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 ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

 (126)شماره پي در پي1397ديبهشت فروردين و ار، 1، شماره23دوره 
 

بر  (Ceratonia siliqua) خرنوبعصاره  يکشندگاثر 

 يشگاهيط آزمايدر شرا ديداتيست هيک يها پروتواسکولکس
 

 يفاطمه کرامت ،*فرد يفرناز ملک

  

 رانيه، اي، ارومهيدانشگاه اروم ،يولوژيپاتوب  گروه

 

 17/11/1396 تاريخ پذيرش:              29/8/1396تاريخ وصول: 

 

 : هدیچک
 

ن يباشید  بنیابرا   میي متفاوت آنها مشکل  يد به علت اثرات جانبيداتيست هيجهت درمان ک ييايميش ياستفاده از داروها :فهدو  نهيزم

  باشید  ميد مورد توجه يداتيست هيه کيبرعل يک روش درمانيبه عنوان  يياهان دارويمانند گ ييايميرشيبات غيامروزه استفاده از ترک

   ستا دهبو شگاهییماآز طیاشردر  عصاره خرنوب کشی سکولکسا رثا سیربر ،حاضر مطالعهاز  فهد

 

 يبیرا  يشیگاه يط آزمايمختلف مواجه در شیرا  يها مختلف عصاره خرنوب در زمان يها غلظت تجربي ن مطالعهيدر ا :يروش بررس

از کبد گوسیفند آلیوده بیه    ل ياستر ها به صورت کاماًل قرار گرفت  پروتواسکولکس يد مورد بررسيداتيست هيدر ک ناثرات آ يبررس

، 10میدت زمیان    ي( بیرا تريل يليگرم در م يليم 50و  25، 10غلظت از عصاره خرنوب) 3د و در مواجهه با ش يآور د جمعيداتيست هيک

آوري شیده   هاي جمیع  داده ن شد ييتع درصد 1/0ن يائوز يزيآمها با رنگ قه قرار گرفت  زنده ماندن پروتواسکولکسيدق 60و  30، 20

 تجزيه و تحليل شدند  تي تست ا استفاده از آزمون آماريب
 

اثیرات اسیکولکس    يمیورد اسیتفاده دارا   يدر تمام غلظت هیا  عصاره خرنوبدست آمده مشخص شد که ه ج بيبر اساس نتا :افتههای

 30بعید از گذشیت    تیر يل يلی يگیرم در م  يلی يم 50عصاره خرنوب در غلظت   (>05/0p)باشد مينسبت به گروه کنترل  يدار يمعن يکش

 ها شد  ن رفتن تمام پروتواسکولکسيقه موجب از بيدق

 

 يجهیت بررسی   يیي اه دارويی ن گيی ا يتنی ر درونيثأباشد  اگرچه تی  مي يقو يت اسکولکس کشيفعال يعصاره خرنوب دارا :يریجهگینت

 رد يمورد مطالعه قرار بگ يستياه خوار بايوانات گيد در انسان و حيداتيست هيدرمان ک
 

 يشگاهيط آزمايشرا،پروتواسکولکس ،کیتادیه ستیک ،خرنوب: يديکل يها واژه

 
  پاتوبيولوژي وهگر ،مپزشکیدا هکدینشدا ،اروميه دانشگاه اروميه،  فرناز ملکي فرد، :نويسنده مسئول*

Email: f.malekifard@urmia.ac.ir 
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 مقدمه

