

                                          2                      8.61 (72/836)              8.63 (66/765)               9.40 (82/872)               11.76 (108/918)        12.40 (122/984)         12.00 (90/750) 

                                          3                      5.49 (40/728)              5.73 (45/786)               7.86 (72/916)               9.44 (85/900)            11.00 (93/836)           10.53 (96/912) 

                                       Total                  7.43 (168/2262)         7.58 (185/2441)           8.72 (223/2556)           10.74 (283/2636)      11.34 (304/2680)        11.43 (300/2625) 

          5                              1                      8.79 (53/603)             11.36 (108/951)           11.54 (78/676)              12.03 (102/848)        12.90 (106/822)         12.87 (132/1026) 

                                          2                      9.27 (72/777)             11.73 (114/972)           11.85 (100/844)            12.98 (128/986)        13.21 (112/848)         13.89 (120/864) 

                                          3                      7.94 (68/856)              9.47 (90/950)               9.76 (80/820)               10.87 (90/828)          11.51 (96/834)           10.98 (84/765) 

                                       Total                  8.63 (193/2236)         10.86 (312/2873)         11.03 (258/2340)          12.02 (320/2662)      12.54 (314/2504)      12.66 (336/2655) 

        10                              1                      9.24 (90/974)              11.49 (116/1010)         11.55 (105/909)           13.99 (110/786)        14.07 (110/782)        13.90 (108/777) 

                                          2                      9.48 (92/970)              11.76 (100/850)           12.18 (94/772)             14.25 (132/926)        14.29 (110/770)        14.92 (134/898) 

                                          3                      8.47 (63/744)              9.94 (80/805)               11.32 (96/848)             12.59 (90/715)          12.00 (96/800)           11.64 (88/756) 

                                       Total                  9.11 (245/2688)         11.11 (296/2665)         11.66 (295/2529)          13.68 (332/2427)     13.44 (316/2352)       13.57 (330/2431) 

         25                             1                     17.73 (150/846)          18.29 (150/820)           19.88 (206/1036)          19.70 (160/812)        19.22 (158/822)        20.38 (214/1050) 

                                          2                     17.93 (156/870)          18.89 (190/1006)         20.15 (165/819)            20.16 (200/992)        21.05 (168/798)        21.14 (208/984) 

                                          3                     17.39 (160/920)          17.59 (152/864)           17.45 (156/894)             17.81 (176/988)       17.81 (171/960)        18.73 (130/694) 

                                       Total                 17.68 (466/2636)        18.29 (492/2690)         19.17 (527/2749)           19.20 (536/2792)     19.26 (497/2580)      20.23 (552/2728) 

         50                             1                     18.30 (172/940)          21.01 (166/790)           24.94 (216/866)             25.90 (216/834)        26.94 (222/824)        28.65 (204/712) 

                                          2                     18.68 (130/696)          23.01 (168/730)           26.60 (225/846)             28.97 (288/994)        27.44 (219/798)        29.54 (296/1002) 

                                          3                     17.44 (136/780)          18.40 (159/864)           24.82 (210/846)             25.69 (224/872)        26.27 (248/944)        27.93 (200/716) 

                                       Total                 18.13 (438/2416)        20.68 (493/2384)         25.45 (651/2558)           26.96 (728/2700)      26.85 (689/2566)      28.81 (700/2430) 

          100                          1                      90.95 (764/840)         100 (962/962)               100 (828/828)               100 (918/918)           100 (735/735)            100 (982/982) 

                                          2                      92.93 (644/693)         100 (984/984)               100 (992/992)               100 (984/984)           100 (982/982)            100 (950/950) 

                                          3                      89.94 (715/795)         100 (861/861)               100 (930/930)               100 (714/714)           100 (952/952)            100 (800/800) 

                                        Total                 91.19 (2123/2328)    100 (2807/2807)           100 (2750/2750)            100 (2616/2616)       100 (2669/2669)       100 (2732/2732) 

      Control                       1                     7.10 (72/1014)            8.02 (56/698)                8.62 (60/696)                 8.96 (90/1004)          9.33 (84/900)            10.47 (84/802) 

                                          2                     7.96 (78/980)              8.33 (70/840)                8.90 (78/876)                 9.55 (102/1068)        10.28 (96/934)          10.99 (82/746) 

                                          3                     4.90 (40/816)              4.55 (36/792)                5.65 (46/814)                 5.91 (44/744)             6.28 (60/955)            6.67 (46/690) 

                                       Total                  6.76 (190/2810)         6.95 (162/2330)            7.71 (184/2386)             8.38 (236/2816)        8.61 (240/2789)        9.47 (212/2238)  

 

  

  

  

  



 

٨٥ 
 

   مواجهه هاي مختلف عصاره گیاه چاي کوهی در مدت زمان هاي مختلفاثر پروتواسکولیسیدال غلظت: 4 شمارهجدول 

(درصد)پروتواسکولکس ها پس از مدت زمانهاي مواجهه  میانگین مرگ و میر  

 (mg/ml)  آزمایشات               غلظت  10 (min)                        20 (min)                       30 (min)                      40 (min)                      50 (min)                    60 (min) 

           3                             1                   2.98 (24/806)                4.62 (44/952)              9.09 (88/968)               12.32 (88/714)            12.86 (90/700)          13.39 (102/762) 

                                          2                   2.48 (18/726)                4.97 (38/764)              10.89 (77/707)             13.33 (104/780)         14.86 (122/820)        15.79 (132/836) 

                                          3                   2.98 (20/672)                5.92 (50/844)              11.75 (114/970)           13.92 (110/790)         15.50 (124/800)        16.47 (126/765) 

                                       Total               2.81 (62/2204)              5.16 (132/2560)          10.55 (279/2645)         13.22 (302/2284)       14.48 (336/2320)      15.23 (360/2363) 

           5                             1                   6.48 (56/864)                6.94 (50/720)              10.04 (100/996)           15.49 (132/852)         18.85 (170/902)        20.36 (160/786) 

                                          2                   10.14 (84/828)              10.84 (98/904)            14.58 (140/960)           16.86 (116/688)         21.88 (186/850)        21.84 (180/824) 

                                          3                   10.50 (76/724)              11.16 (110/986)          15.38 (144/936)           17.07 (112/656)         22.50 (216/960)        22.45 (176/784) 

                                       Total               8.94 (216/2416)            9.89 (258/2610)          13.28 (384/2892)         16.39 (360/2196)       21.09 (572/2712)      21.55 (516/2394) 

         10                             1                   7.16 (74/1034)              8.32 (80/962)              18.00 (176/978)           17.70 (148/836)         20.33 (222/1092)      30.45 (232/762) 

                                          2                   11.81 (98/830)              14.52 (135/930)          18.73 (150/801)           19.62 (186/948)         24.13 (194/804)        32.00 (272/850) 

                                          3                   12.66 (100/790)            14.71 (118/802)          15.96 (120/752)           19.79 (154/778)         24.93 (188/754)        32.99 (254/770) 

                                       Total               10.25 (272/2654)         12.36 (333/2694)         17.62 (446/2531)         19.05 (488/2562)       22.79 (604/2650)      31.82 (758/2382) 

          25                            1                    8.76 (102/1164)          18.54 (142/766)           14.87 (174/1170)         23.21 (188/810)         27.65 (224/810)        70.06 (660/942) 

                                          2                   13.89 (100/720)           21.00 (160/762)           24.43 (192/786)           23.80 (178/748)         29.52 (217/735)        71.85 (582/810) 

                                          3                   14.29 (108/756)          22.76 (168/738)           24.85 (254/1022)          24.13 (194/804)         30.34 (270/890)        74.30 (584/786) 

                                       Total               11.74 (310/2640)        20.74 (470/2266)        20.82 (620/2978)           23.71 (560/2362)       29.20 (711/2435)      71.95 (1826/2538) 

          50                            1                   24.32 (216/888)          31.25 (280/896)          70.06 (660/942)            73.40 (712/970)         91.93 (638/694)        98.77 (644/652) 

                                          2                   13.60 (124/912)          49.40 (414/838)           70.88 (594/838)           75.97 (468/616)          92.75 (640/690)        99.00 (794/802) 

                                          3                   22.47 (164/730)          50.00 (412/824)           71.94 (564/784)           77.46 (550/710)         94.76 (760/802)         100 (900/900) 

                                       Total               19.92 (504/2530)        43.24 (1106/2558)       70.90 (1818/2564)       75.35 (1730/2296)     93.23 (2038/2186)    99.32 (2338/2354) 

           100                         1                   100 (902/902)              100 (972/972)             100 (802/802)              100 (820/820)             100 (790/790)           100 (782/782) 

                                          2                   96.05 (730/760)          100 (822/822)              100 (654/654)              100 (972/972)             100 (772/772)           100 (976/976)  

                                          3                   98.35 (836/850)          100 (784/784)              100 (806/806)              100 (742/742)             100 (830/830)           100 (846/846) 

                                       Total               98.25 (2468/2512)      100 (2578/2578)          100 (2262/2262)          100 (2534/2534)         100 (2392/2392)       100 (2604/2604) 

        Control                      1                  1.17 (9/768)                 2.32 (17/734)               2.56 (18/702)               4.22 (30/711)             4.62 (44/952)           7.64 (72/942) 

                                           2                  2.31 (18/780)               2.10 (14/668)               2.49 (18/722)               3.23 (24/744)             4.90 (38/776)            8.18 (64/782) 

                                           3                  1.96 (18/918)               2.00 (14/700)               2.92 (24/822)               3.42 (26/760)             5.14 (44/856)            8.64 (90/1042) 

                                       Total               1.82 (45/2466)             2.14 (45/2102)             2.67 (60/2246)             3.61 (80/2215)           4.88 (126/2584)        8.17 (226/2766)  

 

 

 

 

 

  



 

٨٦ 
 

  اثر پروتواسکولیسیدال غلظت هاي مختلف عصاره گیاه مورد در مدت زمان هاي مختلف مواجهه: 5 شمارهجدول 

 

از مدت زمانهاي مواجهه (درصد)پس  پروتواسکولکس ها میانگین مرگ و میر  

 (mg/ml) غلظت   20 (min)                      30 (min)                      40 (min)                       50 (min)                     60 (min)                    (min) 10                    آزمایشات        

           3                             1                       5.45 (51/936)             8.33 (80/960)             9.05 (74/818)              10.71 (84/784)              11.11 (100/900)         21.83 (215/985) 

                                          2                       5.95 (45/756)             8.04 (72/896)             10.14 (84/828)            11.94 (86/720)              13.37 (112/838)         20.91 (184/880) 

                                          3                       4.49 (36/801)             7.16 (56/782)             8.96 (86/960)              10.03 (80/798)              12.20 (112/918)         22.31 (166/744) 

                                       Total                   5.29 (132/2493)         7.88 (208/2638)         9.36 (244/2606)          10.86 (250/2302)         12.20 (324/2656)       21.66 (565/2609) 

           5                             1                       5.85 (44/752)             9.38 (84/896)             11.11 (110/990)          12.35 (90/729)             12.50 (120/960)         22.27 (200/898) 

                                          2                       6.91 (50/724)             10.98 (76/692)           10.87 (90/828)            11.96 (122/1020)         13.72 (135/984)         24.60 (186/756) 

                                          3                       6.38 (44/690)             9.35 (72/770)             9.94 (96/966)              12.32 (100/812)           12.92 (108/836)         27.27 (270/990) 

                                       Total                   6.37 (138/2166)         9.84 (232/2358)         10.63 (296/2784)        12.18 (312/2561)         13.06 (363/2780)       24.81 (656/2644) 

         10                             1                       10.27 (92/896)           11.76 (80/680)           13.33 (112/840)          13.25 (126/951)           31.25 (300/960)         22.27 (200/898) 

                                          2                       10.50 (72/686)           11.65 (116/996)         13.37 (112/838)          15.08 (136/902)           38.38 (274/714)         24.60 (186/756) 

                                          3                       9.09 (80/880)             10.00 (75/750)           12.41 (102/822)          14.84 (146/984)           39.62 (378/954)         27.27 (270/990) 

                                       Total                   9.91 (244/2462)        11.17 (271/2426)       13.04 (326/2500)         14.38 (408/2837)         36.23 (952/2628)       24.81 (656/2644) 

          25                            1                       23 (198/861)             46.22 (342/740)         50 (474/948)                 80.95 (680/840)           100 (925/925)            100 (920/920) 

                                          2                       20.19 (170/842)        49.88 (420/842)         54.20 (400/738)            82.96 (750/904)           100 (920/920)            100 (910/910) 

                                          3                       19.65 (178/906)        44.53 (334/750)         53.31 (370/694)            83.69 (544/650)           100 (830/830)            100 (682/682) 

                                       Total                   20.93 (546/2609)     47 (1096/2332)           52.27 (1244/2380)        82.46 (1974/2394)      100 (2675/2675)        100 (2512/2512) 

          50                            1                       65.92 (770/1168)      100 (764/764)            100 (945/945)               100 (783/783)              100 (808/808)            100 (700/700) 

                                          2                       67.33 (540/802)        100 (916/916)            100 (816/816)               100 (714/714)              100 (918/918)            100 (822/822) 

                                          3                       66.40 (506/762)        100 (826/826)            100 (722/722)               100 (796/796)              100 (718/718)            100 (776/776) 

                                       Total                   66.47 (1816/2732)    100 (2506/2506)        100 (2483/2483)          100 (2293/2293)          100 (2444/2444)        100 (2298/2298) 

          100                          1                       100 (960/960)            100 (975/975)            100 (724/724)             100 (894/894)              100 (872/872)             100 (840/840) 

                                          2                       100 (832/832)            100 (988/988)            100 (714/714)             100 (722/722)              100 (800/800)             100 (810/810) 

                                          3                       100 (786/786)            100 (858/858)            100 (796/796)             100 (816/816)              100 (842/842)             100 (778/778) 

                                        Total                  100 (2578/2578)        100 (2821/2821)        100 (2234/2234)         100 (2432/2432)          100 (2514/2514)         100 (2428/2428) 

       Control                      1                       4.31 (34/788)             6.92 (68/982)            6.98 (66/945)              7.06 (54/765)                8.04 (72/896)              12.85 (128/996) 

                                          2                       3.23 (30/930)              4.92 (48/975)            5.11 (36/704)              6.84 (52/760)               6.01 (44/732)               8.95 (70/782) 

                                          3                       3.33 (26/780)              4.99 (38/762)            5.04 (42/834)              6.51 (56/860)               5.91 (50/846)               9.02 (88/976) 

                                       Total                   3.60 (90/2498)           5.66 (154/2719)        5.80 (144/2483)          6.79 (162/2385)           6.71 (166/2474)           10.38 (286/2754) 

 

  

  

  

  



 

٨٧ 
 

  اثر پروتواسکولیسیدال غلظت هاي مختلف عصاره گیاه کاکوتی در مدت زمان هاي مختلف مواجهه: 6 شمارهجدول 

 میانگین مرگ و میر پروتواسکولکس ها پس از مدت زمانهاي مواجهه (درصد)

 

 (mg/ml) غلظت   20 (min)                          30 (min)                      40 (min)                      50 (min)                    60 (min)                    (min) 10             آزمایشات             

 

           3                             1                   5.66(45/795)              8.52(70/822)               23.83(183/768)            27.30(202/740)          50.00(480/960)           54.77(534/975) 

                                          2                   6.84(45/658)              9.51(74/778)                24.95(240/962)           29.26(220/752)          53.91(606/1124)         55.00(484/880) 

                                          3                   4.40(34/772)              7.53(70/930)               19.74(180/912)            21.37(168/786)          39.20(390/995)           40.54(375/925) 

                                       Total               5.57(124/2225)         8.46(214/2530)           22.82(603/2642)           25.90(590/2278)        47.94(1476/3079)       50.11(1393/2780) 

           5                             1                   6.83(60/878)              21.38(186/870)           49.60(492/992)            52.82(412/780)          97.96(864/882)           98.51(858/871) 

                                          2                   7.31(50/684)              23.53(184/782)           54.31(435/801)            54.02(470/870)          99.00(992/1002)         99.76(818/820) 

                                          3                   5.79(56/968)              19.28(160/830)           43.12(376/872)            49.69(483/972)          91.94(1026/1116)       95.48(845/885) 

                                       Total               6.56(166/2530)         21.35(530/2482)          48.89(1303/2665)        52.06(1365/2622)      96.07(2882/3000)       97.86(2521/2576) 

          10                            1                   70.82(602/850)         100(864/864)               100(762/762)               100(829/829)             100(984/984)              100(839/839) 

                                          2                   71.88(726/1010)       100(778/778)               100(846/846)               100(996/996)             100(802/802)              100(958/958) 

                                          3                   66.67(588/882)         100(840/840)               100(975/975)               100(920/920)             100(968/968)              100(890/890) 

                                       Total               69.88(1916/2742)    100(2482/2482)           100(2583/2583)           100(2745/2745)          100(2754/2754)          100(2687/2687) 

           25                           1                   100(930/930)            100(813/813)               100(986/986)               100(774/774)              100(912/912)             100(962/962) 

                                          2                   100(965/965)            100(838/838)               100(813/813)               100(778/778)              100(972/972)             100(/949/949) 

