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قرص سیر و عصاره الکلی ذغال اخته بر روي اووسیست  تاثیر بررسی مقایسه اي
 HANKکریپتوسپوریدیوم پارووم در محیط 

  3فاطمه غفاري فر،2جاوید صدرایی،1میترا محرابی
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  چکیده
در که  ،دیوم یکی از عوامل رایج اسهال در انسان و حیوانات می باشد که از انتشار جهانی برخوردار استکریپتوسپوری :هدف 

هدف ما . تا کنون درمان قطعی و موثر براي آن یافت نشده است. مثبت و نوزادان بیماري شدید و مزمن ایجاد می کند HIVافراد 
  .بود هنکسدر محیط این انگل ترکیبی از هر دو بر روي اووسیستهاي  از این مطالعه بررسی اثر دارویی ذغال اخته، سیر و

تهیه % 100،%50،%25، %5/12 قتر روش کار از ذغال اخته و قرص سیر و ترکیبی از هردو آنها عصاره هایی بادر  :روش بررسی 
و با روش سوکروز، شیتر  هی جدا شداز مدفوع گوساله هاي جوان و اسهال ي انگل اووسیستها. استریل گردیدند 22/0و توسط فیلتر 

از رقتهاي دارویی تهیه شده را در لوله هاي اپندروف ریخته   λ 900 و اووسیست 2×106آن حاوي از  λ 100 رداو مق تغلیظ شدند
  ). تست ها به صورت سه بار انجام شدند( کردیم نگهداري درجه 37در انکوباتور  ساعت 48و  24و به مدت 
 %100تمامی رقتها بر روي اووسیستهاي کریپتوسپوریدیوم پارووم اثر داشت، اما غلظت  که  نشان دادبدست آمده نتایج  :یافته ها

بیشترین تاثیر را بر روي  عصاره دو گیاه ترکیب ). >001/0P(با ذغال اخته  بیشترین اثر را نشان داد همان غلظت از سیر در مقایسه
این تحقیق نشان می دهد که گیاه ذغال اخته، سیر و ). P> 001/0(دارد ر انفرادي آنها تاثیدر مقایسه با  انگل اووسیست  کاهش

  .باشندبر روي کریپتوسپوریدیوم موثر می توانند ترکیب هر دو آنها 
وعصاره این داروها در کمترین مقدار  ه داروهاي شیمیایی عمدتا داراي عوارض جانبی می باشندکبا توجه به این :نتیجه گیري  
در  بر روي این انگل موثر می باشد بنابراین  احتماال  به دلیل وجود ماده فنلی بنام پلی فنلیک در ذغال اخته و ماده آلیسین در سیر مه

 .استفاده نمود این عصاره هاهستند می توان از  ایمنی نقص سیستم داراي کودکان، سالمندان و کسانیکه

  وسپوریدیوم پاروومذغال اخته ، سیر ، کریپت:  کلید واژه ها
  22/1/91:پذیرش   18/11/90:اصالحیه نهایی   14/4/90:وصول مقاله

  
  مقدمه

کریپتوسپوریدیوم، انگل داخل سلولی و خارج سیتوپالسمی 
است که با آلوده کردن سلولهاي اپیتلیوم روده اي، باعث 
ایجاد بیماري عفونی کریپتوسپوریدیوزیس، در دستگاه 

  لبته، عفونت هاي خارج روده اي، ا )1-3(گوارش می شود
  

  
  

. نیز در میزبانان مبتال به نقص دستگاه ایمنی شایع است
ي  عفونت ها  یکی از  کریپتوسپوریدیوم، ناشی از   عفونت

انگلی انسان و دیگر حیوانات خونگرم و خونسرد است و 
فرصت طلب،  1ئونوزبنابراین یک بیماري به تمام معنا ز

                                                             

1 zoonosis 
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انتشار این بیماري با مرزهاي . )3و4( محسوب می شود
ن با پراگندگی جغرافیایی محدود نگردیده و در سراسر جها

از جنبه پزشکی این انگل عالیم بالینی . وسیع، دیده می شود
ولی  ،ایجاد می کند) اراي صالحیت ایمنید( در افراد سالم