ک يی د يداتيست هيا کي سينوکوکوزيک اکيستيک

کییرم  يمرحلییه ورواز  يناشییمشییترم مهیی   يمییاريب

ک يسییتيک ( 1)باشیید مییي نوکوکییوس گرانولوسییوسياک

از  ييايییمنییاطج جغرافاز  ياريس در بسییينوکوکییوزياک

شییر   انیه، يخاورم ،يبجنییو يکیا يا، آمريلجملیه اسییترا 

 ( 2)باشد ميع يترانه شايشر  اروپا ومنطقه مد قا،يآفر

سیه   يیي ون و درمیان دارو يراسی ي، آسپيجراح

د اسیتفاده  يی داتيسیت ه يدرمیان ک  يبیرا  يروش درمان

ماننید  هیا   دازوليی م يبیا بنیز   يیي درمان دارو شود  مي

انجیام   يعالوه بر روش جراحی آلبندازول و مبندازول، 

ستند ين يکه قابل جراح يمارانيژه در بيوه و ب رديگيم

از جملییه  ييوسی  اگرچییه اثیرات  ( 3)شیود  میي اسیتفاده  

از عوارض اسیتفاده از   يتوپنيد، ترومبوسيشد يلکوپن

 يمحققان در پن امروزه ي(  بنابرا4)باشد مين داروها يا

 ياسکولکس با اثیرات جیانب  دال يسيافتن عوامل اسکولي

 يمییارين بيییشییتر در درمییان ايب يرگییذاريثأکمتییر و ت

  .(5د)نباش مي

اسیت کیه در    ياديی ز يها سال ييدارو اهانيگ

 ياز بعضیی يريشییگيدرمییان و پ ياسییر جهییان بییراسر

بیر   ياديی ز هیاي  همطالعی  شیوند   مياستفاده  ها يماريب

ر، يسی ؛ اهان مختلف ماننید يدال گيسياثرات اسکول يرو

صییورت گرفتییه  يرازيشیین شییيآو و درمنییه ،ليییزنجب

  (6ی9)است

متعلییج بییه خییانواده حبوبییات،  اه خرنییوب يییگ

 ميبیو  ،اهيی ن گيی متر اسیت  ا  12تا  7به ارتفاع  يدرخت

بییه کییازرون  دران ريییترانییه اسییت و در ايمنییاطج مد 

اه خرنیوب  ياز گ ( 10و 11خودرو وجود دارد)صورت 

و  ينيريشی  ،تيسکويد بين کننده در توليريعنوان شه ب

نیه کی  آن اسیتفاده    ياد وهزيی علت قند زه ب ها يدنينوش

تیوان بیه    میي اه ين گيا ياز اثرات ضدانگل ( 12شود) مي

ر رشد انگل اشاره کیرد کیه بیه منظیور     ب ياثرات مهار

 ( 13ا اسیتفاده شیده اسیت)   يضیدماور  يداروهیا  ديتول

بر، يف هاي بيعلت دارا بودن ترکه باه ين گياز اهمچنين 

 يهیا  ها و اسیترول  دانياکس يها، توکوفول، آنت فنول يپل

ابت يرطان و ضیدد ضدسی  يبه عنیوان داروهیا  ، ياهيگ

و همکییاران  ولییوپزيآر(  13و 14اسییتفاده شییده اسییت)

 يهیا  اه را بیر کیرم  يی ن گيی عصیاره ا  ياثرات ضید انگلی  

لوس يکواسییییترونژيترو  همییییانکوس کونترتییییوس 

  ( 15را نشان دادند) سيفورميکولبر

اثیر   ،يقبلی  هیاي  همطالعی  يبا توجیه بیه بررسی   

تیا بیه    ديی داتيسیت ه يکبیر   يخرنیوب رو  اهيعصاره گ

باشید  هیدف از مطالعیه حاضیر      میي امروز ناشیناخته  

 ديی داتيسیت ه يکخرنوب بر  اهيرات عصاره گاث يبررس

   دبو شگاهيآزما طيدر مح

 

 يروش بررس

 يهیا  سیت يک يکبد حاو ،تجربی مطالعه نیدر ا

ه و بیییه بخیییش يیییه تهيییید از کشیییتارگاه اروميیییداتيه

ل يط اسییتريت شییرايییمنتقییل و بییا رعا يشناسیی انگییل

ل بیه  ياسیتر  يهیا  ره و در لولهيها آسپ ستيات کيمحتو

 يه و چرکيفيکلس يها ستيک شد خته يصورت مجزا ر

 ، خارج شدند يشده از بررس
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از نظیر   يکروسکوپ نیور يها به کمک م ستيک

در صییورت  قییرار گرفتنیید  يمییورد بررسیی يبییارور

بیه  هیا  ها، زنده بیودن پروتواسیکولکس   ستيک يبارور

 يدرصید و از رو  1/0ن يبیا ائیوز   يزيی آم رنیگ  وسيله

رار قی  يابيی میورد ارز  يشیعله شیمع   يها حرکت سلول

 ( 6گرفت)

 از اسییتان فییارس، شهرسییتان  خرنییوباه يییگ

ه يکردن در سا و پس از خشکشده  يداريخرکازرون 

اه میوردنظر بعید از   يی گ ه منتقل شید  يبه دانشگاه اروم

اب يآسی  يخوب به ياب برقيه، با آسيخشک شدن در سا

  مياز روش هضیی يمتییانوله عصییاره يییشیید  جهییت ته

اب شدن يس از آساه پيکه گ صورت  نياستفاده شد  بد

 يمخلوط شد و پس از مدت (کيمتانول سه به با حالل )