                                          3                   100(858/858)            100(820/820)               100(880/880)               100(955/955)              100(963/963)             100(984/984) 

                                       Total               100(2753/2753)        100(2471/2471)          100(2679/2679)           100(2507/2507)           100(2847/2847)         100(2895/2895) 

           50                           1                   100(819/819)             100(858/858)              100(970/970)               100(878/878)              100(858/858)              100(810/810) 

                                          2                   100(956/956)             100(807/807)              100(982/982)               100(807/807)              100(981/981)              100(836/836) 

                                          3                   100(816/816)             100(960/960)              100(825/825)               100(872/872)              100(910/910 )             100(925/925) 

                                       Total               100(2591/2591)        100(2625/2625)          100(2777/2777)           100(2557/2557)           100(2749/2749)         100(2571/2571) 

            100                        1                   100(974/974)             100(806/806)              100(915/915)               100(856/856)               100(846/846)            100(854/854) 

                                          2                   100(807/807)             100(996/996)              100(922/922)               100(936/936)               100(878/878)            100(992/992) 

                                          3                    100(945/945)            100(848/848)              100(928/928)               100(860/860)               100(873/873)            100(808/808) 

                                        Total               100(2726/2726)       100(2650/2650)           100(2765/2765)           100(2652/2652)           100(2597/2597)        100(2654/2654) 

        Control                      1                   3.87 (34/878)            4.69 (40/852)               6.44 (63/978)              6.97 (69/990)               7.59 (58/764)              8.27 (62/750)  

                                            2                  4.71 (36/765)             5.53 (44/796)              7.52 (60/798)              8.00 (72/900)               9.28 (80/862)             10.28 (78/759) 

                                            3                  4.35 (40/920)             4.41 (36/816)              4.88 (48/984)              5.03 (40/795)               5.47 (49/896)             5.75 (50/870) 

                                        Total               4.29 (110/2563)        4.87 (120/2464)          6.20 (171/2760)          6.74 (181/2685)           7.41 (187/2522)          7.99 (190/2379)  

 

 

 

 

  

  



 

٨٨ 
 

  مدت زمان هاي مختلف مواجهه هاي مختلف اسانس گیاه اسطوخودوس دراثر پروتواسکولیسیدال غلظت: 7شماره دول ج

 

 میانگین مرگ و میر پروتواسکولکس ها پس از مدت زمانهاي مواجهه (درصد) 

 (mg/ml) 10                آزمایشات        غلظت (min)                       20 (min)                     30 (min)                    40 (min)                       50 (min)                    60 (min) 

           3                             1                  3.51 (32/912)               4.63 (45/972)               6.65 (63/948)              8.64 (84/972)               13.28 (98/738)           16.52 (112/678) 

                                          2                  4.35 (28/644)                6.40 (52/812)              8.65 (72/832)              9.32 (87/933)               13.53 (112/828)         18.00 (158/878) 

                                          3                  5.56 (48/864)                8.30 (74/892)              10.13 (78/770)            11.21 (78/696)             15.79 (114/722)         19.35 (156/806) 

                                       Total              4.46 (108/2420)           6.39 (171/2676)           8.35 (213/2550)          9.57 (249/2601)           14.16 (324/2288)       18.04 (426/2362) 

           5                             1                   61.92 (426/688)          84.38 (648/768)           89.87 (852/948)          93.59 (788/842)            95.31 (812/852)        100 (969/969) 

                                          2                   63.41 (624/984)          83.57 (600/718)           91.01 (668/734)          95.34 (778/816)            96.89 (748/772)        100 (878/878) 

                                          3                   66.67 (448/672)          87.52 (884/1010)        92.17 (800/868)           96.84 (796/822)            97/84 (814/832)        100 (730//730) 

                                       Total               63.91 (1498/2344)      85.42 (2132/2496)      90.98 (2320/2550)      95.24 (2362/2480)        96.66 (2374/2456)     100 (2577/2577) 

          10                            1                   97.95 (764/780)          100 (844/844)             100 (986/986)             100 (770/770)               100 (960/960)             100 (856/856) 

                                          2                   100 (870/870)             100 (796/796)             100 (778/778)             100 (730/730)               100 (812/812)             100 (748/748) 

                                          3                   100 (780/780)             100 (722/722)             100 (978/978)             100 (776/776)               100 (772/772)             100 (866/866) 

                                       Total               99.34 (2414/2430)     100 (2362/2362)          100 (2742/2742)        100 (2276/2276)            100 (2544/2544)         100 (2470/2470) 

           25                           1                   100 (696/696)             100 (762/762)             100 (762/762)             100 (848/848)               100 (758/758)             100 (986/986) 

                                          2                   100 (820/820)             100 (720/720)             100 (750/750)             100 (788/788)               100 (990/990)             100 (942/942) 

                                          3                   100 (908/908)             100 (692/692)             100 (806/806)             100 (810/810)               100 (852/852)             100 (910/910) 

                                       Total               100 (2424/2424)        100 (2174/2174)          100 (2318/2318)         100 (2446/2446)           100 (2600/2600)         100 (2838/2838) 

           50                           1                   100 (850/850)             100 (932/932)             100 (725/725)             100 (711/711)               100 (822/822)             100 (896/896) 

                                          2                   100 (865/865)             100 (902/902)             100 (787/787)             100 (791/791)               100 (855/855)             100 (850/850) 

                                          3                   100 (801/801)             100 (914/914)             100 (795/795)             100 (781/781)               100 (799/799)             100 (822/822) 

                                       Total               100 (2516/2516)        100 (2748/2748)          100 (2307/2307)         100 (2283/2283)           100 (2476/2476)         100 (2568/2568) 

            100                        1                   100 (900/900)             100 (799/799)             100 (725/725)             100 (922/922)               100 (875/875)             100 (901/901) 

                                          2                   100 (906/906)             100 (813/813)             100 (832/832)             100 (909/909)               100 (866/866)             100 (945/945) 

                                          3                   100 (970/970)             100 (872/872)             100 (864/864)             100 (889/889)               100 (835/835)             100 (917/917) 

                                        Total              100 (2776/2776)        100 (2484/2484)          100 (2421/2421)         100 (2720/2720)           100 (2576/2576)         100 (2763/2763) 

        Control                      1                 1.50 (12/800)              1.80 (12/668)               2.80 (27/966)              3.06 (26/850)                 3.14 (30/956)             4.02 (32/796) 

                                           2                  2.53 (20/792)              2.93 (26/888)               3.24 (22/678)              3.52 (26/738)                3.77 (28/742)              4.59 (36/784) 

                                           3                  2.68 (20/746)              2.96 (24/810)               3.91 (36/921)              4.28 (40/934)                4.75 (45/948)              5.05 (42/832) 

                                       T0tal               2.22 (52/2338)            2.62 (62/2366)            3.31 (85/2565)             3.65 (92/2522)              3.89 (103/2646)          4.56 (110/2412) 

  

  

  

  

 



 

٨٩ 
 

اثر پروتواسکولیسیدال غلظت هاي مختلف اسانس گیاه دارچین در مدت زمان هاي مختلف مواجهه: 8شماره دول ج  

 

 میانگین مرگ و میر پروتواسکولکس هاپس از مدت زمانهاي مواجهه (درصد) 

 

(mg/ml) غلظت   20 (min)                         30 (min)                      40 (min)                      50 (min)                    60 (min)                   (min) 10                  آزمایشات           

 

            3                            1                   13.41 (105/783)           15.04 (108/718)             18.13 (180/993)         86.05 (740/860)          98.29 (690/702)         100 (970/970) 

                                          2                   13.25 (106/800)           14.49 (124/856)             17.80 (120/674)        84.93 (800/942)           90.24 (610/676)         100 (758/758) 

                                          3                   12.62 (82/650)             14.31 (154/1076)           17.48 (174/999)        84.04 (906/1078)         87.52 (884/1010)       98.00 (978/998) 

                                       Total               13.12 (293/2233)         14.57 (386/2650)           17.78 (474/2666)      84.93 (2446/2880)      91.46 (2184/2388)      99.27 (2706/2726) 

            5                            1                   16.28 (126/774)           16.83 (153/909)             35.80 (348/972)         98.50 (788/800)          100 (720/720)            100 (846/846) 

                                          2                   16.00 (112/700)           15.79 (120/760)             33.97 (286/842)         96.00 (720/750)          100 (762/762)            100 (820/820) 

                                          3                   15.91 (147/924)           15.69 (128/816)             33.86 (258/762)         94.81 (768/810)           99.06 (844/852)         100 (762/762)  

                                       Total               16.06 (385/2398)         16.14 (401/2485)           34.63 (892/2576)      96.44 (2276/2360)      99.66 (2326/2334)      100 (2428/2428) 

           10                           1                   47.95 (350/730)           93.17 (928/996)             100 (680/680)            100 (994/994)              100 (962/962)            100 (916/916) 

                                          2                   47.12 (441/936)           91.92 (774/842)             96.00 (672/700)         100 (939/939)              100 (802/802)            100 (962/962) 

                                          3                   46.22 (330/714)           91.71 (974/1062)           96.00 (816/850)         100 (842/842)              100 (798/798)            100 (726/726) 

                                       Total               47.10 (1121/2380)       92.28 (2676/2900)         97.22 (2168/2230)    100 (2775/2775)          100 (2562/2562)        100 (2604/2604) 

            25                          1                   100 (832/832)              100 (762/762)                100 (770/770)            100 (957/957)              100 (956/956)            100 (811/811) 

                                          2                   96.29 (778/808)           98.78 (648/656)             100 (836/836)            100 (732/732)              100 (812/812)            100 (798/798) 

                                          3                   95.07 (656/690)           98.80 (826/836)             100 (750/750)            100 (950/950)              100 (678/678)            100 (876/876) 

                                       Total               97.25 (2266/2330)       99.20 (2236/2254)         100 (2356/2356)        100 (2639/2639)         100 (2446/2446)        100 (2485/2485) 

            50                          1                   100 (742/742)              100 (690/690)                100 (785/785)            100 (953/953)              100 (732/732)            100 (899/899) 

                                          2                   100 (850/850)              100 (776/776)                100 (826/826)            100 (935/935)              100 (792/792)            100 (871/871) 

                                          3                   100 (972/972)              100 (832/832)                100 (854/854)            100 (896/896)              100 (777/777)            100 (888/888) 

                                       Total               100 (2564/2564)          100 (2298/2298)            100 (2465/2465)        100 (2784/2784)         100 (2301/2301)        100 (2658/2658) 

             100                       1                   100 (834/834)              100 (811/811)                100 (921/921)            100 (920/920)              100 (725/725)            100 (833/833)   

                                          2                   100 (730/730)              100 (860/860)                100 (892/892)            100 (892/892)              100 (745/745)            100 (839/839) 

                                          3                   100 (896/896)              100 (885/885)                100 (885/885)            100 (864/864)              100 (801/801)            100 (900/900) 

                                        Total              100 (2460/2460)         100 (2556/2556)            100 (2698/2698)        100 (2676/2676)          100 (2271/2271)        100 (2572/2572) 

         Control                    1                   1.67 (12/720)               2.03 (14/688)                 2.16 (18/832)             2.38 (20/840)               3.70 (36/972)            4.00 (32/800)       

                                           2                  1.66 (12/724)               1.97 (14/712)                 2.10 (16/762)             2.12 (18/850)               3.31 (26/786)             3.76 (32/850) 

                                           3                  1.60 (10/624)               1.89 (16/846)                 1.83 (12/656)             2.05 (16/782)               3.20 (24/750)             3.45 (24/696) 

                                       Total               1.64 (34/2068)             1.96 (44/2246)               2.04 (46/2250)           2.18 (54/2472)             3.43 (86/2508)           3.75 (88/2346)  

 

 

  

 



 

٩٠ 
 

اثر پروتواسکولیسیدال غلظت هاي مختلف عصاره گیاه کافور در مدت زمان هاي مختلف مواجهه: 9شماره جدول   

 میانگین مرگ و میر پروتواسکولکس ها پس از مدت زمانهاي مواجهه (درصد)

 

 (mg/ml) 10              آزمایشات        غلظت (min)                     20 (min)                       30 (min)                      40 (min)                      50 (min)                    60 (min) 

             3                           1                 97.94 (1048/1070)        100 (834/834)              100 (951/951)          100 (792/792)            100 (856/856)            100 (813/813) 

                                          2                 98.82 (840/850)             100 (796/796)             100 (980/980)          100 (855/855)            100 (889/889)            100 (776/776) 

                                          3                 95.85 (924/964)             100 (836/836)             100 (848/848)          100 (920/920)            100 (911/911)            100 (952/952) 

                                       Total             97.50 (2812/2884)        100 (2466/2466)          100 (2779/2779)     100 (2567/2567)        100 (2656/2656)         100 (2541/2541) 

             5                           1                 100 (960/960)                100 (811/811)             100 (856/856)          100 (836/836)            100 (891/891)            100 (852/852) 

                                          2                 100 (721/721)                100 (996/996)             100 (818/818)          100 (858/858)            100 (960/960)            100 (822/822) 

                                          3                 100 (800/800)                100 (852/852)             100 (802/802)          100 (822/822)            100 (866/866)            100 (813/813) 

                                       Total             100 (2481/2481)            100 (2659/2659)         100 (2476/2476)      100 (2516/2516)        100 (2717/2717)        100 (2487/2487) 

            10                          1                 100 (910/910)                100 (798/798)              100 (974/974)          100 (770/770)            100 (846/846)            100 (811/811) 

                                          2                 100 (888/888)                100 (854/854)              100 (878/878)          100 (956/956)            100 (918/918)            100 (796/796) 

                                          3                 100 (966/966)                100 (880/880)              100 (886/886)          100 (970/970)            100 (898/898)            100 (930/930) 

                                       Total             100 (2764/2764)            100 (2532/2532)         100 (2738/2738)      100 (2696/2696)        100 (2662/2662)        100 (2537/2537) 

             25                         1                 100 (793/793)                100 (899/899)              100 (980/980)          100 (876/876)            100 (728/728)            100 (930/930)          

                                          2                 100 (810/810)                100 (760/760)              100 (873/873)          100 (925/925)            100 (839/839)            100 (992/992)                        

                                          3                 100 (831/831)                100 (820/820)              100 (724/724)          100 (899/899)            100 (890/890)            100 (846/846) 

                                       Total             100 (2434/2434)            100 (2479/2479)         100 (2577/2577)      100 (2700/2700)        100 (2457/2457)        100 (2768/2768) 

             50                         1                 100 (836/836)                100 (789/789)              100 (790/790)          100 (905/905)            100 (847/847)            100 (806/806) 

                                          2                 100 (889/889)                100 (826/826)              100 (812/812)          100 (922/922)            100 (732/732)            100 (784/784) 

                                          3                 100 (880/880)                100 (855/855)              100 (893/893)          100 (961/961)            100 (792/792)            100 (882/882) 

                                       Total             100 (2605/2605)            100 (2470/2470)         100 (2495/2495)      100 (2788/2788)        100 (2371/2371)        100 (2472/2472) 

              100                      1                 100 (906/906)                100 (812/812)              100 (961/961)          100 (759/759)            100 (735/735)            100 (956/956) 

                                          2                 100 (990/990)                100 (716/716)              100 (880/880)          100 (891/891)            100 (842/842)            100 (872/872) 

                                          3                 100 (965/965)                100 (706/706)              100 (799/799)          100 (876/876)            100 (797/797)            100 (880/880) 

                                        Total            100 (2861/2861)            100 (2234/2234)         100 (2640/2640)      100 (2526/2526)        100 (2374/2374)        100 (2708/2708) 

          Contro                     1                2.36 (18/762)                 3.95 (34/860)               4.50 (38/844)           5.00 (39/780)              5.88 (58/986)            7.11 (54/760)    

                                           2                3.25 (26/800)                 4.53 (46/1016)             4.83 (34/704)           5.85 (42/718)              6.84 (54/790)            7.69 (74/962) 

                                           3                0.21 (2/948)                   0.84 (8/952)                  2.27 (20/880)          2.63 (21/798)              2.91 (25/860)            3.02 (26/862) 

                                        Total            1.83 (46/2510)               3.11 (88/2828)              3.79 (92/2428)        4.44 (102/2296)          5.20 (137/2636)        5.96 (154/2584)  

 

 

 

  

  



 

٩١ 
 

در مدت زمانهاي مواجهه  mg/ml 3غلظت کدو با گیاه یسیدال تخم اسکولوپروت اي مقایسه اثر: 10 شماره جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>٠٥/٠(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

 
٣ ٢ ١ ۴ 

٧٧ ٣ ١٠/۴    
٠٠ ٣ ٢٠/۵    
٩ ٣ ٣٠۶/۶ ٩۶/۶   
۴٣ ٠  ۴١/٩ ۴١/٩  
۵٠٣/١١ ٠٣/١١   ٣ ٠ 
۶٣ ٠    ۴٣/١٢ 

P- value  ٠ ١١/٠۶/٣ ٠۴/٠ ۴٩/٠ 
  
  

در مدت زمانهاي مواجهه   mg/ml 5با غلظت  کدوگیاه اسکولیسیدال تخم وپروت اي مقایسه اثر: 11شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>٠٥/٠(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