این عالیم خود محدود شونده هستند و بعد از یک اسهال 
راغ، کاهش وزن بدن و دهیدراتاسیون و آبکی، تهوع، استف

ایمنی  سیستممحدود می شود؛ ولی در افراد مبتال به نقص ... 
، افراد تحت درمان با AIDSمثل افراد مبتال به 

، IgA کورتیکواستروئیدها، گیرندگان پیوند، کمبود
سوءتغذیه و عفونت هاي همزمان ویروسی به صورت مهلک 

انسان در اثر مواجهه با ودگی آل .)3( و کشنده بروز می کند
هـــــا یا  آب یا مواد غذایی آلوده، تماس مستقیم با دام

وجه به عوارض و با ت. انسان هاي آلوده صورت می پذیرد
ان ناپذیر در افراد اي و جبر ضایعات خارج روده

 خسارات از لوگیريـج جهت ایمونوساپرس،
افراد  و نیز جلوگیري از مرگ و میر یسکریپتوسپوریدیوز

ایدزي، شناخت و مطالعه ایمنی هومورال از اهمیت خاصی 
پس از شناسایی این انگل براي  .)2و3و5( برخوردار است

اولین بار در ایران، مطالعات مختلفی بر روي شیوع این انگل 
درانسان، مبتالیان به ایدز، گاو و گوساله، گوسفند، بز، اسب 

میزان . )6( تو ماکیان درمناطق مختلف صورت گرفته اس
 7تا  9/2تهران از  آلودگی در کودکان مبتال به اسهال در

 6/5تا  23/1خرم آباد از  درصد، 75/4درصد، قزوین 
درصد،  10تا 7/1درصد، ارومیه از  23/2اهواز  درصد،
درصد، یاسوج  2/27رودهن و جاجرود  )7و 8( 7/4زاهدان 

رصد، د 57/2درصد، یزد  4/1درصد، کرمان  5/10تا  8از 
 6/2درصد، زنجان  5/7تا  6درصد، اراك از  25/3سنندج 

آلودگی نزد مبتالیان به ایدز . )8( درصدگزارش شده است
درصد گزارش  7/26درصد و در کرمانشاه  8/7تهران  در

ذغال اخته به علت داشتن ماده اي بنام پلی  .)9(شده است 
فنلیک باعث نابودي یکسري از انگل ها می شود ولی 

عات کامل علمی منتشر شده از اثرات ضد تک یاخته اطال

اي ذغال اخته و ترکیبات پلی فنل آنها در دسترس نمی 
گیاهان و فرآورده هاي آنها بدلیل نداشتن عوارض و . باشد

از . بعنوان درمان سنتی رایج بوده استیا کم بودن عوارض 
.  این دسته گیاهان ذغال اخته داراي شواهد تاریخی می باشد

از این گیاه براي درمان  1746سربازان انگلیس در سال 
، ل آلودگی انگلی مثل ژیاردیا بودهاسهال که احتماال  بدلی

از ذغال اخته در درمان . )10و11(استفاده می کردند 
  .   )12( اسهالهاي با منشا آلودگی کرمی استفاده می شود

لهاي متعدد به رسمیت شناخته خواص ضد میکروبی براي سا
توت ها و ذغال و به تازگی ثابت شده است در انواع شده 

مهار رشد انند آنتوسیانین و پلی فنل باعث م یترکیباتاخته ها 
اورئوس،  ،ي انتروپاتوژن مثل سالمونال، اشریشیاهایباکتر

، کلستریدیوم وگونه هاي کمپیلوباکتر  هلیکوباکتر، باسیلوس
  .)13(و سویه هاي استافیلوکوك اورئوس می شود 

سیر فعالیت ضد میکروبی وسیعی بر علیه باکتري هاي گرم 
منفی و باکتري هاي گرم مثبت حتی در غلظت هاي بسیار 

زیادي در ارتباط   هايبررسی. پایین از خود نشان داده است
عصاره سیر بر . با اثر ضد میکروبی سیر صورت گرفته است

ونال، کاندیدا، مروي اشیرشیاکلی، سودوموناس، سال
ونالتیفی موریوم، باسیلوس ملبسیال، میکروکوکوس، سالک