ل يی منظیور تکم  کر بیه يدستگاه ش يمخلوط شدن بر رو

  ف صیاف يی و ق يصیاف  به وسيله، يريگ ند عصارهيفرآ

ه مورد يه به دست آمد  عصاره اوليشده تا عصاره اول

( قیرار  يروتیار ند حذف حیالل )بیا قیرار دادن در    يفرآ

 د يظ شده به دست آيره تغلگرفت تا عصا

ا يییدال عصییاره ياثییر پروتواسکولکسیی يبررسیی

غلظت از عصیاره هیر    3ن مطالعه ياهان در ايعصاره گ

گیرم   يلی يم 50و  25، 10ش)ياهان مورد آزمیا يکدام از گ

قه يدق 60و 30، 20، 10 يتر( در مدت زمان هايل يليدر م

 د ششده مجاور  يآور جمع يها با پروتواسکولکس

 5/0و  25/0، 1/0میذکور   يهیا  ه غلظتيته يبرا

خشیک شیده میورد نظیر بیا       يهیا  اهيی گرم از عصاره گ

جداگانیه   يهیا  ن در لولیه يتر نرمال ساليل يليم 10حدود 

 ( 7ها با مگنت به  زده شد ) مخلوط و لوله

تیر از محلیول   يل يلی يم 5/2ش يدر هر لوله آزما

تر از نمونه هیا کیه   يکروليم 100آن  يخته شده و روير

پروتواسیکولکس بیود اضیافه شید       1000حدود  ياوح

 60و 30، 20، 10 يات لوله ها در مدت زمیان هیا  يمحتو

شید تیا    گیراد انکوبیه  يدرجه سیانت  37 يقه، در دمايدق

و بعید از میدت    پروتواسکولکس ها رسوب کننید  ميتما

پیت  يلولیه هیا بوسیط پ    يمذکور، قسمت روئ يزمان ها

رسیوب   يهیا  تا پروتواسیکولکس  ديپاستور حذف گرد

                              يبییییرا رنیییید يقییییرار بگ يکییییرده مییییورد بررسیییی

                 شیییات، از گیییروه کنتیییرل ينیییان از صیییحت آزماياطم

بیار تکیرار    3شیات  ين( اسیتفاده شید  آزما  ي)نرمال سال

 ( 6د )يگرد

زان زنییییده مانییییدن يییییمحاسییییبه م يبییییرا

گیرم   1) درصد 1/0ن يها، محلول ائوز پروتواسکولکس

تر آب مقطر( استفاده شد  بعید  يل يليم 1000ن در يائوز

ن يمرده رنگ ائوز يها ، پروتواسکولکسيزيآم از رنگ

امییا  نیید،آمدرا جییذب کییرده و بییه رنییگ قرمییز در     

ه و زنییده بییدون رنییگ مانیید    يهییا پروتواسییکولکس

بدن در آنهیا   وانقباضات اي شعله هاي سلول ارتعاشات

هیا از   وتواسیکولکس ر پريی زان میر  و م يی م ده شد يد

میییرده بیییه کیییل    يهیییا درصییید پروتواسیییکولکس 

 ( 7)آمددست ه ها ب پروتواسکولکس

بییا اسییتفاده از  آوري شییده  هییاي جمییع  داده

و آزمیون آمیاري تیي تسیت تجزيیه و       SPSS افزار نرم

 تحليل شدند 
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 ها افتهي

اه خرنیوب بیا   يی ن مطالعیه اثیر عصیاره گ   يدر ا

تر در میدت  يل يليگرم در م يليم 50و  25، 10يها غلظت

 يقییییه بییییر رو يدق 60و 30، 20، 10  يهییییا زمییییان

قییرار گرفییت    يهییا مییورد بررسیی   پروتواسییکولکس

ن اثیر  يانگيی ها در سه تکیرار انجیام شید کیه م     شيآزما

 هیا و میدت   میذکور در غلظیت   اهيگدال يسيپروتواسکول

خالصیه   3تیا   1مختلیف در جیداول شیماره     يها زمان

 شده است   

گییرم در  يلییيم 50عصییاره خرنییوب درغلظییت 

 100قیه مواجهیه باعیر میر      يدق 30بعید از  تر يل يليم

زان يییم يهییا شیید  بررسیی درصیید از پروتواسییکولکس

 50و  25، 10يهیا  عصاره خرنیوب در غلظیت   يکشندگ

سیه بیا   يبرحسیب زمیان در مقا   تیر يل يليگرم در م يليم

