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Abstract 

Background: Hydatidosis is one of the dengerous zoonotic diseases that cause serious 
problems for human health, as well as major economic losses for livestock industry. Due to the nature 
of the parasite life cycle and also the structure of the cyst in human, the control of parasite in 
community is difficult and its treatment has faced with a major challenge. One of these challenges is 
inactivating the protoscolices for treatment purposes and preventing secondary cysts. Different 
chemicals have been used in the treatment of cyst that most of them had serious side effects for the 
patient. The aim of this study was investigating the scolicidal effects of some herbal extracts in vitro. 

Materials and Methods: Liver hydatid cysts were collected from slaughterhouse; the cysts 
fluid containing live protoscolex was aspirated aseptically and stored at 4°C until use. Three 
concentrations (25, 50 and 100 mg per ml) of each extract (ginger and artemisia) prepared and 
protoscoleces placed into incubator at 37oC. The viability of the protoscoleces was determined by 
eosin staining method at the times 5, 10, 25, 40 and 60 minutes. 

Results: The methanolic extract of ginger at the concentration of 100 mg/ml leads to kill all of 
protoscoleces at 40 minutes. While the artemisia extract in none of   investigated concentrations had 
not much effect on the protoscoleces. 

Conclusion: The study of animal models and complementary tests showed that methanolic 
extract of ginger can be used as an effective protoscolex for it has high activity. 
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 هاي پروتواسکولکس بر درمنه و زنجبیل هاي عصاره کشی اسکولکس اثرات بررسی
  آزمایشگاهی شرایط در هیداتیک کیست
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  چکیده
 باعث انسان، سالمت بر جدي صدمات بر عالوه که است زئونوزخطرناك يها بیماري از هیداتیدوز :هدف و زمینه

 آن کنترل انسان، در کیست ساختمان و انگلی چرخه ماهیت دلیل به .شود می پروي دام صنعت در زیادي اقتصادي خسارات
 ها پروتواسکولکس بردن بین از مشکالت این از یکی .است مواجه عمده هاي چالش با آن درمان و بوده دشوار جامعه در

 ها آن اکثر که شده استفاده زمینه این در مختلفی شیمیایی مواد .است ثانویه هاي کیست ایجاد از جلوگیري یا درمان براي
 شرایط در گیاهی هاي عصاره برخی کشی اسکولکس اثرات بررسی ،حاضر مطالعهاز  هدف .دارند بیمار براي جانبی عوارض

   .است بوده آزمایشگاهی
 زنده پروتواسکولکس حاوي کیست مایع ،ند گردیدآوري جمع کشتارگاه از کبدي کهیداتی هاي کیست :ها روش و مواد
 100 و 50 ،25 غلظت سه .شد نگهداري گراد سانتی درجه 4 دماي در استفاده زمان تا و تشگ آسپیره استریل شرایط تحت
 و ندگرفت قرار درجه 37 انکوباتور لداخ در آن در ها پروتواسکولکس و  شدتهیه ها عصاره از یک هر از لیتر میلی در گرم میلی

  .گردید تعیین  دقیقه60 و 40، 25، 10، 5هاي   در زمانائوزین حیاتی آمیزي رنگ با  زنده هاي پروتواسکولکس درصد
 در ها پروتواسکولکس تمامی رفتن بین از موجب لیتر میلی رب گرم میلی 100 غلظت با زنجبیل متانولی عصاره :ها یافته
 ها پروتواسکولکس بر انیدچن تاثیر بررسی، مورد هاي غلظت از کدام هیچ در درمنه عصاره که درحالی ،دش  40 دقیقه

  .نداشت
هاي حیوانی و آزمایشات تکمیلی نشان داد که عصاره متانولی زنجبیل به دلیل فعالیت زیاد  بررسی مدل :گیري نتیجه