 
٣ ٢ ١ 

٩٧/٧ ٣ ١٠   
٠ ٣ ٢٠۵/٠ ٩۵/٩  
٨ ٣ ٣٠۴/٨ ٩۴/٩  
۴٢٧/١٠ ٢٧/١٠ ٣ ٠  
۵٣ ٠  ۵٧/١١ ۵٧/١١ 
۶٣٧/١٣   ٣ ٠ 

P- value  ٣٢/٠ ٠٨/٠ ١٣/٠ 
  
  

در مدت زمانهاي مواجهه  mg/ml 10با غلظت کدو گیاه پروتواسکولیسیدال تخم  اي مقایسه اثر: 12شماره  جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>٠٥/٠(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

 
٣ ٢ ١ 

٧٩/١٠ ٣ ١٠   
٠٧/١١ ٠٧/١١ ٣ ٢٠  
١٢/١١ ١٢/١١ ٣ ٣٠  
۴٧ ٣ ٠۵/٧ ١١۵/١١  
۵٨  ٣ ٠۴/٨ ١٢۴/١٢ 
۶٨٢/١٣   ٣ ٠ 

P- value  ۶٠٩/٠ ٠/٠ ۵٩/٠ 



 

٩٢ 
 

در مدت زمانهاي مواجهه   mg/ml 25با غلظت پروتواسکولیسیدال تخم گیاه کدو  اي مقایسه اثر: 13شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>٠٥/٠(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

 
٢ ١ 

٢١/١١ ٣ ١٠  
٣ ٢٠ ۴٣/١٢ ۴٣/١٢ 
٩٩/١٢ ٩٩/١٢ ٣ ٣٠ 
۴٣ ٠ ۴٢/١٣ ۴٢/١٣ 
۵٣ ٠ ۵۵/١۴ ۵۵/١۴ 
۶٣٩/١  ٣ ٠۵ 

P- value  ٠۵/٠٩/٠ ٠ 
  

در مدت زمانهاي مواجهه   mg/ml 50با غلظت  تخم گیاه کدوپروتواسکولیسیدال  اي مقایسه اثر: 14شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
 )P>٠٥/٠(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

  
١ 

١٠/١٢ ٣ ١٠ 
٣ ٢٠ ۵١/١٣ 
٨٣/١٣ ٣ ٣٠ 
۴٣٩/١ ٣ ٠۴ 
۵١ ٣ ٠۴/١۵ 
۶٧ ٣ ٠۴/١۵ 

P- value  ٠۶/٠ 
  

در مدت زمانهاي مواجهه  mg/ml 100با غلظت  تخم گیاه کدوپروتواسکولیسیدال  اي مقایسه اثر: 15شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تست تعداد مدت زمان (دقیقھ)
 )P>٠٥/٠(گروه ھای ھمگنی درسطح معنی داری 

  
١ 

٠٠/١٣ ٣ ١٠ 
٣٩/١ ٣ ٢٠۴ 
٧١/١ ٣ ٣٠۴ 
۴١٢/١ ٣ ٠۶ 
۵٣٢/١ ٣ ٠۶ 
۶١٩/١٩ ٣ ٠ 

P- value  ١٠/٠ 



 

٩٣ 
 

در مدت زمانهاي مواجهه  mg/ml 3غلظت   با  پروتواسکولیسیدال گیاه تنباکو اي مقایسه اثر: 16شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>٠٥/٠(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

 
٣ ٢ ١ 

٣٧/٧ ٣ ١٠   
٣ ٢٠ ۵۵/٧ ۵۵/٧  
٧ ٣ ٣٠۴/٧ ٨۴/٧ ٨۴/٨ 
۴٧٣/١٠ ٧٣/١٠  ٣ ٠ 
۵٢٨/١١   ٣ ٠ 
۶٣ ٠   ۴۵/١١ 

P- value  ٧۴/٠ ٠۶/١ ٠۴/٠ 
  
  

در مدت زمانهاي مواجهه  mg/ml 5غلظت   با  پروتواسکولیسیدال گیاه تنباکو اي مقایسه اثر: 17شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>٠٥/٠(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

 
٢ ١ 

٣ ١٠ ۶۶/٨  
٨ ٣ ٢٠۵/٨ ١٠۵/١٠ 
٠ ٣ ٣٠۴/٠ ١١۴/١١ 
۴٩  ٣ ٠۵/١١ 
۵٣ ٠  ۵٣/١٢ 
۶٣ ٠  ۵٧/١٢ 

P- value  ١۵/٠ ۴٣/٠ 
  
  

در مدت زمانهاي مواجهه   mg/ml 10غلظت   با  پروتواسکولیسیدال گیاه  تنباکو اي مقایسه اثر: 18شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>٠٥/٠(گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری 

 
٢ ١ 

٠ ٣ ١٠۶/٩  
٠ ٣ ٢٠۶/٠ ١١۶/١١ 
٣ ٣٠ ۶٨/١١ ۶٨/١١ 
۴٣ ٠  ۶١/١٣ 
۵٣ ٠  ۴۵/١٣ 
۶٣ ٠  ۴٨/١٣ 

P- value  ٠٩/٠ ٠٨/٠ 



 

٩٤ 
 

در مدت زمانهاي مواجهه  mg/ml 25غلظت  با پروتواسکولیسیدال گیاه  تنباکو  اي مقایسه اثر: 19شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
 )P>05/0گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری (

  
١ 

٣ ١٠ ۶٨/١٧ 
٢ ٣ ٢٠۵/١٨ 
١ ٣ ٣٠۶/١٩ 
۴٢٢/١٩ ٣ ٠ 
۵٣ ٣ ٠۶/١٩ 
۶٠٨/٢٠ ٣ ٠ 

P- value  ٢٠/٠ 
  
  

مدت زمانهاي مواجهه   در  mg/ml 50با غلظت   پروتواسکولیسیدال گیاه  تنباکو اي مقایسه اثر: 20شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>05/0گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری (

 
٢ ١ 

١٣/١٨ ٣ ١٠  
٨٠/٢٠ ٣ ٢٠  
٣ ٣٠  ۴۵/٢۵ 
۴٨  ٣ ٠۵/٢۶ 
۵٨٨/٢  ٣ ٠۶ 
۶٧٠/٢٨  ٣ ٠ 

P- value  ١٠/٠ ٢٢/٠ 
  
  

مدت زمانهاي مواجهه   در  mg/ml 100با غلظت  پروتواسکولیسیدال گیاه  تنباکو  اي مقایسه اثر: 21شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>05/0گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری (

 
٢ ١ 

٢٧/٩١ ٣ ١٠  
٠٠/١٠٠  ٣ ٢٠ 
٠٠/١٠٠  ٣ ٣٠ 
۴٠٠/١٠٠  ٣ ٠ 
۵٠٠/١٠٠  ٣ ٠ 
۶٠٠/١٠٠  ٣ ٠ 

P- value  ٠٠/١ ٠٠/١ 



 

٩٥ 
 

در مدت زمانهاي مواجهه  mg/ml 3پروتواسکولیسیدال گیاه چاي کوهی با غلظت  اي مقایسه اثر: 22شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست (دقیقھ)مدت زمان 
  )P>05/0گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری (

 
٣ ٢ ١ 

٨١/٢ ٣ ١٠   
١٧ ٣ ٢٠/۵   
٣ ٣٠  ۵٧/١٠  
۴١٩/١٣ ١٩/١٣  ٣ ٠ 
۵٣ ٠   ۴١/١۴ 
۶٢١/١   ٣ ٠۵ 

P- value  ٣٠/٠ ١١/٠ ١٧/٠ 
  
  

در مدت زمانهاي مواجهه  mg/ml 5پروتواسکولیسیدال گیاه  چاي کوهی با غلظت  اي مقایسه اثر: 23شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>05/0گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری (

 
٣ ٢ ١ 

٠ ٣ ١٠۴/٩   
٣ ٢٠ ۶۴/٩   
٣٣/١٣ ٣٣/١٣ ٣ ٣٠  
۴٣ ٠  ۴٧/١۶ ۴٧/١۶ 
۵٠٧/٢١   ٣ ٠ 
۶٣ ٠   ۵۵/٢١ 

P- value  ١۶/٠ ۴۴/٠٨/٠ ٠ 
  

در مدت زمانهاي مواجهه mg/ml 10پروتواسکولیسیدال گیاه چاي کوهی با غلظت  اي مقایسه اثر: 24شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>05/0گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری (

 
٣ ٢ ١ ۴ 

٣ ١٠ ۵۴/١٠    
٣ ٢٠ ۵١/١٢ ۵١/١٢   
٣ ٣٠  ۵۶/١٧ ۵۶/١٧  
۴٠٣/١٩   ٣ ٠  
۵١٣/٢٣   ٣ ٠  
۶٨١/٣١    ٣ ٠ 

P- value  ١ ٨٩/٠۶/٠٠/١ ١٠/٠ ٠ 



 

٩٦ 
 

در مدت زمانهاي مواجهه  mg/ml 25پروتواسکولیسیدال گیاه چاي کوهی با غلظت  اي مقایسه اثر: 25شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست (دقیقھ)مدت زمان 
  )P>05/0گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری (

 
٣ ٢ ١ ۴ 

٣١/١٢ ٣ ١٠    
٧  ٣ ٢٠۶/٢٠   
٣٨/٢١ ٣٨/٢١  ٣ ٣٠  
۴٧١/٢٣ ٧١/٢٣  ٣ ٠  
۵١٧/٢٩   ٣ ٠  
۶٠٧/٧٢    ٣ ٠ 

P- value  ٠ ٨٢/٠ ٠٠/١۶/٠٠/١ ٠ 
  

در مدت زمانهاي مواجهه  mg/ml 50پروتواسکولیسیدال گیاه چاي کوهی با غلظت  اي مقایسه اثر: 26شکماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>05/0گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری (

 
٣ ٢ ١ ۴ 

١٢/٢٠ ٣ ١٠    
٣ ٢٠  ۵۵/۴٣   
٩   ٣ ٣٠۶/٧٠  
۴٣ ٠   ۶١/٧۵  
۵١    ٣ ٠۴/٩٣ 
۶٢    ٣ ٠۵/٩٩ 

P- value  ٨ ٠٠/١ ٠٠/١۶/٠ ۶٨/٠ 
  

در مدت زمانهاي  mg/ml 100پروتواسکولیسیدال گیاه  چاي کوهی با غلظت  اي مقایسه اثر: 27شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مواجهه مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
 )P>05/0سطح معنی داری ( گروه ھای ھمگنی در

  
١ 

١٣/٩٨ ٣ ١٠ 
٠٠/١٠٠ ٣ ٢٠ 
٠٠/١٠٠ ٣ ٣٠ 
۴٠٠/١٠٠ ٣ ٠ 
۵٠٠/١٠٠ ٣ ٠ 
۶٠٠/١٠٠ ٣ ٠ 

P- value  ١٢/٠ 



 

٩٧ 
 

مدت زمانهاي مواجهه مختلف  در mg/ml 3با غلظت  مورد گیاه پروتواسکولیسیدال اي مقایسه اثر: 28شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>05/0گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری (

 
٣ ٢ ١ ۴ ۵ 

٢٩ ٣ ١٠/۵     
٨  ٣ ٢٠۴/٧    
٣٨/٩ ٣٨/٩  ٣ ٣٠   
۴٨٩/١٠ ٨٩/١٠   ٣ ٠  
۵٢٢/١٢    ٣ ٠  
۶٣ ٠     ۶٨/٢١ 

P- value  ٢٨/٠ ٢٧/٠ ٠٠/١ ۴٠٠/١ ٠/٠ 
  

در مدت زمانهاي مواجهه مختلف با  mg/ml 5مورد با غلظتگیاه  پروتواسکولیسیدال اي مقایسه اثر: 29شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>05/0گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری (

 
٣ ٢ ١ 

٣٧ ٣ ١٠/۶   
٩٠/٩  ٣ ٢٠  
٣ ٣٠  ۶٣/١٠  
۴٢٠/١٢  ٣ ٠  
۵٠  ٣ ٠۴/١٣  
۶٧١/٢   ٣ ٠۴ 

P- value  ٠ ٠٠/١۵/٠٠/١ ٠ 
  

در مدت زمانهاي مواجهه  mg/ml 10مورد با غلظت گیاه   پروتواسکولیسیدال اي مقایسه اثر: 30شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>05/0گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری (

 
٣ ٢ ١ 

٩ ٣ ١٠۵/٩   
١٣/١١ ٣ ٢٠   
٠٣/١٣ ٣ ٣٠   
۴٣٨/١ ٣ ٠۴   
۵٧١/٢  ٣ ٠۴  
۶٣ ٠   ۴١/٣۶ 

P- value  ٠٠/١ ٠٠/١ ٢١/٠ 



 

٩٨ 
 

در مدت زمانهاي مواجهه مختلف  mg/ml 25مورد با غلظت گیاه  پروتواسکولیسیدال اي مقایسه اثر: 31شماره  جدول
  (درصد) Tukeyتست با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>05/0در سطح معنی داری ( گروه ھای ھمگنی

 
٣ ٢ ١ ۴ ۵ 

٩ ٣ ١٠۴/٢٠     
٨٧  ٣ ٢٠/۴۶    
٣ ٣٠   ۵٠/۵٢   
۴٣ ٠    ۵٣/٨٢  
۵٠٠/١٠٠     ٣ ٠ 
۶٠٠/١٠٠     ٣ ٠ 

P- value  ٠٠/١ ٠٠/١ ٠٠/١ ٠٠/١ ٠٠/١ 
  

در مدت زمانهاي مواجهه مختلف  mg/ml 50مورد با غلظت گیاه پروتواسکولیسیدال  اي مقایسه اثر: 32شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>05/0سطح معنی داری ( گروه ھای ھمگنی در

 
٢ ١ 

٣ ١٠ ۵۵/۶۶  
٠٠/١٠٠  ٣ ٢٠ 
٠٠/١٠٠  ٣ ٣٠ 
۴٠٠/١٠٠  ٣ ٠ 
۵٠٠/١٠٠  ٣ ٠ 
۶٠٠/١٠٠  ٣ ٠ 

P- value  ٠٠/١ ٠٠/١ 
  

در مدت زمانهاي مواجهه  mg/ml 3کاکوتی با غلظت گیاه  پروتواسکولیسیدال اي مقایسه اثر: 33شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>05/0گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری (

 
٣ ٢ ١ 

٣ ١٠ ۶٣/۵   
٣ ٢٠ ۵١/٨   
٨٣/٢٢  ٣ ٣٠  
۴٩٧/٢  ٣ ٠۵  
۵٧٠   ٣ ٠/۴٧ 
۶١٠   ٣ ٠/۵٠ 

P- value  ٩ ٩٧/٠۶/٩٩/٠ ٠ 



 

٩٩ 
 

در مدت زمانهاي مواجهه  mg/ml 5کاکوتی با غلظت گیاه  پروتواسکولیسیدال اي مقایسه اثر: 34شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>05/0گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری (

 
٣ ٢ ١ ۴ 

٣ ١٠ ۶۴/۶    
٣٩/٢١  ٣ ٢٠   
٠٠   ٣ ٣٠/۴٩  
۴١٧   ٣ ٠/۵٢  
۵٢٩/٩    ٣ ٠۶ 
۶٩١/٩٧    ٣ ٠ 

P- value  ٩٨/٠ ٨٢/٠ ٠٠/١ ٠٠/١ 
  
  

در مدت زمانهاي مواجهه  mg/ml 10کاکوتی با غلظت گیاه  پروتواسکولیسیدال اي مقایسه اثر: 35شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>05/0گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری (

 
٢ ١ 

٧٩ ٣ ١٠/۶٩  
٠٠/١٠٠  ٣ ٢٠ 
٠٠/١٠٠  ٣ ٣٠ 
۴٠٠/١٠٠  ٣ ٠ 
۵٠٠/١٠٠  ٣ ٠ 
 ٠٠/١٠٠  ٣ ش

P- value  ٠٠/١ ٠٠/١ 
  
  

در مدت زمانهاي مواجهه  mg/ml 3اسطوخودوس با غلظت  پروتواسکولیسیدال گیاه اي مقایسه اثر: 36شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>05/0گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری (

 
٣ ٢ ١ 

٣ ١٠ ۴٧/۴   
٣ ٢٠ ۴۴/۶ ۴۴/۶  
٣ ٣٠ ۴٧/٨ ۴٧/٨  
۴٧٢/٩  ٣ ٠  
۵١٩/١   ٣ ٠۴ 
۶٩   ٣ ٠۵/١٧ 

P- value  ٠۵/١ ٠۴/٠٧/٠ ٠ 



 

١٠٠ 
 

در مدت زمانهاي مواجهه  mg/ml 5پروتواسکولیسیدال گیاه اسطوخودوس با غلظت  اي مقایسه اثر: 37شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>05/0معنی داری (گروه ھای ھمگنی در سطح 

 
٣ ٢ ١ ۴ ۵ 

٠٠ ٣ ١٠/۶۴     
١  ٣ ٢٠۵/٨۵    
٠١/٩١   ٣ ٣٠   
۴٢   ٣ ٠۵/٩۵ ٢۵/٩۵  
۵٣ ٠    ۶٧/٩۶ ۶٧/٩۶ 
۶٠٠/١٠٠     ٣ ٠ 