سوبتیلیس، هلیکوباکترپیلوري، استافیلوکوکوس ارئوس، 
مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم آویوم مؤثر 

آلیسین و عصاره سیر اثر ضد قارچی  ).14و15(بوده 
 )18و19(و اثر ضد انگلی  )17(و اثر ضد ویروسی  )14و16(

از جمله گزارش هایی در مورد . ود نشان می دهدنیز از خ
تأثیر درمانی عصاره آبی سیر بر هیمنولیپیس نانا و 

و گزارشی در مورد تاثیر درمانی آلیسین  )18(ژیاردیازیس 
 2007در سال . )19( بر آنتاموبا هیستولیتیکا ارائه شده است

آنتونی و همکاران تاثیر ذغال اخته را بر روي ژیاردیا و 
پتوسپوریدیوم در محیط کشت بررسی کردند و نتیجه کری

گرفتند که عصاره این گیاه می تواند بر روي این دو انگل 
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این گیاه احتماال بدلیل داشتن فنل باعث کامال موثر باشد 
  ).20(پاره شدن دیواره اووسیست می شود 

  
  بررسیروش  
بررسی مداخله اي اثر دارویی تجربی هدف ما از این مطالعه  

ذغال اخته، سیر و ترکیبی از هر دو بر روي اووسیستهاي ایـن  
ــود  ــل  بــــر .انگــــل در محــــیط هــــنکس بــ اي تهیــــه انگــ

از مـدفوع گوسـاله هـاي جـوان و اسـهالی       کریپتوسپوریدیوم
از نمونـه   و هاي شهرستان شهریار نمونـه تهیـه شـده    گاوداري

روش اسـید   گسترش تهیه گردید که پس از رنگ آمیـزي بـا  
و نمونه هاي مثبت جـدا   المها بررسی شد ،دهفست اصالح ش

 شیتر با  گرادیان روشبراي تخلیص اوسیست انگل از  .شدند
هاي تجمـع   براي تهیه ذخیره اووسیست. شد استفاده سوکروز

دو بـار   رارسوب انگلی که از محلول شیتر بدست آمده  یافته
با محلول هنکس شسته و رسوب بار سو م را در لوله فـالکون  

از محلــول صــد النــدا و بــه ازاي هریــک میلــی لیتــر  یمریختــ
  .کردیماسترپتومایسین و صد الندا پنی سیلین اضافه 

  غال اختهذ وش عصاره گیرير
ذغال اخته خشک را شسته و خشک نمودیم و  gr 100 ابتد
اتانول خالص  cc 500 ارمنتقل کرده و به مقد یک بشر به 

نرا توسط پارا آه در در حالیکاضافه کردیم و بشر را ) مطلق(
 72همراه با یک مگنت به مدت پوشانیدیم  "فیلم کامال

تا به آرامی مواد  روي شیکر قرار دادیم ساعت در دماي اتاق
تمامی محلول را توسط سپس  .ذغال اخته در الکل وارد شود

توسط  را محلول صاف شده .گاز استریل صاف کردیم
دقیقه  30دت به م 5000 سانتریفوژ یخچال دار با دور

پس از سانتریفوژ محلول روي لوله  .)20( سانتریفوژ کردیم
ها را به یک بشر دیگري منتقل کرده و سریعاً در دستگاه 
تقطیر گذاشته تا الکل اضافی از محلول خارج شود و عصاره 

سی سی در فریزر  5/1هاي اپندورف  باقیمانده در لوله
سیر موجود  به علت وجود قرص هاي .)20(دنگهداري شدن

سیر در داروخانه که حاوي آلیسین هستند عصاره گیري 
  .انجام نشد و از قرصهاي تجارتی استفاده شد

  تهیه غلظت داروهاي گیاهی
با توجه به مطالعات متعدد  غلظت هاي مورد نیاز داروها

% 100و %50،%25، %5/12گذشته بر گیاهان دارویی به نسبت 
 Hanks balanced salt)هنکس محلول در  تهیه و

solution)    استریل و /. 22حل، سپس در زیر هود با فیلتر
  .)17-20( به لوله هاي استریل درپیچ دار منتقل گردیدند