عصییاره خرنییوب در تمییام   دادگییروه کنتییرل نشییان  

 ياثرات اسکولکس کش يمورد استفاده، دارا يها غلظت

( نسیییبت بیییه گیییروه کنتیییرل   >05/0p)يدار يمعنییی

 ريی م میر  و  زانيی مکیه   يطوره ب ( 1 دار)نموباشد يم

مجییاورت بییا  قییهيدق 60 هییا پییس از پروتواسییکولکس

گیرم   يلی يم  50و  25، 10يها در غلظت عصاره خرنوب

 100و  90/88،  66/76 برابر بیا  بيبه ترت تريل يليدر م

در گیروه   ريی مر  و م زانيکه م يحال در ،در صد بود

   بود درصد 7/11کنترل 

 ریتأثش يانگر افزايب ن مطالعه،يج اين نتايچن ه 

 نماو ز غلظت شیافزا باعصاره خرنوب  کشندگی

د يداتيست هيک يها پروتواسکولکسروي  بر ورتمجا

 ريماآ ظلحا از ریتأث انزیم در وتتفا نیا که ،باشد می

 شد با ( می>05/0p)دار  معنی

دسیت آمییده نشییان دهنییده  ه ج بییين نتییايبنیابرا 

ط يعصیاره خرنیوب در محی    يت اسکولکس کشيخاص

 ( 1باشد)شکل  ميشگاه يآزما

 

 بحر

باشد که بیه   هيداتيدوزيس يک بيماري انگلي مي

به عنوان يک عامل تهديید   ،علت مشکل بودن درمان آن

جامعه در بسیياري از کشیورها     کننده سالمت عمومي

هییاي  (  تییا بییه امییروز مطالعییه16اسییت)شییناخته شییده 

مختلفي در میورد اثیرات اسکوليسیيدال نيتیرات نقیره،      

درصید،   95سالين هيپرتونيیک، سیتريمايد، اتيیل الکیل     

پراکسيد هيدروژن، میانيتول، آلبنیدازول، کلرهگزيیدين    

(، اما اسیتفاده از  17ی24گلوکونات صورت گرفته است)

س به سبب اين عوامل در درمان کيستيک اکينوکوکوزي

اي مانند؛ نکروز کبید، فيبیروز    ايجاد عوارض ناخواسته

 ( 25شود) صفراوي و مت هموگلوبينميا محدود مي

يییک عامییل کشیینده اسییکولکس خییوب و ايمیین  

هیاي وزم از جملیه    بايستي داراي بعضي خصوصیيت 

بيشترين و بهترين اثر در غلظت ک ، ک  هزينیه بیودن،   

يک، تأثير در مدت فاقد اثرات جانبي موضعي يا سيستم

اي بیه  بودن آن است  اخيرًا توجه ويیژه  ک  و غير سمي

استفاده از مشتقات گياهي و عصیاره گياهیان در طیب    

سنتي در کشورهاي در حال توسعه شده است کیه بیه   

علییت داشییتن اثییرات جییانبي کیی ، کیی  هزينییه بییودن و  

 ( 26باشد) دسترسي باو به گياهان مي



 بر کيست هيداتيد   بررسي اثر کشندگي عصاره خرنوب

 73 (126)شماره پي در پي1397فروردين و ارديبهشت ی 1ی شماره 23مجله ارمغان دانش ی دوره 

 مختلف مواجهه ياه خرنوب در مدت زمان هايعصاره گ تريل  يليگرم در م يليم 10غلظت دال يسي: اثر اسکول1جدول 

 

  زمان
 ها شيآزما

 جمع کل
 تکرار سوم تکرار دوم تکرار اول

 قهيدق 10

 1304 485 417 402 پروتواسکولکس

 276 92 94 90 مرده

 16/21 96/18 54/22 38/22 (درصد) يکشندگ

 قهيدق 20

 1368 483 472 413 سپروتواسکولک

 443 150 152 141 مرده

 38/32 05/31 2/32 14/34 )درصد( يکشندگ

 قهيدق 30

 1469 568 421 480 پروتواسکولکس

 906 322 295 294 مرده

 67/61 69/56 88/68 25/61 )درصد( يکشندگ

 قهيدق 60

 1397 516 459 422 پروتواسکولکس

 1071 369 341 361 مرده

 66/76 52/71 29/74 54/85 )درصد(يکشندگ

 کنترل

 1521 534 502 485 پروتواسکولکس

 202 85 62 55 مرده

 28/13 91/15 35/12 34/11 )درصد( يکشندگ

 

 

 

 

 مختلف مواجهه ياه خرنوب در مدت زمان هايعصاره گ تريل يليگرم در م يليم 25دال غلظت يسي: اثر اسکول2جدول 

 