P- value  ٠ ٠٠/١ ٠٠/١۶/١٩/٠ ٨٨/٠ ٠ 
  

در مدت زمانهاي   mg/ml 10اسطوخودوس با غلظت  پروتواسکولیسیدال گیاه اي مقایسه اثر: 38شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مواجهه مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
 )P>05/0گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری (

  
١ 

٣١/٩٩ ٣ ١٠ 
٠٠/١٠٠ ٣ ٢٠ 
٠٠/١٠٠ ٣ ٣٠ 
۴٠٠/١٠٠ ٣ ٠ 
۵٠٠/١٠٠ ٣ ٠ 
۶٠٠/١٠٠ ٣ ٠ 

P- value  ۵٣/٠ 
  
  

در مدت زمانهاي مواجهه  mg/ml 3پروتواسکولیسیدال گیاه دارچین با غلظت  اي مقایسه اثر: 39شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>05/0گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری (

 
٣ ٢ ١ ۴ 

٠٩/١٣ ٣ ١٠    
٣ ٢٠ ۶١/١۴    
٧٨/١٧ ٣ ٣٠    
۴٠٠/٨  ٣ ٠۵   
۵٠١/٩٢   ٣ ٠  
۶٣٣/٩٩    ٣ ٠ 

P- value  ٠٠/١ ٠٠/١ ٠٠/١ ٢٢/٠ 
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در مدت زمانهاي مواجهه  mg/ml 5پروتواسکولیسیدال گیاه دارچین با غلظت  اي مقایسه اثر: 40شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعدادتست مدت زمان(دقیقھ)
  )P>05/0سطح معنی داری ( گروه ھای ھمگنی در

 
٣ ٢ ١ ۴ 

٠ ٣ ١٠۶/١۶    
١٠/١ ٣ ٢٠۶    
٣ ٣٠  ۵۴/٣۴   
۴٣ ٠   ۴٣/٩۶  
۵٣ ٠    ۶٨/٩٩ 
۶٠٠/١٠٠    ٣ ٠ 

P- value  ٩٩/٠ ٠٠/١ ٠٠/١ ٠٠/١ 
  

در مدت زمانهاي مواجهه   mg/ml 10پروتواسکولیسیدال گیاه  دارچین با غلظت  اي مقایسه اثر: 41شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>05/0گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری (

 
٣ ٢ ١ 

٠٩ ٣ ١٠/۴٧   
٢٧/٩٢  ٣ ٢٠  
٣٣/٩٧   ٣ ٣٠ 
۴٠٠/١٠٠   ٣ ٠ 
۵٠٠/١٠٠   ٣ ٠ 
۶٠٠/١٠٠   ٣ ٠ 

P- value  ٠٧/٠ ٠٠/١ ٠٠/١ 
  
  

در مدت زمانهاي مواجهه  mg/ml 25پروتواسکولیسیدال گیاه  دارچین با غلظت  اي مقایسه اثر: 42شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست مختلف با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
 )P>05/0گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری (

  
١ 

١١/٩٧ ٣ ١٠ 
١٩/٩٩ ٣ ٢٠ 
٠٠/١٠٠ ٣ ٣٠ 
۴٠٠/١٠٠ ٣ ٠ 
۵٠٠/١٠٠ ٣ ٠ 
۶٠٠/١٠٠ ٣ ٠ 

P- value  ٠۶/٠ 
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در مدت زمانهاي مواجهه مختلف   mg/ml 3پروتواسکولیسیدال گیاه کافور با غلظت  اي مقایسه اثر: 43شماره   جدول
  (درصد) Tukeyتست با استفاده از

  

 تعداد تست مدت زمان (دقیقھ)
  )P>05/0گروه ھای ھمگنی در سطح معنی داری (

 
٢ ١ 

٣ ١٠ ۵٣/٩٧  
٠٠/١٠٠  ٣ ٢٠ 
٠٠/١٠٠  ٣ ٣٠ 
۴٠٠/١٠٠  ٣ ٠ 
۵٠٠/١٠٠  ٣ ٠ 
۶٠٠/١٠٠  ٣ ٠ 

P- value  ٠٠/١ ٠٠/١ 
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  نتایج اثرات ایمونومدوالتوري گیاهان دارویی بر مارکرهاي بلوغ سلول دندریتیک

داراي اثر پروتواسکولیسیدال مناسبی بودند براي بررسی گیاه مورد تحقیق، گیاهانی که تقریبا  8از بین 

ایمونومدوالتوري و اثر بر فاکتورهاي بلوغ دندریتیک انتخاب شدند. این گیاهان شامل: تنباکو، چاي 

  کوهی ، مورد ،کاکوتی، اسطوخودوس، دارچین وکافور می باشند.

  CD811c+ DCsنتایج حاصل از تخلیص سلول

با روش بید مغناطیسی بعد از جداسازي،  CD811c+ DCsازي سلول نتایج فلوسیتومتري جداس

-isotype     و anti–CD11c (PE-conjugated)سلولها با آنتی بادیهاي فلورسنت شامل 

matched controls   رنگ آمیزي و با دستگاه فلوسیتومتري قرائت گردید. نتایج نشان دادند که

 )7تصویر( جداسازي شدنددرصد  94.6± 1.2سلول دندریتیک با خلوص 

  

  
 CD811c+ DCsفلوسیتومتري درصد خلوص سلول  ):7تصویر (

  



 

١٠٤ 
 

سلولهاي دندریتیک بعد از جداسازي با بید مغناطیسی با آنتی بادیهاي منوکلونال فلورسنت و ایزوتیپ 

نمودار فلوسیتومتري سلولهاي دندریتیک با مارکر هاي مثبت از  اي از کنترل رنگ آمیزي شدند. نمونه

نمونه  قرمز: % نشان داده شده است. نموداررنگ94.6  ± 1.2با درجه خلوص   +CD11c لحاظ

نتایج حاصل میانگین ). 8نمودار رنگ سبز: ایزوتیپ کنترل (تصویر سلولهاي دندریتیک جدا شده و

  ورت تکرار دوتایی بوده است.حداقل سه بار آزمایش جداگانه به ص

  
 

 ي دندریتیکمارکرهاي بلوغ در سطح سلولها درصد بروزنمونه اي از نتایج فلوسیتومتري ): 8تصویر (

  بعد از کشت سلولی و مواجهه با عصاره یا اسانس گیاهان
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کشت با عصاره یا  بعد ازCD811c+ DCs نتایج فلوسیتومتري مارکرهاي بلوغ سلول
  گیاهاناسانس 

  
و  CD40 ,CD86میزان مارکرهاي 100و  µg/ml10، 50عصاره گیاه تنباکو در غلظت هاي    

MHCII  05/0(را به طور معنی داري کاهش داد<P.(  

  
 CD40و  CD86روي مقدار مارکرهاي 50و  µg/ml 10در غلظت هاي   عصاره گیاه چاي کوهی   

 را کاهش داد. این گیاه در غلظت MHCIIاثر چندانی نداشت ولی در این غلظت ها میزان مارکر  

µg/ml100مارکرهاي ،CD86   وMHCII را کاهش و سطح مارکرCD40  را افزایش داد. البته

  هیچکدام از این اثرات داراي ارزش معنی داري نبودند.
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شده ولی در این   CD86باعث کاهش مارکر  50و µg/ml 10عصاره گیاه مورد در غلظت هاي   

هر دو میزان ارائه  µg/ml100 این گیاه در غلظتنداشت.  MHCIIغلظت ها اثر چندانی روي مارکر 

را روي سلول هاي دندریتیک افزایش داد. البته هیچکدام از نتایج ذکر شده، معنی دار مارکر فوق 

داشته و در غلظت هاي  CD40شی روي مارکر اثر کاه µg/ml 10 نبودند. گیاه مورد در غلظت

µg/ml 50  وµg/ml 100  باعث افزایش این مارکر شد که این افزایش در همه غلظت ها معنی دار

  ).P>05/0بود (

  
را کاهش و  MHCIIو  CD86میزان مارکر  50و µg/ml10عصاره گیاه کاکوتی در غلظت هاي    

، CD40باعث افزایش ارائه مارکرهاي  µg/ml100را افزایش داد. این گیاه در غلظت   CD40میزان 

CD86  وMHCII شده که در مورد مارکرCD40 002/0( این افزایش معنی دار بود=P.(  
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 میزان مارکرهايباعث کاهش  100و  50 وµg/ml10اسانس گیاه اسطوخودوس در غلظت هاي    

CD86 وCD40   شد که این کاهش در غلظتµg/ml 100  براي مارکرهاي فوق معنی دار بود

)05/0<P.(  این گیاه در غلظتµg/ml10 باعث افزایش مارکرMHCII   شده و در غلظت هاي

µg/ml50 این مارکر را کاهش داد که البته در غلظت  100 وµg/ml 100  براي این مارکر داراي اثر

  .)P>05/0(معنی داري بود 

  
داراي اثر  100و  µg/ml 10 ،50از اسانس گیاه دارچین در این مطالعه استفاده شد و غلظت هاي   

بوده و با توجه به بررسی هاي   MHCIIو  CD86 , CD40قابل توجهی در کاهش مارکرهاي 

 .)P>05/0(آماري این اثر معنی دار بود 
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را به طور  MHCIIو  CD40مارکرهايمیزان  50و µg/ml10عصاره گیاه کافور در غلظت هاي   

را افزایش و در  CD86سطح مارکر µg/ml10این گیاه در غلظت). P>05/0(معنی داري کاهش داد 

غلظت سطح آن را کاهش داد که البته این اثرات معنی دار و قابل ارزش نبودند.  µg/ml 50غلظت 

µg/ml 100 در این گیاه، سطح ارائه همه مارکر ها را به مقدار قابل توجهی کاهش داد و این نتایج

  ).P>05/0داراي اثر معنی داري بودند (

  

  
  
  بیانگر معنی دار بودن اثر گیاه روي مارکر*
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 فصل ششم

  بحث 

کافور و اسانس ،کاکوتیتاثیر عصاره گیاهان کدوتنبل، تنباکو،چاي کوهی، مورد، در این مطالعه    

، 10زمانهاي  مدت گیاهان اسطوخودوس و دارچین بر روي پروتواسکولکسهاي کیست هیداتیک در

درجه سانتی  37) در دماي 100و mg/ml3، 5،10،25،50 (دقیقه و غلظت هاي  60و 50،  40، 30، 20

و همچنین اثر ایمونومدوالتوري گیاهان موثر بر  مورد ارزیابی قرار گرفت In vitro گراد و محیط

  پروتواسکولکس ها بر روي سلول هاي دندریتیک مورد بررسی قرار گرفت.

کدو در تمامی غلظت هاي مورد استفاده و مدت زمان هاي مواجهه، تاثیر قابل گیاه عصاره تخم 

  .مالحظه اي روي پروتواسکولکس ها نداشت

روي سویه ي  عصاره  چند گیاه از جمله کدونائینی و همکاران در بررسی اثر ضد کاندیدایی    

که این گیاه فاقد هر گونه اثر کشندگی قابل توجهی روي مشاهده کردند  استاندارد کاندیدا آلبیکنس

ي ) در مطالعه ما نیز عصاره گیاه مورد نظر هیچگونه اثر قابل توجهی رو69(قارچ کاندیدا بود 

  پروتواسکولکس هاي کیست هیداتیک نداشت. 

مشاهده شد  گیاه از جمله کدو روي چند Maliو  Guarrera ،Lansدر چند مطالعه مروري توسط   

درحالیکه بر خالف  )73، 72، 71اتودها و نماتودها اثر خوبی دارد (که این گیاه روي سستودها، ترم

واسکولکس هاي کیست هیداتیک اثر چندانی روي پروتتحقیقات ذکر شده در مطالعه حاضر این گیاه 

  نداشت که شاید این مسئله مربوط به نوع عصاره و نوع انگل باشد.
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Hammer    را بررسی گیاه از جمله کدو  52عصاره  و همکاران فعالیت ضد میکروبی اسانس و

دند که این گیاه در مشاهده کردرصد اسانس استفاده نموده و  2تا  03/0نمودند. آنها از غلظت هاي

) در مطالعه ما نیز عصاره گیاه 70میکروارگانیسم ها نداشت ( ین غلظت نیز اثر چندانی در کشتنباالتر

   .ولکس ها نداشتمورد نظر حتی در غلظت هاي باال هم اثري روي مرگ پروتواسک

و در تمامی مدت زمان هاي  mg/ml 100عصاره گیاه تنباکو در همه غلظت هاي مورد استفاده بجز    

دقیقه، مواجهه  10در mg/ml 100مواجهه تاثیر چندانی روي پروتواسکولکس ها نداشت. در غلظت 

دقیقه ) باعث از  60تا 20% پروتواسکولکس ها و در مدت زمان هاي مواجهه دیگر (19/91باعث مرگ 

بر تنباکو گیاه  بررسی اثر ایمنومدوالتوري عصاره رد همچنین وتواسکولکس ها شد% پر100بین رفتن 

عصاره این گیاه ) مشخص شد که MHCII,CD86,CD40مارکرهاي بلوغ سلول هاي دندریتیک (

  ).P>05/0میزان این مارکرها را به طور معنی داري کاهش داد (100 و µg/ml10 ،50 در غلظت هاي 

Zaman    اثر عصاره چند گیاه دارویی از جمله برگ هاي گیاه تنباکو را روي الرو کنه و همکاران

Rhipicephalus (Boophilus) microplus  .مخلوط عصاره گیاهان مورد نظر به  بررسی نمودند

رقیق شد و مشاهده شد که با 50و  mg/ml 78125/0 ،5625/1 ،125/3 ،25/6 ،5/12 ،25نسبت هاي 

حدود  mg/ml125/3در غلظت ، میزان مرگ الروها باال رفت به گونه اي که افزایش غلظت عصاره ها

 ). در تحقیق حاضر74% الروها از بین رفتند (100به میزان 50تا  mg/ml25/6% و در غلظت هاي 50

این گیاه در هیچ یک از غلظتهاي مورد استفاده اثر قابل توجهی روي انگل نداشت و فقط در  نیز

  . % شد100ث از بین رفتن پروتواسکولکس ها به میزان باالترین غلظت باع

و همکاران مطالعه شد.  Iqbalتوسط انگل همونکوس کونتورتوس اثر عصاره برگ گیاه تنباکو روي    

  درصد بیشتري از ، با افزایش زمان مواجهه mg/ml 25نتایج نشان داد که عصاره گیاه مذکور با غلظت 
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ساعت مواجهه، به ترتیب تقریبا 6 و 1ونه اي که با گذشت مدت زمانهاي انگل ها را از بین می برد به گ

). در این مطالعه نیز در غلظت هاي پایین این گیاه اثري 75درصد کرم ها از بین رفتند ( 100و  60

  .روي کشندگی انگل نداشت
بهمنی و همکاران که اثر عصاره متانولی گیاه تنباکو را روي گونه اي از زالو (لیمناتیس نیلوتیکا)    

بررسی کردند مشاهده نمودند که عصاره گیاه مورد نظر داراي اثر مناسبی روي انگل بوده و با دوز 

mg/ml600 این تحقیق با مطالعه حاضر همسو 76دقیقه باعث مرگ زالوها شد ( 17مان در مدت ز (

و در همه  mg/ml 100نبود، بطوریکه ما مشاهده کردیم که عصاره مورد نظر در همه غلظت ها بجز 

 10در مدت زمان mg/ml 100زمانهاي مورد نظر اثري روي مرگ انگل نداشت و فقط در غلظت 

  % باعث از بین رفتن پروتواسکولکس ها شد. 100دقیقه به میزان  60تا  20ي % و در زمانها19/91دقیقه 

) اثر گیاهانی از جمله توتون را روي کنترل کنه 1387شاددل و همکاران (سال در یک مطالعه دیگر   

آلودگی را از % 6/83% عصاره، به طور متوسط 20وارواي زنبورعسل، بررسی نموده و دیدند که غلظت 

تل لین محققین احتمال دادند که توتون به دلیل داشتن مواد موثر نیکوتین، نیکوتئین و نیکو کاهش داد.

در تحقیق ما نیز احتماألدلیل مرگ پروتواسکولکس ها در غلظت . )77شده باشد (باعث مرگ کنه ها 

mg/ml100 افزایش درصد ماده نیکوتین و مواد موثر دیگر در عصاره باشد.  

Mali    همونکوس  اثر گیاهان داروئی از جمله تنباکو روي انگلدر بررسی ر یک مطالعه مروري د

به میزان مواجهه انگل با عصاره گیاه گزارش کرد که اثر گیاه مذکور در از بین بردن انگل،  کونتورتوس

در مدت زمان  mg/ml100). در تحقیق ما نیز مشاهده شد که این گیاه در غلظت 73وابسته می باشد (

  از بین می برد.% از پروتواسکولکس ها را 100دقیقه  20% ولی در مدت زمان 19/91دقیقه 10
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Lommatzsch    اثر دود سیگار را بر روي سلول هاي دندریتیک ، که 2009در سال همکاران  و

مشاهده کردند که تعداد سلولهاي ماکروفاژ، لنفوسیت، نوتروفیل،  مجاري هوایی بررسی نمودند

ائوزینوفیل و دندریتیک پالسماسیتوئیدي در مواجهه با سیگار تغییري نداشت ولی افزایش شدیدي در 

تعداد سلولهاي دندریتیک میلوئیدي در مایع برونکوآلوئوالر به همراه کاهش این سلول ها در خون 

ر مواجهه با سیگار بیان آنتی ژن توسط مولکول هاي سطحی سلول هاي وجود داشت. همچنین د

دندریتیک خون افزایش یافت ولی این رسپتورها در دندریتیک هاي ریوي با کاهش بیان مواجه بودند. 