  رقت هاي ذغال اخته
 cc 8 گرم از عصاره الکلی خام ذغال اخته را در  02/0ابتدا  

  موالر 1/0سپس با سود  .هنکس حل کردیم ذخیره محلول
pH   می رسانیم تا تغییرات اسیدي باعث  2/7به محلول را

در  مرحله بعد حجم محلول را با  .شودنمرگ انگل ها 
از این محلول بعنوان غلظت . یمدسی سی رسان 10هنکس به 

را تهیه  بعدين رقت هاي آو ازه صد استفاده کرددر 100
  .کردیم

  رقت هاي سیر
 .یمو سائید کردهخرد دو قرص را کامالً چینی با یک هاون 

محلول  cc10 پودر قرص ها که حاوي آلیسین هستند را در 
  1/0 محلول را با سود PH  سپس .نمودیمحل  هنکس

هر ( یمدرسان cc12حجم محلول را به نده ورسا 2/7موالر به 
cc 1  محلول فوق را در  ).بودمیکروگرم آلیسین  200حاوي

 دقیقه 30به مدت  rpm5000 سانتریفوژ یخچال دار با دور
نموده و از قسمت فوقانی محلول برداشت  .کردیمسانتریفوژ 

صد استفاده کردیم و از در 100غلظت از این محلول بعنوان 
   .دیمنموآن رقت هاي دیگر را تهیه 

 اثر دادن داروهاي گیاهی بر روي اووسیست هاي
   انگل

   و سیر   ذغال اخته
) λ  100  )4 10×236مقدار  cc 5/1لوله اپندرف  5 ابتدا در

 900و سپس کردیم  از سوسپانسیون ذخیره اي انگل اضافه
و به  نمودیمرقت مختلف ذغال اخته به آنها اضافه  4الندا از 

لوله آخر بعنوان کنترل  محلول هنکس بدون دارو اضافه 
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ساعت  48و  24ده  به مدت او آنها را بخوبی تکان د کردیم
راحل فوق براي تمامی م .دادیمدرجه قرار  37در انکوباتور

  .انجام شد همعصاره سیر
  ترکیب دو داروي گیاهی ذغال اخته و سیر

براي تهیه داروي ترکیبی به نسبت مساوي از هر دارو  
و به روش فوق  رقتهاي مختلف تهیه شد استفاده و سپس

قابل ذکر است تمامی آزمایشات براي بدست  .گردیدعمل 
دل آنها مدنظر قرار آوردن اطمینان بیشتر سه بار تکرار و مع

  گرفت
  شمارش انگل ها.

پس از زمان انکوباسیون هر یک از لوله هاي اپندروف را 
   دقیقه سانتریفوژ 2جداگانه با میکروسانتریفوژ به مدت 

روي الم نئوبار  از رسوب نمونه الندا 5 کرده و به آرامی
میکرون  6بدلیل اینکه اندازه اووسیست کمتر از  گذاشته و
 دتعدامیکروسکوپ به شمارش  1000بزرگنمایی  با می باشد

 سیست واو تعدادو پرداختیم سالمبا دیواره  ياووسیست ها
براي اطمینان بیشتر  .یمشمارش کرد هملوله هاي کنترل را 

ز رسوب هر یک از رقت هاي دارویی به همراه انگل ا
وکنترل  گسترشی تهیه کردیم و با روش ذیل نلسون اصالح 

از نظر وجود و تعداد انگل مورد  یزي کردیم وشده رنگ آم

هر دارو و ترکیب آنها در چهار رقت  .دادیمبررسی قرار 
متفاوت در سه مرحله با انگل مجاورت داده شدند و نتایج 

ساعت ثبت گردید و میانگین نتایج سه مرحله  48و 24بعد از 
 نبراي نشان داد ANOVA  از آزمون. در جداول ذکر شد

در مقایسه بین و همچنین رقت دارویی  4بین  ريآماتفاوت 
  .استفاده گردید LSDآزمون  از دو به دو رقت هاي دارویی

  
  نتایج

رقت دارویی  4نتایج نشان دادکه تفاوت معنی داري بین 
 ساعت وجود دارد 24ذغال اخته درکاهش انگل به مدت 