  زمان
 ها شيآزما

 جمع کل
 تکرار سوم تکرار دوم تکرار اول

 قهيدق 10

 1342 478 452 412 پروتواسکولکس

 547 183 179 185 مرده

 76/40 28/38 6/39 9/44 )درصد( يکشندگ

 قهيدق20

 1255 427 421 407 پروتواسکولکس

 670 231 222 217 مرده

 42/53 09/54 73/52 31/53 )درصد(يکشندگ

 قهيدق 30

 1299 457 427 415 لکسپروتواسکو

 974 313 337 319 مرده

 97/74 49/68 92/78 86/76 )درصد(يکشندگ

 قهيدق 60

 1367 497 421 449 پروتواسکولکس

 1229 428 402 399 مرده

 95/89 11/86 48/95 86/88 )درصد( يکشندگ

 کنترل

 1521 534 502 485 پروتواسکولکس

 202 85 62 55 مرده

 28/13 91/15 35/12 34/11 صد()در يکشندگ
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 مختلف مواجهه ياه خرنوب در مدت زمان هايعصاره گ تريل يليگرم در م يليم 50دال غلظت يسي: اثر اسکول3جدول

 

  زمان
 ها شيآزما

 جمع کل
 تکرار سوم تکرار دوم تکرار اول

 قهيدق 10

 1357 477 459 421 پروتواسکولکس

 1105 385 361 359 مرده

 42/81 71/80 64/78 27/85 )درصد( يندگکش

 قهيدق20

 1229 428 411 390 پروتواسکولکس

 1148 379 384 385 مرده

 4/93 55/88 43/93 71/98 )درصد( يکشندگ

 قهيدق 30

 1323 473 432 418 پروتواسکولکس

 1323 473 432 418 مرده

 100 100 100 100 )درصد( يکشندگ

 قهيدق 60

 1186 395 402 389 پروتواسکولکس

 1186 395 402 389 مرده

 100 100 100 100 )درصد( يکشندگ

 کنترل

 1521 534 502 485 پروتواسکولکس

 202 85 62 55 مرده

 28/13 91/15 35/12 34/11 )درصد( يکشندگ

 

 

 
 

 ده(، پروتواسکولکس رنگ گرفته )مرده(رنگ )زنيدرصد؛ پروتواسکولکس ب 1/0ن يشده با ائوز يزيآم رنگ يها : پروتواسکولکس1شکل

 

ت يعلییت خاصیی بییه يخرنییوب در طییب سیینت  

( و 13ضید سیرطان)   يبیه عنیوان دارو   يدانياکس يآنت

                            ( شیییییناخته شیییییده اسیییییت   14ابیییییت)يضییییید د

 پلي ول،توكوفر دیییییییییییمانن تركيباتي يدارا بخرنو
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 گياهييهاولترییییییییییییسا و ها انكسيدا نتيآ ،ها لفنو

اه بیا  يی ن گيی ثره اؤن مواد ميتر تانن  مه  ( 14باشد)مي

ن امیر بیه   يی کننده است کیه ا  ياثرات قابض و ضدعفون

                   هیییا صیییورت  نيعلیییت جیییذب آب و رسیییوب پیییروتئ

 ( 29رد)يگ مي

 عصاره خرنوبمثبت  ريثأمختلف تهاي  همطالع

اثرات ضد  اند  ها را نشان داده س يکروارگانيم روي بر

اه يییگ يتيسییيتوتوکسيو س ييايییضیید باکتر ،يقییارچ

حسیونا و همکیاران    بیه وسیيله   يا خرنوب در مطالعیه 

ج مطالعیه آنهیا،   ينشان داده شده است  بیر اسیاس نتیا   

اه خرنیوب بیه عنیوان میاده محیافظ در      يی توان از گ يم

ن يچنی  هی   ( 30د)کیر اسیتفاده   يیي و دارو ييع غذايصنا

 دهيز بییه اثبییات رسیی يییوم آن نياثییرات ضدپالسییمود 

اثیرات   همکیاران  و لیوپز و يآر يا در مطالعه ( 13)است

هیا نشیان    د  آنکردن يها را بررس اه خرنوب بر کرميگ

 هیاي  بيی علت دارا بودن تانن و ترکدادند که خرنوب به

همیانکوس  کیرم   ن رفیتن يتواند باعر از ب ميفنول  يپل

 سيفییورميبريلوس کوليژکواسییترونيترو  کونترتییوس

  ( 15شود)