در مایع داخل سلول هاي دندریتیک میلوئیدي  ) رويCCR5( 5رسپتوردر این تحقیق بیان کموکاین 

توجهی در مواجهه با سیگار کاهش یافت. طبق این مطالعه محققان دریافتند که به طور قابل  برونش ها

استنشاق نیکوتین موجود در دود سیگار به صورت سریع و انتخابی سلولهاي دندریتیک میلوئیدي مسیر 

). با توجه به 135شود (می هوایی انسان را درگیر کرده و منجر به واکنش هاي اکتسابی سیستم ایمنی 

ه تنباکو از مواد استفاده شده در سیگار می باشد، احتماال اثر روي سلول هاي دندریتیک و اینکه گیا

  کاهش بیان مارکرهاي بلوغ در مطالعه ما نیز به دلیل وجود ماده نیکوتین در گیاه مذکور  باشد.

و همکاران انجام شد، میزان تنظیم بلوغ سلول هاي  Yanagitaمطالعه اي دیگر که توسط در    

ندریتیک مشتق شده از منوسیت هاي خون محیطی در حضور نیکوتین و لیپوپلی ساکارید بررسی د

و  CD40 ،CD80گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که نیکوتین باعث افزایش بیان مارکرهاي 

CD86  و کاهش بیان مولکولHLA-DR    در روي سلول هاي دندریتیک شد. در این مطالعه میزان

IL-10 ،IL-12 ،TNF-α  و اینترفرون گاما و همچنین تکثیر سلول هايT  کاهش یافته ولی میزان

IL-5  افزایش داشت. آنها دریافتند که در حضور ماده نیکوتین پاسخ ایمنی به سمتTh2  پیش می

). در این تحقیق بیان مارکرهاي بلوغ افزایش داشته که ممکن است به دلیل نوع سلول هاي 136رود (
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دندریتیک و همچنین مواجه شدن این سلول ها با لیپوپلی ساکارید در مطالعه فوق باشد و سلول هاي 

  دندریتیک طحال در مطالعه ما پاسخ متفاوتی نسبت به عصاره داشته باشد.

Khanna     سمیت ژنی ذرات تنباکو را در گارگران کارخانه بررسی کردند.  2014و همکاران در سال

راف کروموزومی) در لنفوسیت هاي خون محیطی این افراد به طور معنی داري افزایش (انح CAمیزان 

با افزایش دوره مواجهه با تنباکو بیشتر می شود   DNAیافت. در این تحقیق مشاهده شد که آسیب به 

). همانگونه که ذرات این گیاه روي ژنها اثر توکسیک داشته می توان گفت در مطالعه ما کاهش 137(

ن مارکرهاي بلوغ در سلول هاي دندریتیک نیز احتماال می تواند به دلیل اثر سمی آن روي سلول بیا

  هاي مذکور باشد که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. 

Ghazavi   طی مطالعه اي مشاهده کردند که میزان سایتوکاین هاي 2013و همکاران در سالIL- 10 

 IL- 17  و IFN-γ نده تریاك به طور معنی داري افزایش داشت. با توجه به در سرم افراد مصرف کن

تحقیق فوق، میزان مصرف طوالنی و روزانه ماده مخدر با افزایش غلظت سایتوکاین هاي سرم 

Th1)IFN-γ،( Tr1)IL-10 و (Th17)IL-17 مرتبط می باشد. این مطالعه نشان می دهد که (

. با توجه به اینکه ماده )138ماده می گردد ( این باعث اثر ایمونومدوالیتوري 10افزایش اینترلوکین 

مخدر تریاك حاوي ترکیباتی مشابه گیاه تنباکو می باشد در مطالعه ما نیز داراي اثر ایمونومدوالتوري 

  قابل توجهی بود.

، در تمامی مدت زمان هاي مواجهه، تاثیر  25تا  mg/ml 3عصاره گیاه چاي کوهی در غلظت هاي    

 60و  50،  40،  30بعد از  mg/ml 50قابل توجهی روي پروتواسکولکس ها نداشت ولی با غلظت 

درصد از پروتواسکولکس ها را از بین برد و  32/99و 23/93، 35/75، 90/70دقیقه مواجهه، به ترتیب 

درصد از پروتواسکولکس ها شد و  25/98باعث مرگ دقیقه مواجهه،  10در  mg/ml 100در غلظت 

بر  عصاره گیاه چاي کوهیدر بررسی اثر  همچنین % بود100تاثیر آن در بقیه مدت زمان هاي مواجهه، 
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مشاهده شد که این گیاه ) CD40و  MHCII  CD86( روي مارکرهاي بلوغ سلول هاي دندریتیک

اثر چندانی نداشت ولی   CD40و  CD86روي مقدار مارکرهاي  50و µg/ml 10در غلظت هاي  

 ، مارکرهايµg/ml100 را کاهش داد. این گیاه در غلظت MHCIIدر این غلظت ها میزان مارکر 

CD86  وMHCII را کاهش و سطح مارکر CD40 را افزایش داد. البته هیچکدام از این اثرات داراي

  ارزش معنی داري نبودند. 

) در بررسی اثر ضد کاندیدایی عصاره  چاي کوهی روي 1387ر مطالعه نائینی و همکاران (سالد   

که گیاه مذکور فاقد هر گونه اثر ضد قارچی قابل مشاهده شد  سویه ي استاندارد کاندیدا آلبیکنس

) 25تا  mg/ml 3) در مطالعه حاضر نیز عصاره گیاه مورد نظر در غلظت هاي پایین ( 69(توجهی بود 

اثر قابل توجهی روي پروتواسکولکس ها نداشت ولی بر خالف تحقیق فوق در غلظت هاي باال، نتایج 

  باعث مرگ همه پروتواسکولکس ها شد. mg/ml 100رضایت بخش بود چنانکه غلظت 

بررسی  سرشتی و همکاران که تأثیر عصاره گیاه چاي کوهی را روي انگل تریکوموناس واژینالیس    

و  µg/ml 10 ،50 ،100 ،200دند مشاهده نمودند که عصاره گیاه مورد نظر در غلظت هاي پائین (کر

% انگل ها را از بین برد 93حدود µg/ml 1000) اثر چندانی روي انگل نداشت ولی در غلظت 500

 mg/ml3که با تحقیق حاضر همخوان می باشد. در مطالعه ما نیز این گیاه در غلظت هاي پائین () 78(

) باعث مرگ درصد 100و  mg/ml50) اثر چندانی روي انگل نداشت ولی در غلظتهاي باالتر (25تا 

  قابل توجهی از پروتواسکولکس ها شد.

Mozaffari   در بررسی اثر ضد التهابی و آنتی اکسیدانی عصاره گیاه چاي  2011 و همکاران در سال

 کوهی روي سندرم روده تحریک پذیر در موش صحرایی مشاهده کردند که در حضور این گیاه 

TNF-α میلوپراکسیداز و اکسیداسیون لیپید در بافت کولون به میزان قابل توجهی کاهش یافت. این ،

عالوه بر آن، گیاه مذکور داراي اثر ضد التهابی بوده که ی اکسیدانی بود. راي خاصیت آنتگیاه همچنین دا
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ممکن است از طریق مهار میلوپراکسیداز و افزایش قدرت آنتی اکسیدانی اعمال شود. احتماال ترکیباتی 

). اثر 140( از جمله هیپریسین، فالونوئیدها، تانن ها و هیپرفورین باعث اثرات فوق در این گیاه باشند

ایمونومدوالتوري این گیاه روي سلول هاي دندریتیک نیز ممکن است به دلیل وجود ترکیبات فوق 

  باشد که به بررسی هاي بیشتري نیاز دارد. 

و همکاران اثر مهاري ماده هیپریسین جدا شده از گیاه چاي کوهی را در  Kang در مطالعه دیگري   

ققین مشاهده کردند که این ماده به طور معنی داري در ماکروفاژها بررسی نمودند. مح  IL-12تولید

و به صورت  10و  µg/ml1 ،5 را مهار نمود، این کاهش در غلظت هاي IL-12تولید سایتوکین 

  IL-12وابسته به دوز مشاهده شد. همچنین این ماده داراي اثر مهاري در تنظیم فعالیت پروموتر ژن

برداري داشته  در سطح نسخه IL-12یم منفی روي تولید بوده و احتمال داده می شود که داراي تنظ

باشد. این محققین دلیل برخی فعالیت هاي بیولوژیکی از جمله اثر ضد روماتیسمی گیاه چاي کوهی را 

). اثر بر مارکرهاي بلوغ سلول هاي دندریتیک در مطالعه 141به  وجود ترکیب هیپریسین می دانند (

ود این ماده در گیاه چاي کوهی باشد، البته در تحقیق ما نیز اثر حاضر نیز ممکن است به دلیل وج

  ایمونومدوالتوري بر سلول هاي دندریتیک وابسته به دوز عصاره بود. 

در تمامی مدت زمان هاي مواجهه تاثیر چندانی  10و mg/ml 3 ،5عصاره گیاه مورد با غلظت هاي    

و  27/52به ترتیب  40و  30در دقایق  mg/ml 25روي پروتواسکولکس ها نداشت ولی در غلظت 

 % بود. با غلظت100این اثر  60و 50درصد از پروتواسکولکس ها را از بین برد و در دقایق  46/82

mg/ml 50 بود. در مدت 100دقیقه،  تاثیر گیاه  10در تمامی مدت زمان هاي مواجهه بجز  100و %

     .ارزیابی شد% 47/66ر این اث mg/ml50  دقیقه با غلظت 10زمان مواجهه 

 µg/ml عصاره گیاه مورد مشاهده شد که این گیاه در غلظت هاي در مطالعه اثر ایمونومدوالتوري  

  MHCIIشده ولی در این غلظت ها اثر چندانی روي مارکر   CD86باعث کاهش مارکر  50 و 10
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ارائه هر دو مارکر فوق را روي سلول هاي  میزان µg/ml100 نداشت در حالیکه این گیاه در غلظت

 µg/ml دندریتیک افزایش داد. البته هیچکدام از نتایج ذکر شده، معنی دار نبودند. گیاه مورد در غلظت

باعث افزایش  µg/ml 100 و  µg/ml 50داشته و در غلظت هاي CD40 اثر کاهشی روي مارکر  10

 ). P>05/0معنی دار بود ( این مارکر شد که این افزایش در همه غلظت ها

براتی و همکاران اثر ضد لیشمانیایی چند گیاه دارویی از جمله عصاره مورد را با داروي تارتارامتیک    

، µg/ml 25/31 ،5/62 ،125غلظت هاي پروماستیگوتهاي لیشمانیا ماژور  را با مقایسه نمودند. آنها 

عصاره این گیاه در غلظت  از عصاره و دارو مواجه نموده و مشاهده کردند که 5000و  500، 250

μg/ml25/31  روي انگل بی تأثیر بوده ولی در غلظت هاي دیگر داراي اثري مشابه داروي مورد نظر

ین برد. در این مطالعه ) حتی بیشتر از دارو انگل را از بμg/ml5000بود و در باالترین غلظت (

مشخص شد که با افزایش غلظت عصاره هاي مورد مطالعه، اثر مهاري آنها روي پروماستیگوت هاي 

همچنین مشاهده شد که گیاه مورد نسبت به بقیه عصاره ها اثر قوي تري روي  ،انگل افزایش یافت

وي تري مشاهده شد ولی در ) در مطالعه حاضر نیز در غلظت هاي باالي عصاره، اثر ق83انگل داشت (

  غلظت هاي پائین اثرش روي پروتواسکولکس ها بسیار ناچیز بود.

اثر عصاره متانولی چند گیاه دارویی از جمله گیاه مورد روي تریکوموناس واژینالیس  1385 در سال   

%  01/0% در ابتداي کشت و در غلظت 1/0و مشاهده شد که عصاره گیاه مذکور در غلظت ررسی شد ب

یک ساعت بعد انگل را از بین می برد. محققین احتمال دادند که اثر کشندگی مناسب این گیاه به دلیل 

نتایج این تحقیق نمایانگر تاثیر غلظت عصاره در از  .)82ترکیبات شیمیایی خاص موجود در آن باشد (

یق ما این گیاه در در تحق بین بردن انگل می باشد که از این نظر با مطالعه حاضر همسو می باشد.

 mg/mlتاثیر چندانی روي پروتواسکولکس ها نداشت ولی در غلظت 10و mg/ml 3 ،5غلظت هاي 
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درصد از پروتواسکولکس ها را از بین برد و در  46/82و  27/52به ترتیب  40و  30در دقایق  25

  % بود. 100دقیقه، تاثیر گیاه  10در تمامی مدت زمان هاي مواجهه بجز  100و mg/ml50 غلظت

شکیبایی و همکاران که اثر ضد پالسمیدي عصاره چند گیاه دارویی از جمله گیاه مورد را روي    

سوش هاي مقاوم کلبسیال نومونیه بررسی نمودند، مشاهده نمودند که گیاهان بسته به غلظت عصاره و 

رگانیسم می توانند اثرات متفاوتی داشته باشند و همانطور که این تحقیق نشان داد عصاره نوع میکروا

 گیاهان مورد آزمایش روي کلبسیال در غلظت هاي باال موثر بودند ولی روي پالسمید اثري نداشتند

  . در مطالعه ما نیز این عصاره در غلظت هاي باال اثر مناسبی روي انگل داشت.)84(

 2004در سال  شهیدي بجنورد گیاه داروئی از جمله گیاه مورد، توسط 79ضد باکتریایی فعالیت    

بررسی شد. میانگین قطر هاله عدم رشد براي باکتري ها در مجاورت عصاره مذکور با غلظت هاي 

mg/ml 5 ،10  به ترتیب 20وmm 9 ،23  گزارش گردید. در این تحقیق میزان غلظت عصاره  26و

افزایش غلظت  نیزمطالعه ما که در ) 85(بردن باکتري ها از اهمیت ویژه اي برخوردار بود ها در از بین 

  د. ي از پروتواسکولکس ها شتعداد بیشتر باعث مرگ عصاره

گونه گیاه از جمله مورد را بر رشد میسلیومی  5شاکرمی و همکاران که اثر مهارکنندگی اسانس   

چهارگونه قارچ بیماریزا بررسی کردند، مشاهده نمودند که اسانس گیاه مذکور با غلظت هاي سریالی 

 Rhizoctonia solani ،Pythium ultimum ،Fusariumباعث مهار رشد قارچهاي

oxysporum  وGaeumannomyces graminis  شد. بیشترین تاثیر اسانس در حداکثر غلظت

آن حادث شد. در این تحقیق قارچ هاي مورد بررسی در برابر اسانس هاي مختلف گیاهی، حساسیت 

) در مطالعه ما نیز میزان حساسیت انگل نسبت به غلظت هاي مختلف عصاره 86متفاوتی داشتند (

ظت هاي باال بیشتر شد. البته همانگونه که این گیاه در برابر گونه هاي متنوع بود و اثر کشندگی در غل
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مختلف قارچی اثرات متفاوتی داشته ممکن است بی تاثیر بودن انگل نسبت به غلظت هاي پائین 

  عصاره مورد نظر به دلیل نوع میکروارگانیسم مورد آزمایش باشد.

تریامسینولون  ورد را با پماد موضعی داخل دهانیکه اثر محلول گیاهی م 1389راد و همکاران در سال  

مقایسه نمودند، مشاهده کردند که اثر این گیاه با داروي فوق برابري داشته و با گذشت  در درمان آفت

) که با تحقیق ما همسو بوده بطوریکه در مطالعه ما نیز این گیاه در 87زمان این اثر افزایش یافت (

 mg/ml 50اثري روي انگل نداشت ولی با افزایش غلظت ( )10و  mg/ml 3 ،5غلظت هاي پایین (

  % باعث مرگ انگل شد.100) به میزان 100و 

Sen     نوع گیاه از جمله گیاه مورد را روي چند گونه قارچ عامل  10و همکاران که اثر عصاره آبی

فساد چوب بررسی نمودند، مشاهده کردند که از بین عصاره گیاهان مورد آزمایش، گیاه مورد داراي 

ي (عدم رشد) براي گونه ها ++++میسلیوم) تا  خواص ضد قارچی متوسطی بود و این اثر از + (رشد

میکروارگانیسم هاي مختلف می باشد مختلف قارچی متغیر بود که حاکی از اثر متغیر این گیاه روي 

از بی اثر بودن آن در غلظت هاي پائین تا  در مطالعه حاضر نیز اثر گیاه روي انگل متغیر بوده و .)89(

احتماال به دلیل نوع  که این اثر پروتواسکولکس ها در غلظت هاي باال متفاوت بود درصد روي 100اثر 

  انگل باشد.