)001/0<P(  و همچنین در مقایسه بین دو به دو رقت هاي
با توجه به داده   ).>001/0P(تفاوت معنی دار بود دارویی 

 %100 که در رقت می توان نتیجه گرفت 1  هاي جدول
با  .کاهش انگلی بیشتري نسبت به بقیه رقت ها وجود دارد

 24ساعت نسبت به شمارش  48توجه به نتایج در شمارش 
مامی رقت ها  کاهش انگلی معنی ساعت ذغال اخته در ت

با توجه به نتایج  .)>001/0P( است ري را سبب شدهدا
 بر ساعت 48بدست آمده حتی کمترین رقت ذغال اخته در 

 دارد مقایسه با کنترل کاهش معنی داريشمارش انگلی در 
)001/0P<( .

  
  

  ساعت 48و  24در طی  هنکسدر محلول   اثر ذغال اخته با رقت هاي مختلف بر روي اووسیست هاي کریپتوسپوریدیوم پارووم. 1جدول 

  تفاده شده استاووسیست سالم اس 236در هر لوله  .می باشند  SD±(M (  تست به همراه 3نشانگر تعداد اووسیستهاي باقی ماندة سالم بر مبناي میانگین  اعداد فوق* 

  

ساعت 48نتایج بعد از  ساعت 24نتایج بعد از     
(%) رقت دارو  

 
درصد  تعداد اووسیستهاي 

  باقیمانده
وسیستهاي میانگین تعداد او

 باقیمانده
درصد تعداد اووسیستهاي 

 باقیمانده
میانگین تعداد اووسیستهاي 

  باقیمانده
2/54    3 23/7128  78/65   2 72/4155  100 

8/64  5/1  51/3153  6/74  5/1  51/3176  50 
6/71  5/1  51/3169  8/81  7/1  00/4193  25 
1/80  9/0  08/2189  1/91  65/0  52/1215  5/12  

6/99  4/0  00/1235  6/99  4/0  00/1235  کنترل 
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سیر بیشترین  %100مشاهده شد که رقت  2با توجه به جدول 
ساعت دارد  24و 48تأثیر را در کاهش انگل در  

)001/0P< .(  48و با توجه به مدت تأثیر دارو، در زمان 
ساعت بیشتر باعث سرکوب انگل ها می  24ساعت نسبت به 

همچنین کمترین رقت سیر هم  ). >001/0P(شود 

مارش انگل در مقایسه باکنترل  کاهش معنی داري  برش
 دربا توجه به نمودارها و نتایج معلوم می شود که سیر  . دارد

مقایسه با ذغال اخته در کاهش اووسیست  انگل بسیار موثر 
  .)>001/0P( تر عمل می کند و تفاوت معنی دار است

  

  

  ساعت 48و  24در طی هنکس  در محلول  ي کریپتوسپوریدیوم پارووماثر سیر با رقت هاي مختلف بر روي اووسیست ها.  2جدول 
ساعت 48نتایج بعد از  ساعت 24نتایج بعد از     

(%)رقت دارو  
 

درصد  تعداد اووسیستهاي 
 باقیمانده

میانگین تعداد اووسیستهاي 
 باقیمانده

درصد تعداد اووسیستهاي 
 باقیمانده

میانگین تعداد اووسیستهاي 
 باقیمانده

47 9/0  08/2111  2/54  9/0  00/2128  100 
4/53  1/2  03/5126  3/62  9/1  58/4147  50 
2/60  4/1  21/3142  5/69  3/1  05/3164  25 
3/65  7/1  00/4154  7/73  7/1  04/4174  5/12  

6/99  4/0  00/1235  6/99  4/0  00/1235  کنترل 
  .ت سالم استفاده شده استاووسیس 236در هر لوله  .می باشند  SD±(M (تست به همراه  3اعداد فوق نشانگر تعداد اووسیستهاي باقی ماندة سالم بر مبناي میانگین *  
  

اثر داروي ترکیبی با رقت   3با توجه به اطال عات جدول 
کریپتوسپوریدیوم هاي مختلف را بر روي اووسیست هاي 