عصییاره  در مییورد اثییرات يا عییهتییاکنون مطال

  اسیت  نگرفتیه  صورت ديداتيه ستيک يرو بر خرنوب

عصییاره  متفییاوتهییاي  غلظییت ريثأمطالعییه تیین يییادر 

بیییییر روي  يشیییییگاهيآزما طيدر محییییی خرنیییییوب

قرار  يمورد بررس ديداتيه ستيک يها پروتواسکولکس

بییاوي  رياز تییأث ي  مطالعییه حاضییر حییاکه اسییتگرفتیی

بییییر روي  عصییییاره خرنییییوب ياسییییکولس کشیییی

توان گفت  مي  بود کيداتيه ستيهاي ک پروتواسکولکس

ه توانید بی   میي عصاره خرنوب  ين اثر اسکولکس کشيا

ن يییاکییه  باشیید يفنلیی يپلیی هییاي بيییترک تییانن وعلییت 

ن ياثر کرده و باعیر از بی   يواره سلوليبر د هاي بيترک

  (31)شوند ميها  رفتن سلول

 يکشییندگ ريتییأث يدر مطالعییه حاضییر بررسیی 

گیرم   يلی يم 50و  25، 10هاي  در غلظت رنوبعصاره خ

در  قهيدق 60و  30، 20، 10يها زمان يو طتر يل يليدر م

عصیاره   دهید کیه   میي نشیان  گیروه کنتیرل   بیا   سهيمقا

اثیرات   يمورد استفاده دارا يها خرنوب در تمام غلظت

نسیبت بیه گیروه کنتیرل      يدار يمعنی  ياسکولکس کشی 

رت زمییان مجییاو  شيبییا افییزا ن يچنیی باشیید  هیی   مییي

درصید   نيانگيی م عصاره خرنوببا  ها پروتواسکولکس

   ابدي مي شيافزا يکشندگ

ن مطالعییه اثییرات ضیید  يییج ايبییر اسییاس نتییا 

 مدت درتر يل يليگرم در م يليم 50غلظت در ياسکولکس

 عوامییل ريسییا اثییرات بییا  سییهيمقا در 4، قییهيدق 30

 15)در میدت   درصید  95ل الکیل  يات مانند دالياسکولس

 10)در مییدت  درصیید5/0-1د يماير، سییت(18)قییه(يدق

 15)در میدت   درصید  3دروژنيدهيپراکسی ، (18)قه(يدق

 (19)قه(يدق 15ک )به مدت يپرتونين هيو سال (17)قه(يدق

  باشد ميمشابه 

 رييگ جهينت

 خرنیوب عصیاره   ن مطالعه،يج ايبا توجه به نتا

 30بعید از گذشیت    تیر يل يليمبر  گرم يليم 50غلظت  در

درصیید  100 شییدن کشییته رباعیی توانیید مییيقییه يدق

 جيطبج نتیا  بر  د شوديداتيست هيک يها پرتواسکولکس
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توانید بیه    میي  عصیاره خرنیوب  مطالعیه   نيحاصل از ا

ثر در نظیر گرفتیه   ؤم يعيدال طبيسيلسکواعنوان ماده 

حاضیر بیر   کیه مطالعیه    نيبا توجه به ان يچن ه  شود،

در هیاي کبید گوسیفندي     سیت يک يها پروتواسکولکس

رو ضیروري   نيی بوده اسیت، از ا  يگاهشيط آزمايشرا

 عیوارض  و آن ثرؤغلظت می  جيدق نييتع جهت است که

 ،بیدن  يهیاي داخلی   روي ارگیان  آن بیر  ياحتمیال  مضر

و به صیورت   يدرون تن طيشرا در يگريد هاي همطالع

بیه   جيتیا نتیا   رديی گ صیورت  وانیات يبر روي ح يتجرب

  دست آمده کاربردي گردد 

 

 ر و تشکريتقد

 يمعاونییت محتییرم پژوهشیی  از لهيوسیی نيبیید

 امکیان  يت میال يی و حما بيکه با تصیو  هيدانشگاه اروم

  ديآ ميتشکر به عمل  آوردند انجام مطالعه را فراه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بر کيست هيداتيد   بررسي اثر کشندگي عصاره خرنوب

 77 (126)شماره پي در پي1397فروردين و ارديبهشت ی 1ی شماره 23مجله ارمغان دانش ی دوره 