 Aeromonas hydrophilaاثر ضد باکتري عصاره هاي گیاهانی چون مورد روي  2014در سال    

همکاران بررسی شد. عصاره ها اثرات متفاوتی روي  و Al Laham(عامل بیماري در ماهی) توسط

% از باکتري ها را از بین برد. در 89/96باکتري مورد نظر داشتند. آنها مشاهده کردند که این گیاه میزان 

این تحقیق باکتري مورد آزمایش به بسیاري از آنتی بیوتیک بجز آمیکاسین مقاوم بود و استفاده از 

  .)90(ی براي از بین بردن این باکتري پیشنهاد شد گیاهان بجاي مواد شیمیای
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اثر حشره کشی اسانس چند گونه گیاهی از جمله مورد که در مقابل الرو پشه آئدس آلبوپیکتوس    

غلظت هاي مورد و همکاران بررسی شد، مشاهده کردند که گیاه فوق از بین  Contiتوسط 

باعث از  300تا  ppm250غلظت هایی بین  ) فقط در300و ppm50 ،100 ،150 ،200 ،250آزمایش(

کم و غیر قابل  ،در غلظت هاي پایین درصد اثر % از الروها گردید و مشاهده کردند که50بین رفتن 

 میر الروها همسو با مطالعه ما کامال وابسته به غلظت گیاه بود توجه بود. در این آزمایش شدت مرگ و

)91.(  

Fani     اثر اسانس گیاه مورد را روي باکتري هاي پاتوژن ایزوله از دهان  2014و همکاران در سال

تهیه نمودند. در این تحقیق مشاهده  1000تا  µg/ml 9/3مطالعه کردند. آنها اسانس را با غلظت هاي 

 1000تا  µg/ml125و بقیه پاتوژن ها با غلظت هاي µg/ml8/7 شد که استرپتوکوك پیوژن با غلظت 

اسانس مذکور به طور کامل از بین رفتند. طبق این تحقیق احتماال اثر گیاه مورد روي پاتوژن هاي 

سینئول، تانن، فالونوئیدها و  1- 8دهانی به دلیل وجود ترکیباتی از جمله آلفا پینن، لیمونن، 

اثر روي در مطالعه حاضر به دلیل استفاده از عصاره گیاه، بیشترین ). 92(رودومیرتون باشد 

پروتواسکولکس ها در غلظت هاي باال اتفاق افتاد که این تفاوت اثر، شاید مربوط به تفاوت استفاده از 

  گیاه بصورت عصاره یا اسانس باشد.  

گیاه دارویی از  50توسط نائینی و همکاران اثرات ضد کاندیدایی اسانس و عصاره  1387در سال   

مورد بررسی قرار دادند و این اثر را با تاثیر  کاندیدا آلبیکنس جمله مورد را روي سویه ي استاندارد

داروهاي ضد قارچی مقایسه کردند. در مطالعه مذکور گیاه مورد نظر  داراي تاثیر بیشتري نسبت به 

اثرات گیاه کامال  100و mg/ml50). در مطالعه ما نیز در غلظت هاي 69داروهاي ضد قارچی بود (

% پروتواسکولکس ها از بین رفتند 100دقیقه  10مدت زمانهاي مواجهه بجز  چشمگیر بود و درتمامی

  ولی در غلظت هاي پایین و مدت زمانهاي مواجهه کم این تاثیر ناچیز بود.
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اثر مهاري اسانس روغنی گیاه مورد روي التهاب گوش  2011سال  و همکاران در Maxiaدر مطالعه   

-ILو  TNF-αدر موش صحرایی بررسی و مشاهده شد که اسانس گیاه مذکور میزان سایتوکاین هاي 

را در سرم کاهش داده و همچنین ادم گوش و فعالیت آنزیم میلوپراکسیداز نیز به طور قابل توجهی   6

نتایج می توان گفت که اسانس گیاه مورد باعث کاهش مهاجرت لکوسیتها  کاهش یافت. با توجه به این

). در مطالعه حاضر نتیجه بررسی 142به بافت آسیب دیده شده و داراي اثر ضد التهابی می باشد (

و  CD86  CD40,(عصاره گیاه مورد باعث افزایش بیان مارکرهاي بلوغ سلول هاي دندریتیک 

MHCII () در باالترین غلظت µg/ml100که این افزایش در مورد مارکر  ) شدCD40 معنی دار 

ي سیستم ایمنی باید مطالعات براي بررسی اثرات دیگر این گیاه روي سایر سلولها و سایتوکاینهابود. 

  صورت گیرد. بیشتري

، اثر ضد التهابی اسانس روغنی گیاه  2014و همکاران در سال   Bouzabataمطالعه اي توسط طی    

مورد بررسی و مشاهده شد که این گیاه به طور قابل توجهی تولید نیتریک اکسید توسط  ماکروفاژ را 

مهار نمود، البته این کاهش تولید با غلظت رابطه مستقیم داشت. گیاه مذکور  mg/ml 64/0در غلظت 

براي سلول هاي کراتینوسیت پوست، ماکروفاژ،  هپاتوسیت ها و  mg/ml 5/1 در غلطت هاي باالتر از

داراي اثر سیتوتوکسیک بود. اثرات ذکر شده احتماال با ترکیبات لینالول و  سلول هاي اندوتلیال ریوي

). بنابراین، احتماال اثر ایمونومدوالتوري گیاه مورد 143لینالیل استات موجود در گیاه مرتبط باشند (

وي سلول هاي دندریتیک در تحقیق حاضر نیز می تواند به دلیل وجود ترکیبات فوق باشد اما به ر

  تحقیقات بیشتر نیاز است.

و همکاران، اثر آنتی اکسیدانی و آنتی ژنوتوکسیک دو  Hayder، 2007مطالعه دیگري در سال در    

رامنوزید موجود در گیاه مورد  - وا  -3 -و میریستین گاالکتوزید-وا -3-ترکیب فالونوئیدي میریستین

و  57به ترتیب به میزان  µg/ml 100را بررسی نمودند. آنها مشاهده کردند که هر دو ماده در غلظت 
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درصد اثر مهاري روي فعالیت گزانتین اکسیداز داشتند. همچنین داراي اثر مهاري اکسیداسیون  59

به میزان  IC50رامنوزید با  -وا  -3 -میریستین .بودند 220و  µg/ml160به ترتیب  IC50چربی با 

µg/ml 4/1 1,1رادیکال هاي آزاد-diphenyl-2-picrylhydrazyl .در این تحقیق  را از بین برد

داشته و  CMLمشاهده شد که ترکیبات فوق اثر سیتوتوکسیک روي سلول هاي حاصل از سرطان 

و  DNAهاي اکسیداتیو، ترمیم آسیب هايهمچنین در تنظیم الگوي بیان ژنهاي درگیر در استرس 

آپوپتوز موثر بودند. محققین دریافتند که گیاه مورد با وجود دو ترکیب ذکر شده در برگ خود می تواند 

). اثر ایمونومدوالتوري بر بیان 144در مقابل آسیب هاي اکسیداتیو و ژنوتوکسیک موثر باشد (

اخیر نیز احتماال می تواند به دلیل وجود دو ترکیبات مارکرهاي بلوغ سلول هاي دندریتیک در مطالعه 

  موجود در گیاه مورد باشد که البته نیاز به تحقیقات بیشتري دارد.

در مدت  mg/ml5 و با غلظت  40تا  10در دقایق  mg/ml 3اثر عصاره گیاه کاکوتی با غلظت     

 mg/mlدقیقه روي پروتواسکولکس ها، غیرقابل مالحظه بود ولی با غلظت  20و 10زمان هاي مواجه 

، 40، 30در دقایق  mg/ml 5درصد و با غلظت  11/50، 94/47دقیقه به ترتیب  60و  50در دقایق  3

بین برد. در درصد از پروتواسکولکس ها را از  86/97و  07/96، 06/52، 89/48به ترتیب  60، و 50

% بود ولی با این 88/69دقیقه تاثیر بر روي پروتواسکولکس ها،  10در زمان  mg/ml 10غلظت 

 % بود 100غلظت در بقیه مدت زمانها و با بقیه غلظت ها در تمامی مدت زمان هاي مواجهه تاثیر

در بررسی اثر عصاره گیاه کاکوتی بر مارکرهاي بلوغ سلول هاي دندریتیک مشاهده شد که   همچنین

 CD40را کاهش و میزان MHCII و  CD86میزان مارکر  50و µg/ml10 در غلظت هاي  این گیاه

و  CD40 ، CD86باعث افزایش ارائه مارکرهاي  µg/ml100را افزایش داد. این گیاه در غلظت  

MHCII در مورد مارکر شده کهCD40 002/0افزایش معنی دار بود ( این=P .( 
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اثر آنتی میکروبیال عصاره گیاهانی از جمله کاکوتی،  2013طباطبایی یزدي و همکاران در سال    

بررسی نموده و را روي اشرشیا کلی و استافیلوکوك اورئوس  آویشن شیرازي و گونه اي از نعناع

 30، 20، 10مشاهده کردند که  قطر هاله عدم رشد گیاه کاکوتی در مقابل استافیلوکوك در غلظت هاي 

، mm 6/6و در مقابل اشرشیا کلی به ترتیب 4/16و  mm 1/9 ،7/11 ،2/13درصد به ترتیب  40و 

هاي باالتر اثر بیشتري  بود. با توجه به نتایج ذکر شده، عصاره گیاه مذکور در غلظت7/12و  11، 9/7

در این مطالعه محققین دلیل اثرات گیاهان مورد نظر را وجود ترکیب تیمول روي باکتري ها داشت. 

در تحقیق حاضر نیز اثر عصاره گیاه مورد نظر وابسته به غلظت بود و با افزایش ). 95(ارزیابی کردند 

زیاد به دلیل غلظت زیاد ماده تیمول در  غلظت، میزان کشندگی انگل نیز افزایش یافت که به احتمال

  غلظت هاي باالتر عصاره باشد. 

وردیان ریزي اثر اسانس گیاه کاکوتی کوهی در مقابل حشرات را مورد بررسی قرار  2008در سال    

داد و مشاهده کرد که اسانس این گیاه داراي فعالیت الروکشی بوده و با افزایش غلظت میزان این اثر 

در تحقیق ما نیز با باال رفتن غلظت، اثر کشندگی روي انگل افزایش یافت ). 94( یابد افزایش می

دقیقه بی اثر بود ولی در  20و  10در مدت زمان هاي  5و  mg/ml3 بطوریکه این گیاه در غلظت 

  % بود.100دقیقه میزان اثر عصاره گیاه  20به باال و در مدت زمان مواجهه  mg/ml10غلظت هاي

که اثر آنتی باکتریال اسانس گیاه کاکوتی کوهی را روي بعضی باکتري ها  2011سلطانی نژاد در سال    

بررسی نمود مشاهده کرد که باکتري سودوموناس به اسانس گیاه مذکور مقاوم بوده ولی باکتري لیستریا 

اکتري هاي مورد بقیه بکامال حساس بود و به طور کامل در مقابل اسانس آن از بین رفت در حالیکه 

که این اختالف ممکن است به دلیل  آزمایش به نسبت هاي متفاوت تحت تاثیر اسانس قرار گرفتند

تفاوت نوع ساختمان میکروارگانیسم ها باشد. همچنین وجود ماده پولگون در این عصاره نیز یکی از 

  ).96(دالیل از بین رفتن باکتري ها گزارش شد 
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که توسط مهربان سنگ آتش و همکاران انجام شد، اثر ضد میکروبی عصاره  در مطالعه اي دیگر نیز   

گیاه کاکوتی کوهی بر باکتري هاي مولد فساد مواد غذایی بررسی گردید و مشاهده شد که حساسیت 

باکتري هاي گرم منفی در مقایسه با باکتري هاي گرم مثبت کمتر بوده که ممکن است به دلیل نوع 

با توجه به دو تحقیق ذکر شده می توان گفت که احتماال ). 93(م منفی باشد غشاي باکتري هاي گر

تفاوت در اثر کشندگی غلظت هاي مختلف و مدت زمان هاي مواجهه متفاوت اسانس گیاه مذکور در 

  تحقیق ما نیز وابسته به ساختمان انگل باشد.

اثر آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره متانولی گیاه کاکوتی کوهی توسط امیري و همکاران  مورد بررسی 

میزان  هیدرازیل) (رادیکال هاي آزاد دي فنیل پیکریل DPPHقرار گرفت. نتایج نشان داد که در روش 

IC50 عصاره و اسانس به ترتیب  درµg/ml 4/21  یاه درصد بود و می توان گفت که گ 3/55و

را کاهش داد، البته اثر اسانس بیشتر از DPPH  مذکور به طور قابل توجهی میزان رادیکال هاي آزاد

 لینولئیک اسید، میزان بازدارندگی عصاره و اسانس به ترتیب -کاروتن - ßعصاره بود. در روش 

µg/ml3/89  وجود  درصد گزارش شد. اثرات آنتی اکسیدانی گیاه کاکوتی احتماال به دلیل6/61و

مورد با توجه به اینکه گیاه ). در مطالعه ما نیز 145باشد ( ترکیبات پلی فنل، فالون ها و فالونوئیدها

به دلیل وجود آن د خاصیت ایمنومدوالتوري احتمال دار می باشد،  Ziziphoraآزمایش از گونه هاي 

 کاکوتی کوهی باشد. در عصارهذکر شده ترکیبات شیمیایی 

، نائینی و همکاران اثر ایمونومدوالتوري عصاره گیاه کاکوتی را 2009تحقیق دیگري در سال در    

ارزیابی نموده و مشاهده کردند که ویابیلیتی و فعالیت قارچ کشی ماکروفاژهاي پریتوئن موش و 

به طور قابل توجهی افزایش یافت ولی  20و mg/ml 10 در غلظت هاي  ROSهمچنین میزان تولید 

عصاره اثري روي تولید نیتریک اکسید توسط ماکروفاژ نداشت. با توجه به مطالعه فوق گیاه این 
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). در تحقیق ما نیز این گیاه داراي اثر 146کاکوتی داراي اثر ایمنومدوالتوري قابل توجهی می باشد (

  .ایمونومدوالتوري قابل توجهی بر بروز مارکرهاي سلول هاي دندریتیک بود

کاران، مکانیسم مولکولی اثر محافظتی عصاره گیاه کاکوتی کوهی را در مقابل داروي شیرازي و هم   

دکستران سدیم سولفات در بیماري کولیت در موش بررسی نمودند. نتایج نشان دادند که میزان 

در حضور داروي مورد استفاده، افزایش می یابند در  TNF-αپراکسیداسیون لیپید، نیتریک اکسید و 

فیت آنتی اکسیدانی و آنزیم هاي اکسیدانی از جمله سوپر اکسید دسموتاز و پراکسیداز حالیکه ظر

کاهش داشتند. در این تحقیق مشاهده شد که این تغییرات در حضور عصاره گیاه مذکور بهبود یافته و 

به وضعیت نرمال برگشتند. پس می توان گفت که این گیاه داراي خاصیت محافظتی در کولیت موش 

در یک که   Z.tenuior و  Z.clinopodioides). با توجه به اینکه دو گونه گیاهی 147اشد (می ب

و به دلیل وجود ترکیبات مشابه احتماال اثرات ایمونومدوالتوري مشابهی نیز داشته  قرار دارند جنس

 باشند که نیاز به تحقیقات بیشتري در این زمینه می باشد.

در مطالعه اي دیگر توسط غفاري و همکاران اثر محافظتی عصاره گیاه کاکوتی کوهی در مقابل اثرات   

میزان میلوپراکسیداز و اسید استیک در بیماري کولیت بررسی شد. در حضور اسید استیک 

 mg/kg300 پراکسیداسیون لیپید افزایش می یابد ولی بعد از استفاده عصاره گیاه، مخصوصا در غلظت

میزان آنها کاهش قابل توجهی نشان داد. پس می توان نتیجه گرفت که گیاه کاکوتی می تواند اثرات 

 cellular oxidativeسمی اسید استیک را روي مخاط روده، با مهار استرس هاي اکسیداتیو سلولی (

stress ) ال داراي هاي با ). در تحقیق فوق، عصاره گیاه کاکوتی کوهی در غلظت148)کنترل نماید

در غلظت هاي باال اثر  Z.tenuiorخاصیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی بود در مطالعه ما نیز گونه 

  ایمونومدوالتوري قابل توجهی داشت.
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در همه زمانهاي مواجهه تاثیر چندانی روي  mg/ml3 اسانس گیاه اسطوخودوس با غلظت     

دقیقه به ترتیب تاثیرش بر روي  60تا10دقایق در  mg/ml5 پروتواسکولکس ها نداشت ولی با غلظت 

درصد بود. در بقیه غلظت ها و در  100و 66/96، 24/95، 98/90، 42/85، 91/63پروتواسکولکس ها

 mg/ml10 % بود و در غلظت100دقیقه این اثر 10و  mg/ml10 تمامی مدت زمان هاي مواجهه بجز

همچنین در این تحقیق، % گزارش گردید 34/99دقیقه به میزان  10اثر آن روي پروتواسکولکس ها در 

بر روي سلول هاي دندریتیک بررسی شد. این گیاه در  اثر ایمونومدوالتوري اسانس گیاه اسطوخودوس

شد که این   CD40و CD86 میزان مارکرهايباعث کاهش  100و  50و µg/ml10 غلظت هاي 

 این گیاه در غلظت  ).P>05/0(ق معنی دار بود براي مارکرهاي فو µg/ml 100کاهش در غلظت 

µg/ml10 باعث افزایش مارکر MHCII   شده و در غلظت هاي µg/ml50 این مارکر را  100و

  .)P>05/0(براي این مارکر داراي اثر معنی داري بود  µg/ml 100 کاهش داد که البته در غلظت 

 Moon    پارازیتی اسطوخودوس را در مقابل ژیاردیا فعالیت آنتی  2006سال و همکاران در

هگزامیتا (انگل ماهی) مورد بررسی قرار دادند. آنها از غلظت  دئودنالیس، تریکوموناس واژینالیس و

درصد اسانس این گیاه استفاده کرده و مشاهده نمودند که گیاه اسطوخودوس با  1و  5/0،  1/0هاي

% 1/0% انگل ها را از بین برد ولی در غلظت 100یقه دق 20درصد در مدت زمان  1و  5/0غلظت هاي 

چنانکه مالحظه می شود در این تحقیق نیز همچون ). 100دقیقه حادث شد ( 85این اثر بعد از گذشت 

  بررسی ما با افزایش غلظت و مدت زمان مواجهه، اثر گیاهان روي میکروارگانیسم ها بیشتر می شود.