  .مورد استفاده قرار گیردموثر کش س لکتواند به عنوان پروتواسکو دال خود مییکسلکوسا
  زنجبیل کش، اسکولکس هیداتیک، کیست ،درمنه :کلیدي واژگان

  
  
  
  
  
   شناسی انگل گروه ،پزشکی علوم دانشگاه ،همدان :مسئول نویسنده*

Email: fallah@umsha.ac.ir  
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  مقدمه
 انسان مشترك مهم يها بیماري از هیداتیدوزیس،

 الروي مرحله و در دارد جهانی انتشار که است دام و
 چرخه در .)1(شود می ایجاد گرانولوزوس اکینوکوکوس

 عمدتا و وحشی و اهلی خواران گوشت انگل، این تکاملی
 انسان، و خواران علف و باشند می نهایی میزبان ها سگ

  .)2(دنشو می محسوب انگل این واسط میزبان
 ارتباط آن در که روستایی طقمنا در بیماري این

 تر شایع دارد وجود انسان و دام و سگ بین يتر نزدیک
 مرحله در خواران گوشت آلودگی که با وجود آن .)3(است

 الرو استقرار ،کند مین ایجاد خاصی مشکل کرم، غوبل
 و ریه ،کبد به ویژه( گوناگون هاي ارگان در آن )کیست(

 باعث انسان جمله از سطوا میزبان )نخاع و قلب مغز، گاهی
 شدید بیماري باعث تواند می و شده هیداتیدوز بیماري ایجاد

  .)4(شود کشنده حتی و
 سالمت بر جدي هاي آسیب بر عالوه بیماري، این

 به منجر سخت عوارض ایجاد مواردي در حتی و انسان
 بهداشت بخش دو هر در اقتصادي زیان و ضرر مرگ،

 عنوانه ب از این رو، .شود می پروري دام صنعت و عمومی
 نظرگرفته در اقتصادي و عمومی بهداشت عمده چالش یک
  .)2(شود می

 نظر در صورت در کیست، جراحی درمان در
 ها پروتواسکولکس نشت خطر الزم، تمهیدات نگرفتن
 وجود عمل حین در ها بافت و احشاء در آن شدن وکاشته
 تشکیل و عود اصلی دالیل از مسئله این که داشت خواهد
 نشت از اجتناب براي .)5(باشد می ثانویه هیداتید هاي کیست

 کاهش براي موثر ازاسکولیسیدال استفاده کیست، محتویات
  .)6(است ضروري عود میزان

 از برخی انگلی ضد خواص که این به توجه با
 توجه مورد مختلف هاي انگل روي بر گیاهی هاي عصاره

 طرفی از و است  رسیده اثبات به حدودي تا و گرفته قرار
 و جانبی عوارض داراي اغلب شیمیایی هاي کش اسکولکس

 کیست مجاور سالم هاي بافت بر دهنده نکروز اثرات
 درمنه هاي عصاره تاثیر بررسی هدف با مطالعه این باشند، می

 در هیداتید کیست هاي پروتواسکولکس روي بر زنجبیل و
 مختلف هاي نزما و ها غلظت در و آزمایشگاهی شرایط

 به توجه قابل اثرات مشاهده صورت در تا گردید انجام
  .دنگرد پیشنهاد شیمیایی مواد براي مناسب جایگزینی عنوان

  
  ها روش و مواد

 کیست به آلوده کبدهاي تجربی، مطالعه این در
 آزمایشگاه به و تهیه همدان صنعتی ازکشتارگاه هیداتیک
 پزشکی دانشکده ناسیش قارچ و شناسی انگل گروه تحقیقاتی

 ها کیست .منتقل گردیدند همدان پزشکی علوم دانشگاه
 الکل با ها آن سطح نبودن، عفونی صورت در و ندشد بررسی

 هود استریل محیط به ها کیست.گردید ضدعفونی درجه 70
 سرنگ کمک با کیست محتویات کلیه و ندشد داده انتقال