. ساعت اولیه با یکدیگر مقایسه می نماید 24در  پارووم
ساعت اولیه مخلوط دو  24همانطور که مشاهده می شود در 
ی رقت ها نسبت به ذغال داروي ذغال اخته وسیر در تمام

اخته وسیر به تنهایی تاثیر بیشتري بر اووسیست هاي انگل 
ساعت  24ساعت نسبت به  48با توجه به زمان در . داشتند

ترکیب دو دارو در تمامی رقت ها در کاهش انگل بسیار 
  .)>001/0P( و تفاوت معنی دار می باشد موثرتر عمل کرد

  
  هنکس و سیر با رقت هاي مختلف بر روي اووسیست هاي کریپتوسپوریدیوم پارووم در محلول  اثر ترکیب ذغال اخته. 3جدول 

  ساعت 48و  24در طی 
  ساعت 24نتایج بعد از  ساعت 48نتایج بعد از 

(%)رقت دارو درصد  تعداد اووسیستهاي  
 باقیمانده

میانگین تعداد اووسیستهاي 
 باقیمانده

درصد تعداد اووسیستهاي 
 باقیمانده

میانگین تعداد اووسیستهاي 
  باقیمانده

7/34  8/1  4/.482  8/39  9/1  58/494  100 
5/44  7/0  73/1105  8/50  4/0  00/1120  50 
6/46  5/1  46/3110  1/52  1/1  64/2123  25 
1/52  9/0  08/2123  9/52  1 51/2125  5/12  

6/99  4/0  00/1235  6/99  4/0  00/1235  کنترل 
  .اووسیست سالم استفاده شده است 236در هر لوله  .می باشند  SD±(M (تست به همراه  3اعداد فوق نشانگر تعداد اووسیست هاي باقی ماندة سالم بر مبناي میانگین  * 
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  بحث
در این زمینه است  یتجرب مطالعه  مطالعه حاضر شاید اولین

سیر و ذغال اخته و . که نتیجه مطلوبی از آن حاصل گردید
مخلوط این دو گیاه با توجه به نتایج با افزایش غلظت و 

اي در تعداد انگلها نشان مدت اثر آنها، کاهش قابل مالحظه 
دادند که همه اختالف ها از لحاظ آماري معنی دار بوده 

طبق نتایج بدست آمده عصاره سیر در مجموع در . است
مقایسه با عصاره ذغال اخته احتماال به علت داشتن آلیسین 

 .ذغال اخته حاوي ماده فنلیک است. بسیار مؤثرتر عمل کرد
نابودي بسیاري از انگلها از ماده فنلی آن می تواند باعث 

لذا با توجه  ).20( پارووم می شود جمله کریپتوسپوریدیوم
به نتایج بدست آمده احتماال بتوان عصاره دو گیاه سیر و 

پارووم  ذغال اخته را بعنوان یک ماده ضد کریپتوسپوریدیوم
ولی مطالعات دقیقتري براي یافتن ماده مؤثر و . پیشنهاد کرد

این تحقیق براي اولین . ولید آن باید انجام دادنحوه سنتز و ت
 انگلاووسیست هاي بار تاثیر این گیاهان را بر روي 

و سوابق مطالعاتی  نشان دادهکریپتوسپوریدیوم پارووم 
مشابهی یافت نشد ولی تاثیر آنها بر روي سایر 

مطالعات متعددي بر روي .میکروارگانیسمها ثابت شده است
عصاره  سیر باعث کاهش . شده است ها انجاملسیر در انگ
  .)16( در مغز موش میشودنسجی توکسوپالسما کیست ها 

گیاه   26فرناندو کالزاد و همکاران روي  2006درسال 
متفاوت از جمله سیر در مکزیک در درمان اسهال 

هاي آنتاموبا هیستولیتیکا و ژیاردیا المبلیا  گاستروانتریت انگل
هاي متفاوتی  که غلظت نشان دادی نتایج بررس. مطالعه کردند

 از عصاره سیر بر روي این انگل ها می تواند موثر واقع گردد
سرجی آلکري و همکاران اثر باز  1997در سال . )21(

دارندگی آلیسین سیر را بر روي تروفوزئیت آنتوموبا 
العه آلیسین اثر در این مط. هیستولیتیکا بررسی کردند