REFERENCES 
1.Eckert J, Deplazes P  Biological, epidemiological, and clinical aspects of echinococcosis, a 

zoonosis of increasing concern. Clinical Microbiology Reviews 2004; 17: 107e135. 
2.Zulfikaroglu B, Ozalp N, Keskek M, Koc M. Primary echinococcal cyst of the thyroid: report of a 
case. Surgery today 2008; 38: 833–5. 
3.Blanton RE, Wachira TM, Zeyhle EE, Njoroge EM, Magambo JK, Schantz PM. Oxfendazole 
treatment for cystic hydatid disease in naturally infected animals. Antimicrobial Agents and 
Chemotherapy 1998; (42): 601–5. 
4.Junghanss T, da Silva AM, Horton J, Chiodini PL, Brunetti E. Clinical management of cystic 
echinococcosis: state of the art, problems, and perspectives. The American Journal of Tropical 
Medicine and Hygiene 2008;79(3): 301-11.  
5.Adas G, Arikan S, Kemik O, Oner A, Sahip N, Karatepe O. Use of albendazole sulfoxide, 
albendazole sulfone and combined solutions as scolicidal agents on hydatid cysts (in vitro study). 
World Journal of Gastroenterology 2009; 15: 112-6. 
6.Moazeni M, Nazer A. In vitro effectiveness of Garlic (Allium sativum) extract on scolices of 
hydatid Cyst. World journal of surgery 2010; 34(11): 2677-81. 
7.Moazeni M, Roozitalab A. High scolicidal effect of Zataria multiflora on protoccoleces of hydatid 
cyst: an in vitro study. Comparative Clinical Pathology 2012; 580: 1068–73 
8.Rahimi-Esboei B, Ebrahimzadeh MA, Fathi H, Anzahaei, FR. Scolicidal effect of allium sativum 
flowers on hydatid cyst protoscolices. European Review for Medical and Pharmacological Sciences 
2016; 20(1): 129-32. 
9.Feizi F, Moradkhani S, Matini M, Parandin F, Roushan A, Fallah M. To study the solicidal effects 
of the extracts of Ginger (Zingiber officinale) and Artemisia (Artemisia aucheri) on protoscoleces of 
Hydratid Cyst in vitro. Arak Medical University Journal 2015; 18(101): 45-52. 
10.Mirhaydar H. Plant information: Plant usage in disease treatment. Tehran: Farhang Islami, 
press; 1994. 
11.Mozaffarian V. A dictionary of Iranian plant names: Latin, English, Persian. Farhang Mo'aser; 
1996. 
12.Khair M, El-Shatnawi J, Ereifej KI. Chemical composition and livestock ingestion of carob 

(Ceratonia siliqua L.) seeds. Journal of Range Management 2001; 54: 669–73. 

13.Custodio L, Fernandes E, Escapa AL, López-Avilés S, Fajardo A, Aligue R, et al. 
Antiproliferative and apoptotic activities of extracts from carob tree (Ceratonia siliqua L.) in MDA-
MB-231 human breast cancer cells. Planta Medica 2008; 74(09): 48. 
14.Mokhtary M, Sharifi E, Shahamir-Tabatabaee M. The effect of carob extract on liver function test 
in diabetic male rat. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 2013; 15(3): 40-7. 
15.Arroyo-Lopez C, Manolaraki F, Saratsis A, Saratsi K, Stefanakis A, Skampardonis V, et al. 
Anthelmintic effect of carob pods and sainfoin hay when fed to lambs after experimental trickle 
infections with Haemonchus contortus and Trichostrongylus colubriformis. Parasite 2014; 21. 
16.Mahmoudvand H, Fasihi Harandi M, Shakibaie M, Aflatoonian MR, ZiaAli N, Makki MS. 
Scolicidal effects of biogenic selenium nanoparticles against protoscolices of hydatid cysts. 
International Journal of Surgery 2014; 12: 399-403.  
17.Besim HK, Karayalcin K, Hamamci O, Güngör C, Korkmaz A. Scolicidal agents in hydatid cyst 
surgery. HPB Surgery 1998; 10(6): 347-51. 
18.Caglar R, Yuzbasioglu MF, Bulbuloglu E, Gul M, Ezberci F, Kale IT. In vitro effectiveness of 
different chemical agents on scolices of hydatid cyst. Journal of Investigative Surgery 2008; 21(2): 
71-5. 
19.Kayaalp C, Balkan M, Aydin C, Ozgurtas T, Tanyuksel M, Kirimlioglu V, et al. Hypertonic saline 
in hydatid disease. World Journal of Surgery 2001; 25(8): 975-9.  
20.Erzurumlu K, Hokelek M, Baris S, Sahin M, Birinci A, Amanvermez R, et al. Effect of 
albendazole sulfoxide solution on the scolices and the hepatobiliary system. European Surgical 
Research 1998; 30(6): 433-8. 
21.Puryan K, Karadayi K, Topcu O, Canbay E, Sumer Z, Turan M, et al. Chlorhexidine gluconate: 
an ideal scolicidal agent in the treatment of intraperitoneal hydatidosis?. World Journal of Surgery 
2005; 29(2): 227-30. 
22.García JL, Alonso E, Gonzalez-Uriarte J, Romano DR. Evaluation of scolicidal agents in an 
experimental hydatid disease model. European Surgical Research 1997; 29(3): 202-8. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oner%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sahip%20N%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karatepe%20O%5Bauth%5D