 همین در .یافت لانتقا فالکون هاي لوله درون به استریل،
 آن هرکیست، داخل مایع کامل کردن آسپیره از پس حین،

 الیه و شد می داده برش استریل جراحی تیغ از طریق کیست
 قرار لوله داخل شده، خارجبا کمک پنس  آن نازك زایاي

 تا شد می داده شستشو فیزیولوژي سرم از طریق و گرفت می
 و شوند جدا آن به متصل احتمالی هاي پروتواسکولکس

  .دگرد ایجاد پروتواسکولکس از تري خالص محلول
 مشاهده صورت در که بود این توجه قابل نکته

 و باکتري وجود و شده آسپیره مایع بودن کدر(عفونت
 کیست مایع ،)آن میکروسکوپیک مشاهده در سفید گلبول

 مایع .گرفت نمی قرار استفاده مورد و شده ریخته دور مذکور
 صورت ودر شده بررسی میکروسکوپ زیر در هیداتیک

 انتخاب مطالعه جهت )پروتواسکولکس وجود(بودن بارور
 باالترین داراي که هایی کیست مایع مطالعه، این در .شد می

 قرار استفاده مورد بودند زنده هاي پروتواسکولکس میزان
  بایدها پروتواسکولکس این که است ذکر به الزم .گرفت می
 تا دندش می استفاده تحقیق در ممکن زمان ترین سریع در

 به ساعت نیم مدت به ها لوله همه .نرود بین از ها آن پایایی
 تمامی تا ندشد می گذاشته کنار ساکن حالت

 ها آن رویی مایع سپس .کنند رسوب ها، پروتواسکولکس
 نشین ته هاي پروتواسکولکس ،نهایت در .شد می ریخته دور
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 درصد و ندشد  داده شستشو ریلاست سالین نرمال با مرتبه سه
 ها آن حرکت مشاهده با ها پروتواسکولکس بودن زنده

 از استفاده و )بدن وانقباضات اي شعله هاي سلول ارتعاشات(
 Eosin Exclusiveاستاندارد روش به حیاتی آمیزي رنگ

Test حاوي مایع از قطره یک که ترتیب بدین .دیگرد تایید 
  درصد0 /1 ائوزین رنگ هقطر یک با را پروتواسکولکس

 المل دادن قرار با و نموده مخلوط اي شیشه الم یک برروي
 بررسی مورد میکروسکوپ زیر درمخلوط را  آن، برروي

 مرده هاي پروتواسکولکس با توجه به این که .دادیم  قرار
 به رنگ و ست دادندد از را خود غشاء انتخابی نفوذپذیري

 ولی در آمدند، قرمز رنگ به ،درک  نفوذ آنها داخل
 هر بنابراین .ندشد  دیده رنگ بی زنده هاي پروتواسکولکس
 با گرفته  رنگ و فعال اي شعله سلول با پروتواسکولکس

  .شد می نظرگرفته در زنده ائوزین،
 بازار از )درمنه دانه و زنجبیل ریزوم(گیاهی وادم

 خشک و آب با کامل شستشوي از پس  وشدند خریداري
 ( هرگیاه از شده پودر مواد .ندد شپودر کامال شدن،

 مدت به ،)یک به سه( متانول در خیساندنسه بار  با )گرم100
 ها آن عصاره وشدند  داري نگه اتاق دماي در روز سه

 کاهش تحت متانولی، هرعصاره سپس. دگردی استخراج
 و شد تبخیر شدن خشک زمان تاقرار گرفت و  فشار

 داشته نگه  در یخچالادهاستف زمان تا خشک هاي عصاره
 زنجبیل ریزوم هاي عصاره ابتدا ،آزمایشات انجام براي .شدند

 100و 50 ،25 هاي غلظت با سریال هاي رقت در درمنه دانه و
 ابتدا که صورت بدین .ندگردید آماده لیتر میلی در گرم میلی