 تئین پروتئیناز آمیب داشتنزیم سیسآمهارکنندگی روي 
هریس و همکاران اثر  -جائین  2000در سال . )22(

. دنبازدارندگی سیر را بر روي ژیاردیا المبلیا بررسی کرد

انکوباسیون سیر با انگل سبب کاهش پتانسیل ممبران 
الکتروشیمیایی سطحی شده و درنتیجه بر روي عملکرد انگل 

روي انگلهایی مانند  تاثیر سیر بر .)23( ثاثیر می گذارد
تایید شده هیستوموناس ملی اگریدیس  و پالسمودیوم برگئی

اگر چه مطالعات ذکر شده تاثیر سیر بر . )24 و25( است
روي کریپتوسپوریدیوم گزارش نشده ولی با توجه به اثر بر 

نتامبا آروي تک یاخته هاي روده اي مانند ژیاردیا و 
  ،م باعث اسهال می شوندهیستولتیکا که مثل کریپتوسپوریدیو

سیر بتواند بر روي این انگل هم  می توان انتظار داشت که
نتایج تحقیق حاضر موید تاثیر سیر بر روي . تاثیر گذار  باشد

کریپتوسپوریدیوم می باشد و باعث از بین رفتن بیش از نیمی 
این تاثیر می توانست  از انگلها شده است و با افزایش زمان

سرجی آلکر و جایین  ین تاثیر تایید نظر کالزاد،ا وبیشتر شود 
هاي  نتریتشد که معتقدند سیر بر روي گاستروآهریس می با

متاسفانه مقاله اي مستقل در مورد تاثیر . انگلی موثر می باشد
همانگونه که اشاره شد  سیر بر این انگل در دسترس نبود و

ي بر رو گیاهاین تحقیق براي اولین بار تاثیر این  در
 و کریپتوسپوریدیوم پارووم انجام شده انگلاووسیست هاي 

امیدواریم در ادامه  این تحقیق، سیر براي درمان آلودگی به 
   .کریپتوسپوریدیوم در مراکز تحقیقاتی مد نظر قرار گیرد

مطالعه اندکی در  ،در مورد تاثیر ذغال اخته بر روي انگلها
کاران تاثیر آنتونی و هم 2007در سال . دسترس می باشد

ذغال اخته را بر روي ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم در محیط 
کشت بررسی کردند و نتیجه گرفتند که عصاره این گیاه می 

با توجه به  ).20(تواند بر روي این دو انگل کامال موثر باشد 
انگلها را از بین برده % 45تحقیق حاضرذغال اخته بیش از 

ري کمتر اثر داشته ولی تاثیر است و در مقایسه با سیر مقدا
آن هم قابل مالحظه می باشد و این تاثیر نظر آنتونی را  تایید 

تحقیقات بیشتري در مورد این گیاه  الزم استو  کندمی 
   .صورت گیرد

و تاثیر ترکیب سیر و ذغال اخته بر  3با توجه به نتایج جدول 
نتیجه انگل می توان به این % 65روي این انگل و ازبین بردن 
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 .رسید که استفاده از ترکیب این دو گیاه بسیار موثرتر است
   .و در تحقیقات آینده می تواند مد نظر قرار گیرد

  
  نتیجه گیري

با توجه به مطالعات گذشته در مورد سیر و ذغال اخته و 
هاي  شواهد تاریخی که از این دو گیاه در درمان اسهال

این و امیدواریم  ید انگلی ذکر شد مطالعه حاضر انجام گرد
داروهاي گیاهی درکاهش  ندنتحقیق راهی براي شناسا

مصرف آن  .باشدپارووم  اووسیست هاي  کریپتوسپوریدیوم
با توجه به منشاء گیاهی به خصوص در بیمارانی که 

حساسیت دارویی نسبت به مصرف مواد شیمیایی دارند  می 
  .تواند قابل توصیه باشد

  
  و قدردانیتشکر
یله از معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی بدینوس

دانشگاه تربیت مدرس به جهت حمایت هاي بی دریغ از این 
  .پایان نامه و مقاله تشکر وقدردانی می شود
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