Sen     نوع گیاه از جمله اسطوخودوس را روي چند  10اثر عصاره آبی  2009و همکاران که در سال

گونه قارچ عامل فساد چوب بررسی نمودند، مشاهده کردند که از بین عصاره گیاهان مورد آزمایش 

درصد  100تا  50فقط دو گیاه از جمله اسطوخودوس داراي خواص ضد قارچی بوده و این اثر از 

  .)89(بود که حاکی از اثر مناسب این گیاه روي میکروارگانیسم ها از جمله قارچ ها می باشد متغیر 
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D'Auria    را در و ترکیبات لینالول و لینالیل استات اثر اسطوخودوس  2005در سال و همکاران

درصد  4تا  0078/0غلظت هاي مورد استفاده به میزان کاندیدا آلبیکنس مورد بررسی قرار دادند.  مقابل

درصد مانع رشد  2تا 125/0در نظر گرفته شد.آنها مشاهده کردند که اسانس روغنی الواندر در غلظت 

درصد ادامه یافت بطوریکه در  4درصد شروع و تا  5/0قارچ شده و اثر کشندگی این گیاه از غلظت 

% در مدت زمان 2و در غلظت % قارچها را از بین برد 98دقیقه به میزان  30% در مدت زمان 5/0غلظت 

درصد باعث مرگ کاندیدا شد. در این مطالعه آنها  100و  99دقیقه به ترتیب به میزان  15و  5هاي 

رگ درصد باعث م100دقیقه به میزان  30% در مدت 5/0 در غلظت لینالولترکیب  مشاهده کردند که

به قارچ شد. همچنین در آنالیز ترکیبات شیمیائی اسانس مشاهده نمودند که لینالول و لینالیل استات 

. بر طبق این مطالعه در گیاه اسطوخودوس وجود دارد%) 75(تقریبا درصد  13/43و 75/32نسبتهاي

شد در همانطور که گفته  )101(لینالول دلیل اصلی قارچ کشی گیاه اسطوخودوس گزارش گردید 

درصد اثري روي کشندگی قارچ ها نداشت ولی هر چه  125/0تا  0078/0تحقیق باال الواندر از غلظت

% در 5/0غلظت اسانس افزایش می یافت اثر آن روي مرگ قارچ ها بیشتر شده بطوریکه در غلظت 

 15ت زمان % از اسانس در مد2% قارچها را از بین رفتند و در غلظت 98دقیقه به میزان  30مدت زمان

) اثر چندانی در mg/ml 3% قارچها از بین رفت. در مطالعه ما نیز در غلظت پائین (100دقیقه میزان 

% از 91/63دقیقه  10در زمان  mg/ml 5مرگ پروتواسکولکس ها نداشت ولی با افزایش غلظت به 

  ایش یافت. پروتواسکولکس ها از بین رفتند و هر چه غلظت اسانس بیشتر شد این اثر نیز افز

ترکیبات شیمیایی  و  Lavandula  viridisدیگر مقایسه اثر ضد قارچی اسانس مطالعه ايدر    

  در این تحقیق  و همکاران انجام شد. Zuzarteسینئول و کامفور توسط  1-8شامل لینالول، آلفا پینن، 
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اسانس استفاده شد و هچنین ترکیبات موجود در گیاه اسطوخودوس به طور از غلظت هاي سریالی 

جداگانه تهیه و اثرات آنها روي گونه هاي مختلف قارچی مورد بررسی قرار گرفت. آنها مشاهده 

نمودند که اسانس گیاه مورد نظر در گونه هاي مختلف قارچی داراي اثر متفاوتی بوده و همچنین 

خاصیت ضد قارچی باالیی بود. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق  ترکیب آلفا پینن داراي

گزارش شد که آلفا پینن از ترکیبات مهم موثره در کشندگی قارچ ها در گیاه اسطوخودوس می باشد 

در مطالعه حاضر نیز گیاه مورد نظر داراي اثر مناسبی روي پروتواسکولکس هاي کیست ). 102(

  حتماال به دلیل وجود این ترکیب باشد.هیداتیک بود که ا

و همکاران اثر حشره کشی اسانس روغنی چند گیاه از جمله اسطوخودوس روي  Contiدر تحقیق    

با غلظت هاي الرو پشه آئدس آلبوپیکتوس بررسی شد و مشاهده گردید که اثر کشندگی این گیاه 

ppm50 ،100 ،150 ،200 ،250 درصد بود و در  55و 30/38، 20، 7/6، 3/3به ترتیب صفر،  300و

در طی این آزمایش آنها % از الروها گردید.50باعث از بین رفتن  300تا  ppm250غلظت هاي بین 

در تحقیق ما نیز همسو ). 91( میر الروها کامال وابسته به غلظت اسانس بود دریافتند که شدت مرگ و

  دگی آن باال رفت.  با افزایش غلظت اسانس میزان کشن ذکر شدهبا مطالعه 

، 7/740، 5/555، 4/370، 2/185میرکاظمی و همکاران که سمیت تنفسی هفت غلظت مختلف (   

گونه گیاهی از جمله اسطوخودوس  5میکرولیتر در لیتر آب) از اسانسهاي  3/1296و  1/1111، 4/925

بررسی قرار دادند  و شپشه آرد مورد را روي دو گونه مهم آفت انباري سوسک چهارنقطه اي حبوبات

مشاهده نمودند که میزان مرگ ومیر حشرات با گذشت زمان مواجهه با اسانس و در غلظت هاي 

در  ).103( میر باالتري گزارش شد مختلف آن تغییر کرد. در غلظتهاي باال با گذشت زمان، مرگ و

داشت که حاکی از تحقیق مذکور، اسانس گیاه مورد نظر روي گونه هاي مختلف حشرات اثر متفاوتی 
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تأثیر متغیر گیاه اسطوخودوس روي میکروارگانیسم هاي متفاوت می باشد همانطور که در مطالعه ما نیز 

  این گیاه روي پروتواسکولکس هاي کیست هیداتیک تاثیر بسزایی داشت. 

و همکاران اثر سمیت تنفسی اسانس گیاه اسطوخودوس را بر روي  کالت گلستانی1390در سال   

در این تحقیق نیز اثر گیاه روي حشرات با غلظت و  ک چهارنقطه اي حبوبات بررسی کردند.سوس

همانطور که ذکر شد مطالعه ما نیز  .)97(مدت زمان اسانس دهی همبستگی مثبت و معنی داري داشت 

  با تحقیق باال همخوان بوده و بین غلظت و مدت زمان اسانس دهی همبستگی مثبت وجود داشت.

 Lavandulaو همکاران اثر دو گونه اسطوخودوس ( Perezطی یک مطالعه مروري،    

angustifolia  وLavandula intermedia  (  را روي  تک یاخته هاي مختلفی از جمله ژیاردیا

و مشاهده شد که دو اسانس مورد نظر داراي کاهش معنی داري در ویابیلیتی این انگل ها مطالعه کردند 

که با مطالعه حاضر مطابقت داشته و گیاه اسطوخودوس در بعضی غلظت ها اثر با ارزشی ) 104(بودند 

  در کاهش ویابیلیتی پروتواسکولکس هاي کیست هیداتیک دارد.

روي کنه ریپی سفالوس گیاه اسطوخودوس در مطالعه دیگري توسط خیر آبادي و همکاران اثر    

اثر حشره کشی قابل توجهی داشت % 4 هاي بیشتر از ظتبررسی شد. نتایج نشان داد که این گیاه در غل

در  .)105درصد باعث مرگ حشره ها شد ( 100و  26/73درصد به ترتیب   8تا  4و با غلظتهاي 

، mg/ml 25به باال داراي اثر کشندگی روي انگل بود و غلظت هاي  mg/ml 5مطالعه ما نیز غلظت 

باعث از بین رفتن همه پروتواسکولکس ها شد. همچنین در تحقیق ذکر شده در حضور 100و  50

اسانس گیاه مذکور، وزن تخم کنه ها کاهش داشته و مشاهده شد که این کاهش به غلظت اسانس 

  ) که با مطالعه حاضر همسو می باشد.105وابسته بوده (

گیاه دارویی از جمله  50ضد کاندیدایی اسانس و عصاره در تحقیق نائینی و همکاران که اثرات    

گیاه مورد  50بررسی شد مشاهده گردید که از  اسطوخودوس روي سویه ي استاندارد کاندیدا آلبیکنس
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گیاه داراي فعالیت ضد کاندیدایی بود. در این مطالعه قطر هاله مربوط به عدم رشد داروهاي 16مطالعه 

 25و  mm 16 ،23به ترتیب  ، کتوکونازول و نیستاتین Bمله آمفوتریسینضد قارچ مورد استفاده از ج

به دست آمد در صورتی که این اثر در مورد اسانس گیاه اسطوخودوس بسیار قوي تر و قطر هاله عدم 

گونه گیاهی،  50همانگونه که مالحظه می شود از بین ). 69(گزارش شد  mm45 رشد آن 

در مطالعه ما نیز این گیاه اثر  .د که داراي اثر ضد قارچی باالیی بوداسطوخودوس از جمله گیاهانی بو

  مناسب و خوبی روي پروتواسکولکس ها داشت.

Hammer    فعالیت ضد میکروبی اسانس اسطوخودوس را مورد بررسی  قرار در تحقیقی و همکاران

وب ها و قارچ ها مطالعه درصد اسانس گیاه مذکور را روي میکر 2تا  03/0غلظت هاي اثر دادند. آنها 

در مقابل کاندیدا آلبیکانس و استافیلوکوك اورئوس  این گیاه MICکرده و مشاهده نمودند که میزان 

درصد  25/0در مقابل اشرشیا کلی  MCCو  MIC% بود در حالیکه 1آن  MCCدرصد و  5/0

همانطور که در تحقیق فوق مالحظه می شود حداقل غلظت ممانعت از رشد اسانس  .)70(گزارش شد 

% میکروارگانیسم ها 1% بوده و با افزایش غلظت به 5/0گباه مذکور در مقابل  کاندیدا و استافیلوکوك  

با افزایش غلظت، شاهد مرگ تعداد بیشتري از در مطالعه نیز به طور کامل از بین رفتند 

  ها بودیم.   پروتواسکولکس

Jaenson     اثر دور کنندگی اسطوخودوس را روي حشرات مطالعه نمودند  2006و همکاران در سال

% رقیق شود داراي 1پروپاندیول به صورت  2و1 که اسانس الواندر هنگامی که باو مشاهده کردند 

از این نظر با ) که 106(% می باشد 100% این اثر 30فعالیت دورکنندگی ضعیف حشرات ولی در رقت

تاثیر چندانی روي انگل نداشت ولی  mg/ml 3بطوریکه این گیاه در غلظت مطالعه حاضر مطابق بوده 

  همه پروتواسکولکس ها از بین رفتند. mg/ml100با افزایش غلظت مخصوصأ در غلظت 
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یایی و همکاران اثر ضد باکتر Sienkiewicz   ،Sokovicدر چند تحقیق دیگر از جمله مطالعات   

اسانس گیاه اسطوخودوس بررسی و مشاهده شد که این گیاه می تواند روي گونه هاي مختلف باکتري 

ممکن است به دلیل وجود ترکیبات موجود در  Sokovicنیز اثر مناسبی داشته باشد که طبق نظر 

آلفا و بتا پینن و اسانس این گیاه از جمله سینئول، کارواکرول، کامفور، تیمول، لینالول، لینالیل استات، 

) که در تحقیق حاضر نیز اثر مناسب اسانس گیاه مورد نظر ممکن است به 108، 107لیمونن باشد (

  دلیل وجود ترکیبات مذکور باشد.

 Lavandula stoechasاسانس دو گیاه  و همکاران، اثر ضد التهابی  Zuzarteدر مطالعه اي توسط  

بررسی شد. مشاهده شد که گیاه اسطوخودوس در غلظت هاي هاي  Thymus herba-baronaو 

µl/ml 08/0 ،16/0 ،32/0  اثر سیتوتوکسیکی روي ماکروفاژ نداشت ولی در غلظت هاي باالتر باعث

کاهش ویابیلیتی آن شد. گیاه آویشن در غلظت هاي باال باعث کاهش ویابیلیتی ماکروفاژ گردید. از 

تولید می کند و وقتی که این سلول در  NOلی ساکارید، میزان زیادي طرفی ماکروفاژ در حضور لیپوپ

مهار  25/1تا  µl/ml16/0 در غلظت هاي  NOمجاور اسانس گیاه اسطوخودوس قرار می گیرد، تولید 

). در مطالعه ما 150چندانی گزارش نشد ( می شود. در گزارش قبلی براي گیاه آویشن اثر ضد التهابی

داراي اثر ایمونومدوالتوري قابل توجهی مخصوصا در غلظت    Lavandula angustifoliaنیز گیاه

   هاي باال بود.

و همکاران، اثر ضد سرطانی عصاره آبی گیاه اسطوخودوس را روي  Dalilanدرمطالعه اي دیگر که    

ر سلول هاي لنفوسیت مشتق شده از بیماران لنفوم هوچکین بررسی نمودند، مشاهده شد که گیاه مذکو

باعث کاهش ویابیلیتی لنفوسیت ها شده و همچنین تکثیر این سلول  µg/ml 100به میزان  LC50با 

مهم در سلول هاي هوچکین مواجه شده با اسانس گیاه فوق بود  ها را مهار کرد. آپوپتوز یک مکانیسم
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وي سلول هاي ). همانند مطالعه ذکر شده، در تحقیق ما نیز گیاه اسطوخودوس داراي اثر مهاري ر151(

  دندریتیک داشته و بیان مارکرهاي بلوغ این سلول را به طور قابل توجهی کاهش داد.

اثر سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک اسانس و چند عصاره گیاه اسطوخودوس روي سلول هاي سرطان    

بررسی و مشاهده شد که رشد سلول هاي   2012دهانه رحم، توسط امیري و همکاران در سال 

چرخه سلولی از شواهد آپوپتوز سلول  G1در فاز  DNAمع در حضور این گیاه مهار شد. تجسرطانی 

مدوالتوري این گیاه در مطالعه ما نیز مشاهده شد که البته بررسی ). اثر ایمونو152هاي سرطانی بود (

  اثرات سلولی دیگر، نیاز به مطالعات بیشتري دارد.

Ueno-Iio    اثر استنشاقی اسانس گیاه اسطوخودوس را در سرکوب التهاب  2014و همکاران در سال

آلرژیک راه هاي هوایی و هیپر پالزي سلولی موکوس در مدل موشی آسم بررسی نموده و مشاهده 

کردند که در گروه هاي مواجه شده با اسانس، تعداد سلول ها و ائوزینوفیل در مایع داخل برونش ها و 

در مایع فوق و بیان   IL-13و  IL-5یپرپالزي موکوسی کمتر شد. همچنین در این گروه میزان نیز ه

mRNA  سایتوکاین هايIL-4  وIL-5  در بافت ریه کاهش داشت. محققین دریافتند که اسانس

مهار می کند  Th2الواندر، التهاب آلرژیک و هیپرپالزي موکوسی را بوسیله سرکوب سایتوکاین هاي 

حاضر گیاه اسطوخودوس روي مارکرهاي بلوغ سلول هاي دندریتیک داراي اثر  در مطالعه ).153(

براي بررسی اثرات دیگر این گیاه روي سایر سلولها و سایتوکاینهاي مهاري قابل توجهی بود البته 

  سیستم ایمنی باید مطالعات دیگري صورت گیرد.