 پودر شدند تا بهتر هاون  باتا حد امکان خشک هاي عصاره
 ترتیب به موردمطالعه، هاي غلظت یهته جهت .حل شوند

 در را خشک هاي عصاره از کدام هر از گرم 1 و5/0 ،25/0
 لیتر میلی دو سپس .کردیم حل فیزیولوژي سرم لیتر میلی 10
 و شد داده قرار میکروتیوب یک در عصاره،هر  غلظت از

 به پروتواسکولکس، 1000 ات 500 حاوي رسوب قطره یک
 ،گردید  مخلوط آرامی به و دش افهاض عصاره حاوي هاي لوله

 37  با دماياتوو داخل در و نموده وته سر را لوله سپس
 60 و 40 ،25 ،10 ،5 دقایق در و آن را یمداد قرار درجه

 شده نظرگرفته در مواجهه زمان اتمام از بعد. بررسی کردیم
 با پاستور پیپتبه کمک  محلول رویی قسمت لوله، هر براي
 رنگ از لیتر میلی 2 .شد  ریخته دور و شده برداشته دقت

 کرده رسوب هاي پروتواسکولکس به  درصد1/0 ائوزین
 قسمت .کردیم مخلوط آرامی به و کرده اضافه مانده، باقی

 درصد و میریخت دور دقیقه 15 از پسرا  محلول رویی
 میکروسکوپ زیر در 10شیئی عدسی با  رامرده الروهاي

 رنگ استاندارد زمان که ستا ذکر به الزم .کردیم تعیین
 در که است دقیقه 15 ها انگل براي ائوزین حیاتی آمیزي

 کامل طور به ها پروتواسکولکس زمان، مدت این از کمتر
 ها پروتواسکولکس مواجهه از پس چنین هم .گیرند نمی رنگ

 درصد دقیقه، 30 و 25 و 20 مدت به ائوزین رنگ با
 15 زمان مدت در که بود میزانی همان به مرده الروهاي

 15 رنگ این استاندارد عبارتی به (بودند شده کشته دقیقه
 درصد دادیم، انجام که تستی با و است دقیقه

 تغییردقیقه  30 زمان مدت تا مرده هاي پروتواسکولکس
  ).نکرد

 حیات بر موثر احتمالی عوامل ارزیابی منظور به
 زمان، گذشت جمله از ها پروتواسکولکس

 آزمایش لوله در زمان هم طور به را ها لکسپروتواسکو
 و یمداد مجاورت فیزیولوژي سرم با )شاهد لوله(دیگري

 جهت چنین هم .شد ثبت شاهد لوله عنوان به حاصله نتایج
 بار سه عصاره هر با آزمایش کار، صحت و دقت از اطمینان

 مربوط مرده الروهاي درصد میانگین پایان در و شد تکرار
   .گردید  ثبت نتیجه عنوان به زمان و عصاره غلطت، هر به

 و ازثبت پس آزمایشات از آمده دست به هاي داده
 وآزمون 20 ي نسخهSPSS  افزار نرم با درکامپیوتر، کدبندي

 داري معنی سطح .قرارگرفتند بررسی مورد مربع کاي آماري
 .شد نظرگرفته در 05/0کمتر از 

  
  ها یافته

 کیست هاي کسپروتواسکول میر و مرگ میزان
 عصاره مختلف هاي غلظت با مواجهه از بعد هیداتیک
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 جداول در متفاوت هاي زمان در مطالعه مورد گیاهان متانولی
  .است شده ارائه 2و 1

 هاي پروتواسکولکس میر و مرگ میزان ،1 جدول
 هاي غلظت و بررسی مورد هاي زمان در را هیداتید کیست

 .دهد می نشان مطالعه این در زنجبیل عصاره مختلف
 و مرگ میزان ،شود می مالحظه جدولاین  در طورکه همان

 باعصاره مجاورت دقیقه 60از پس ها پروتواسکولکس میر
 لیتر میلی در گرم میلی 100 و 50 ،25 هاي غلظت در زنجبیل