 فاطمه کرامتي فرناز ملکي فرد و

 78 (126)شماره پي در پي1397ردين و ارديبهشت فروی 1ی شماره 23مجله ارمغان دانش ی دوره 

23.Kilicoglu B, Kismet K, Koru O, Tanyuksel M, Oruc MT, Sorkun K, Akkus MA. The scolicidal 
effects of honey. Advances in Therapy 2006; 23(6):1077-83. 
24.Paksoy Y, Odev K, Sahin M, Arslan A, Koç O. Percutaneous treatment of hydatid cysts: 
comparison of direct injection of albendazole and hypertonic saline solution. American Journal of 
Roentgenology 2005; 185(3): 727-34. 
25.Topcu O, Sumer Z, Tuncer E, Aydin C, Koyuncu A. Efficacy of chlorhexidine gluconate during 
surgery for hydatid cyst. World Journal of Surgery 2009; 33(6):1274-80. 
26.Hosseini SV, Ghanbarzadeh K, Barzin Z, Sadjjadi SM, Tanideh N, Mehrabani D. In vitro 
protoscolicidal effects of hypertonic glucose on protoscolices of hydatid cyst. The Korean Journal of 
Parasitology 2006; 44(3): 239. 
27.Moro P, Schantz PM. Echinococcosis: a review. International Journal of Infectious Diseases 
2009; 13 (2): 125–33. 
28.Iminjan M, Amat N, Li XH, Upur H, Ahmat D, He B. Investigation into the Toxicity of traditional 
Uyghur medicine Quercus infectoria galls water extract. PLoS One 2014; 9(3): e90756 
29.Khosravi AD, Behzadi A. Evaluation of The antibacterial aactivity of the seed hull of quercus 
brantii on some gram negative bacteria. Pakistan Journal of Medical Sciences 2006; 22(4): 429-32. 
30.Hsouna AB, Trigui M, Mansour RB, Jarraya RM, Damak M, Jaoua S. Chemical composition, 
cytotoxicity effect and antimicrobial activity of Ceratonia siliqua essential oil with preservative 
effects against Listeria inoculated in minced beef meat. International Journal of Food Microbiology 
2011;148(1): 66-72. 
31.Henis Y, Tagari H, Volcani R. Effect of water extracts of carob pods, tannic acid, and their 
derivatives on the morphology and growth of microorganisms. Applied Microbiology1964;12(3): 
204-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paksoy%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16120926
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Odev%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16120926
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sahin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16120926
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arslan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16120926
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ko%C3%A7%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16120926


 بر کيست هيداتيد   بررسي اثر کشندگي عصاره خرنوب

 79 (126)شماره پي در پي1397فروردين و ارديبهشت ی 1ی شماره 23مجله ارمغان دانش ی دوره 

Armaghane-danesh, Yasuj University of                                                                                   Original Article   

Medical Sciences Journal (YUMSJ) 
 

Investigation of the effects of Ceratonia 

Silique Extract on Protoscolexes of 

Hydratid Cyst in Vitro 
 

 
Malekifard F

*
, Keramati F

  

 

 Department of Pathobiology, Urmia University, Urmia, Iran  

 
Received: 20 Nov 2017           Accepted: 27 Jan 2017 

 

Abstract: 
 
Background and Aim: It is difficult to use chemical drugs to treat  of hydatid cyst due to their 
different side effects. Therefore, today, the use of non-chemical compounds such as medicinal 
plants is considered as a method of treatment against hydatid cyst. The aim of the present study 
was to investigate the effect of scoliosis of clove extract in invitro. 
 
Methods: In this experimental study, different concentrations of clove extract at various times in 
experimental conditions were investigated to evaluate its effects on hydatid cyst. Protoscolexes 
were completely sterilized from hydatid cyst infected sheep liverand exposed to 3 concentrations of 
clove extract (10, 25 and 50 mg / ml) for for 10, 20, 30 and 60 minute. The survival of 
protoscolexes was determined with 0.1% eosin staining. The collected data were analyzed by 
statistical tests. 
 
Results: Based on our results, the scolicidal effects of this plant on Hydatid Cysts in all 
concentrations was significant compared to the control groups (p<0.05). Carob extract at 
concentration of 50 mg/ml destroyed all protoscolices in 30 min.  
 
Conclusion: The results also showed that the extract of this plant produce high scolicidal activity; 
However, in vivo efficacy of this medicinal plant remains to be studied for treatment of hydatid cysts 
in humans and herbivorous animals. 
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