دقیقه مواجهه ناچیز  30تا 10اثرش فقط در دقایق  5و mg/ml 3اسانس گیاه دارچین با غلظت هاي    

این اثر، قابل مالحظه بوده  mg/ml 3دقیقه با غلظت  60،و50، 40بود ولی در مدت زمانهاي مواجهه 

در مدت زمانهاي  mg/ml 5درصد گزارش شده است و با غلظت  27/99و 46/91، 93/84و به ترتیب 

 mg/mlدرصد بود. در این گیاه با غلظت 100و 66/99، 44/96 دقیقه این اثر به ترتیب60و 50،  40
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درصد و با این غلظت از  22/97و 28/92، 10/47دقیقه به ترتیب  30و 20، 10در مدت زمانهاي 10

در  100و mg/ml 50به بعد و در غلظت هاي  30از دقایق  mg/ml 25به بعد و با غلظت  40دقایق 

در مدت زمانهاي مواجهه  mg/ml 25% بود، البته غلظت 100 تمامی مدت زمانهاي مواجهه این اثر

 کولکس ها موثر بوددرصد روي مرگ پروتواس 20/99و 25/97دقیقه به ترتیب به میزان  20و10

اثر اسانس گیاه دارچین روي مارکرهاي بلوغ سلولهاي دندریتیک بررسی شد و مشاهده گردید  همچنین

داراي اثر قابل توجهی در کاهش مارکرهاي  100و  µg/ml 10 ،50 هاي که این گیاه در غلظت

CD86  وCD40   وMHCII   بوده و با توجه به بررسی هاي آماري این اثر معنی دار بود

)05/0<P(.  

Amarasinghe     اثر اسانس برگ و پوست گیاه دارچین را بر روي نماتود مولد گره و همکاران که

اسانس  % و25حدود  ppm01/0اسانس برگ در غلظتمشاهده کردند که  ندنمود ریشه برنج بررسی

و باالترین درصد مرگ نماتود در غلظت  % انگل ها را از بین برد35% تقریباppm1/0پوست در غلظت

ppm 9/0  گزارش شد. البته بین اثر اسانس برگ و اسانس 60براي هر دو اسانس حدودا به میزان%

پوست اختالف معنی داري وجود نداشت. در این تحقیق دیده شد که با افزایش غلظت، درصد 

در تحقیق ما نیز اسانس دارچین با افزایش غلظت اثر بیشتري در مرگ  .)109(کشندگی نیز باال رفت 

دقیقه اثرش ناچیز بود ولی  30تا  10در زمان  mg/ml3سکولکس ها داشت بطوریکه در غلظت پروتوا

  % رسید.100این اثر به  mg/ml100با افزایش غلظت تا 

اثر اسانس دارچین روي بیماري کریپتوسپوریدیازیس در موش بررسی و همکاران  Nadiaدر مطالعه   

ي عفونت آزمایشگاهی با کریپتوسپوریدیوم پارووم موثر شد. نتایج نشان داد که اسانس دارچین بر رو

عدد بوده در حالیکه  60بوده و همانطور که مشاهده شد تعداد ااوسیست در روز اول در مدفوع موش 

). 110(روز هیچ ااوسیستی دیده نشد  17با گذشت زمان مواجهه با اسانس، این تعداد کمتر و بعد از 
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اجهه انگل با اسانس، میزان مرگ و میر بیشتر شد در مطالعه ما نیز با در تحقیق فوق با گذشت زمان مو

گذشت زمان مواجهه اثر اسانس در کشندگی پروتواسکولکس ها افزایش یافت به گونه اي که در 

دقیقه اثر چندانی مشاهده نشد ولی در زمان  30تا  10در مدت زمان هاي  5و  mg/ml 3غلظت هاي 

 mg/ml 5درصد و براي غلظت  27/99و 64/91، 93/84به ترتیب  mg/ml 3دقیقه براي  60تا  40

  درصد پروتواسکولکس ها از بین رفتند.100و  66/99، 4/96در زمانهاي مذکور به ترتیب 

دارچین روي عامل مولد گال بررسی شد. اسانس گیاه اثر ضد انگلی و همکاران  Fichiدر تحقیق    

درصد به ترتیب به میزان 16/0و  1/0، 06/0، 03/0در غلظت هاي نتایج نشان داد که اسانس این گیاه

درصد به میزان 10و 5، 5/2، 25/1، 62/0، 31/0درصد و در غلظت هاي 77/96و 66/69، 67/16، 88/5

% باعث از بین رفتن انگل ها شد. در آنالیز اسانس گیاه مورد نظر، ترکیباتی از جمله ائوژنول، 100

، سافرول، بنزیل بنزوات و آلفا کوپین یافت شد که احتمال داده ، ائوژنیل استاتلینالول، بتا کاریوفیلن

 .)111(می شود یکی از دالیل اثر کشندگی اسانس گیاه دارچین روي انگل ها وجود این ترکیبات باشد 

در این تحقیق با افزایش غلظت، اثر گیاه روي انگل ها بیشتر شد که از این نظر با تحقیق ما همسو 

است و طبق مطالعه فوق احتمال دارد اثر مناسب اسانس این گیاه روي پروتواسکولکس ها به دلیل 

  وجود مواد ذکر شده در گیاه باشد.  

Azima   ه دارچین را روي الرو کنهگونه گیاه از جمل 6اثر عصاره و همکارانLeptotrombidium 

deliense  که با افزایش غلظت عصاره گیاهان، اثر دورکنندگی آنها بررسی کرده و مشاهده کردند

، 23به ترتیب به میزان 10و 5، 5/2، 1، 1/0، 01/0بیشتر خواهد شد. عصاره دارچین در غلظت هاي 

. در تحقیق ذکر شده گیاهان مختلف با غلظت هاي درصد روي الروها اثر داشت 93و 90، 76، 60، 56

متفاوت، اثرات متغیري روي حشرات داشته و گیاهی چون دارچین می تواند داراي اثر دور کنندگی 
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 ) که در مطالعه ما نیز اسانس این گیاه با غلظت هاي مختلف داراي اثر متفاوت و112مناسبی باشد (

  مناسبی روي پروتواسکولکس ها بود. 

عطائی و همکاران در مقایسه اثر ضد قارچی عصاره چند گیاه از جمله دارچین با دهان شویه    

نیستاتین روي سوش استاندارد کاندیدا آلبیکانس، مشاهده کردند که عصاره این گیاه داراي خاصیت 

ضد قارچی مناسبی است. در هر یک از گیاهان مذکور، میانگین سطح عدم رشد قارچ ها با افزایش 

قت به طور معنی داري کاهش داشت. قارچ در عصاره گیاه دارچین در رقت هاي ر
1
10  ، 

1
 و  20

1
به  40

نسبتهاي متفاوت رشد نمود ولی در رقت هاي 
1
 و  2

1
) پس می توان گفت که 113کامال از بین رفت ( 5

موثر بوده در این تحقیق نیز همانند تحقیق ما غلظت عصاره و اسانس گیاهی در خاصیت کشندگی آن 

وهر چه میکروارگانیسم ها با میزان عصاره و اسانس بیشتري مواجه شود تاثیر بیشتري از آنها می 

               پذیرد.

سویه 14در تحقیق رنجبریان و همکاران نیز که اثر ضد باکتریایی عصاره گیاهی دارچین بر روي    

مورد به عصاره دارچین حساس بودند  6وري سویه هلیکوباکترپیل14هلیکوباکتر پیلوري بررسی شد. از

طبق مطالعه ذکر شده اسانس دارچین می تواند روي میکروارگانیسم هاي متفاوت اثر مناسبی  .)114(

  روي پروتواسکولکس هاي کیست هیداتیک داشت. مناسبی داشته باشد در مطالعه ما نیز این گیاه اثر

Unlu    گونه کاندیدا بررسی  4گونه باکتري و  21ین را روي و همکاران اثر اسانس پوست گیاه دارچ

گزارش شد. ترکیباتی از جمله سینام  12/1تا  04/0کردند. حداقل غلظت ممانعت از رشد بین 

%) از 77/2%) و ائوژنول (42/4%)، لیمونن(44/7%)، سینامیل استات(94/9%)، بنزآلدئید(95/68آلدئید(

ند که اثر ضد باکتري و قارچی قوي گیاه دارچین به دلیل وجود این گیاه آنالیز شد. آنها احتمال داد

در مطالعه حاضر نیز اسانس دارچین اثر خوبی روي ). 115د باالي ترکیب سینام آلدئید باشد (درص
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پروتواسکولکس ها داشت که ممکن است همانند تحقیق فوق به دلیل وجود ترکیباتی چون سینام 

  آلدئید در این گیاه باشد.

مطالعه اي دیگر اثر اسانس گیاه دارچین روي میزان رشد باکتري اشرشیا کلی در همبرگر بررسی  در   

درصد داراي اثر ضد باکتریایی قوي می باشند. در  03/0و  015/0گردید و مشاهده شد که غلظت هاي

ظت اسانس این تحقیق تأثیر مقادیر مختلف اسانس بر میزان رشد باکتري معنی دار بوده و با افزایش غل

در تحقیق حاضر نیز همسو با مطالعه فوق با افزایش غلظت ). 116( یافتمیزان رشد باکتري کاهش 

   اسانس، شاهد از بین رفتن پروتواسکولکس هاي بیشتري بودیم.

زخم هاي  را روي Cinnamomum cassiaو همکاران اثر عصاره گیاه   Sung، 2010در سال    

و نیز میزان  IgEشبه درماتیدي پوست موش مطالعه کرده و مشاهده نمودند که سطح سرمی آنتی بادي 

، کاهش اینفیلتراسیون سلولی و التهاب . در بررسی هیستولوژیککاهش داشت TNF-αهیستامین و 

 در حضور TNF-αو  IL-4سایتوکاین هاي  mRNAمشاهده شد. در زخم هاي پوستی نیز بیان 

در توسعه زخم هاي آتوپیک شبه درماتیدي عصاره مهار شد. آنها دریافتند که اسانس گیاه دارچین، 

 کرده و مانع اینفیلتراسیون سلولی به این ناحیه می مهار، Th2 توسط سرکوب پاسخ ایمنیرا  پوست

رکرهاي ). در مطالعه ما اسانس دارچین داراي اثر کاهشی قابل مالحظه اي در بیان ما157گردد (

سطحی سلول هاي دندریتیک بود که این نشانه موثر بودن این گیاه در سیستم ایمنی می باشد، البته نیاز 

  به تحقیقات بیشتري در این زمینه وجود دارد.

و همکاران مطالعه شد  Lee Bjتوسط  Cinnamonاثر ایمونومدوالتوري عصاره آبی پوست گیاه     

تغییري نداشت. در  IL-4و  IL-2کاهش داشته ولی میزان  IFN-γو مشاهده شد که میزان سیستمیک 

تحریک شده و در حضور عصاره این گیاه قرار  Anti-CD3سلول هاي طحال موش که با آنتی بادي 

همچنین میزان سلول مهار شد.  mRNAدر سطح  IL-4 و IFN-γگرفتند، میزان بیان سایتوکاین هاي 
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هاي آپوپتوز و نکروز شده در حضور عصاره مذکور افزایش یافت. این تحقیق اثر ایمنومدوالتوري گیاه 

مدوالتوري این گیاه را ). نتایج به دست آمده در مطالعه ما نیز اثر ایمونو158فوق را تقویت می کند (

  تائید می کند.

 mg/ml 3کس ها کامال قابل توجه بود. چنانکه در غلظت اثر عصاره گیاه  کافور روي پروتواسکول   

% از پروتواسکولکس ها از بین رفت ولی با همین غلظت در مدت 50/97دقیقه مواجهه، 10و در زمان 

ود (جدول % ب100زمانهاي مواجهه دیگر و با سایر غلظت ها در تمامی مدت زمانهاي مواجهه این اثر 

ایمونومدوالتوري عصاره گیاه کافور با غلظت هاي مختلف روي مارکرهاي بلوغ اثر  ) همچنین9 شماره

و CD40 میزان مارکرهاي 50و µg/ml10 سلول هاي دندریتیک بررسی شد. این گیاه در غلظت هاي

MHCII ) 05/0را به طور معنی داري کاهش داد<Pاین گیاه در غلظت .(µg/ml10  سطح

سطح آن را کاهش داد که البته این اثرات معنی دار و  µg/ml 50را افزایش و در غلظت  CD86مارکر

در این گیاه، سطح ارائه همه مارکر ها را به مقدار قابل توجهی µg/ml 100قابل ارزش نبودند. غلظت 

  ). P>05/0کاهش داد و این نتایج داراي اثر معنی داري بودند (

Haque     ي کرمهاي خاکی، کرمهاي نواري و کرمهاي اثر عصاره آبی گیاه کافور را رو و همکاران

اثر قابل توجهی روي کرم هاي گرد داشت  mg/ml10گرد بررسی نموده و مشاهده کردند که غلظت 

مطالعه ما نیز همخوان با  ).118( همه کرم هاي مورد آزمایش شدباعث مرگ  mg/ml50و غلظت 

و در  mg/ml 3در غلظت بطوریکه تحقیق فوق اثر خیلی باالیی در مرگ پروتواسکولکس ها داشت 

  .% و در غلظت هاي باالتر همه پروتواسکولکس ها را از بین برد50/97دقیقه مواجهه 10زمان 

که حاوي اسانس Scavon vet Cream پماد و همکاران، اثر  Rajeshwariدر مطالعه اي توسط    

خوکها بررسی و مشاهده شد که در  چند گیاه از جمله کافور بود، روي مایت هاي عامل بیماري گال

با توجه به نتایج ). 119( روز بعد از شروع درمان با پماد ذکر شده مایت ها کامال از بین رفتند15
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تحقیق ذکر شده، مشخص گردید بعضی از گیاهان از جمله کافور با افزایش زمان مواجهه می تواند 

لعه حاضر نیز اثر عصاره کافور با باعث کاهش جمعیت مایت ها در زخم هاي پوستی شود. در مطا

% بود 50/97دقیقه این اثر 10در زمان  mg/ml 3افزایش زمان مواجهه بیشتر شده چنانکه با غلظت 

  % پروتواسکولکس ها را از بین برد. 100دقیقه، به میزان 20ولی با افزایش زمان مواجهه به 

انی و ضد التهابی عصاره و فراکشن هاي و همکاران اثر آنتی اکسید  Lee HJدر مطالعه اي توسط    

بوتانولی و اتیل استاتی گیاه کافور بررسی شد. نتایج نشان داد که در سلول هاي تحریک  - nهگزانی، 

در حضور عصاره هاي متانولی،  TNF-αو  IL-1ß  ،IL-6شده با لیپوپلی ساکارید میزان تولید 

درصد) متوقف شد. فراکشن هاي هگزانی و اتیل  70تا  20هگزانی و اتیل استاتی به طور قابل توجهی (

ماکروفاژهاي تحریک شده با لیپوپلی ساکارید و اینترفرون گاما  به  را در NOاستاتی همچنین تولید 

%) 70ي بوتانولی و اتیل استاتی به میزان باالیی(% مهار کردند. عصاره متانولی و فراکشن ها65میزان 

را مهار کردند، همچنین آنها داراي خاصیت آنتی اکسیدانی باالیی بودند. نتایج  E2تولید پروستاگلندین 

، NOفوق نشان می دهند که فعالیت ضد التهابی گیاه کافور ممکن است به دلیل تنظیم تولید 

). در مطالعه حاضر، عصاره اتانولی گیاه 160باشد ( E2اگلندین سایتوکاین هاي پیش التهابی و پروست

در سلول هاي  MHCII,CD86,CD40کافور داراي اثر قابل توجهی بر کاهش سه مارکر بلوغ 

و همینطور  براي بررسی اثرات دیگر این گیاه روي سایر سایتوکاینهاي سیستم ایمنیدندریتیک داشت 

  .دیگري صورت گیرد اید مطالعاتب ،Th1/Th2باالنس پاسخ هاي سلولی 
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  نتیجه گیري

تاثیر خوبی بر روي پروتواسکولکس ها داشتند  تخم گیاه کدوتمامی گیاهان مورد آزمایش بجز عصاره 

کاکوتی قابل مالحظه بود. همچنین  که این تاثیر در بعضی گیاهان از جمله کافور ، اسطوخودوس و

گیاهان مانند تنباکو، اسطوخودوس، دارچین و کافور با کاهش درصد  نتایج نشان داد که برخی از

مارکرهاي بلوغ و برخی گیاهان دیگر شامل کاکوتی و مورد با افزایش مارکرهاي بلوغ داراي اثرات 

ایمونومدوالتوري مناسبی می باشند. لذا تحقیقات بیشتر جهت بررسی اثر آنها بر تولید سایتوکاین ها و 

  پیشنهاد می شود.  Th1/Th2دندریتیک و نیز نوع پاسخ ایمنی  عملکرد سلولهاي
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  پیشنهادات

باتوجه به اثر پروتواسکولیسیدالی مناسب گیاهان مورد نظر و همچنین اثر ایمونومدوالتوري آنها، انجام 

  تحقیقات ذیل در آینده پیشنهاد می شود:

  ژنوتایپ هاي مختلف انگل اکینوکوکوس گرانولوزوسبررسی اثر گیاهان پروتواسکولیسید بر روي  -1

و   In vivoو ایمونومدوالتوري گیاهان مورد مطالعه در شرایط  بررسی اثر پروتواسکولیسدالی -2

 روي حیوانات آزمایشگاهی 

بررسی اثر فراکشن هاي مختلف گیاهان مذکور بر روي پروتواسکولکس ها و بررسی اثر  -3
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