  درصد100 و  درصد21/85 ، درصد61/80 به ترتیب برابر با
  درصد13کنترل هگرو در میر و مرگ میزان که درحالی ،بود
  .بود

  
  ها در زمان هاي مختلف مواجهه با عصاره زنجبیل  توزیع فراوانی مطلق و نسبی مرگ و میر پروتواسکولکس.1جدول

  )دقیقه(هاي مواجهه زمان
  5  10  25  40  60  

  درصد  مرگ  تعداد  درصد  مرگ  تعداد  درصد  مرگ  تعداد  درصد  مرگ  تعداد  درصد  مرگ  تعداد  غلظت
25  1232  153  37/12  1622  383  60/23  1940  803  36/41  2094  1268  62/60  1945 1570  61/80  
50  1429  357  25/25  1660  611  83/36  1667  837  10/50  1557  942  70/60  1975  1682  21/85  
100  1216  551  58/45  1423  965  83/66  1476  1312  79/89  1320  1320  100  -  -  -  

  13  65  500  8/11  59  500  10  50  500  2/7  36  500  4  20  500  کنترل
  تعداد کل پروتواسکولکس ها: تعداد
  پروتواسکولکس هاي مرده: مرده

  میزان مرگ و میر گروه مورد: درصد
  

 ،شود می مالحظه 2 جدول در که طور همان
 برروي یبسیارکم تاثیر داراي درمنه میوه عصاره

 که طوري به است، هیداتیک کیست هاي پروتواسکولکس
 گرم میلی 100 و 50 ،25 هاي غلظت در واجهه،م 60دقیقه در

 29/11 ، درصد19/5 رفتن بین از باعث به ترتیب لیتر میلی در
 در ،گردد می ها پروتواسکولکس  درصد33/17 و درصد
  .بود  درصد4 شاهد گروه در میر و مرگ میزان که حالی

  
  هاي مختلف مواجهه با عصاره درمنه زمان ها در  توزیع فراوانی مطلق و نسبی مرگ و میر پروتواسکولکس.2جدول

  )دقیقه(مواجهه هايزمان
  5  10  25  40  60  

  درصد  مرده  تعداد  درصد  مرده  تعداد  درصد  مرده  تعداد  درصد  مرده  تعداد  #درصد  &مرده  *تعداد  غلظت
25  1076  37  43/3  1087  40  67/3  1114  47  21/4  1035  48  63/4  1098  57  19/5  
50  1005  63  26/6  1120  80  13/7  1019  91  92/8  1098  104  46/9  960  107  14/11  
100  1095  124  32/11  1222  155  67/12  1333  192  40/14  1458  239  45/16  1237  216  42/17  

  4  12  300  4  12  300  59/3  11  306  3  9  300  3  9  300  کنترل
  ها پروتواسکولکس کل تعداد :تعداد*

  مرده هاي پروتواسکولکس :مرده&
  ها پروتواسکولکس میر و مرگ نمیزا :درصد#
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 مختلف هاي غلظت و زمان حسب بر زنجبیل متانولی عصاره کشی اسکولکس فعالیت مقایسه .1نمودار
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  لفمخت هاي غلظت و زمان حسب بر درمنه متانولی عصاره کشی اسکولکس فعالیت مقایسه .2نمودار

  
  بحث

 کشی اسکولس حاکی از تأثیر باالي حاضر مطالعه
 کیست هاي پروتواسکولکس روي برعصاره متانولی زنجبیل 

 ،مطالعه این نتایج مطابق، دیگر سوي از .بود هیداتیک
 زنده هاي پروتواسکولکس روي بر ناچیزي اثر درمنه عصاره
 برخی خالف بر از این رو،. داشت هیداتیک کیست

 هاي انگل برخی روي بر را گیاه این عصاره که ها گزارش
که این  رسد می نظره ب اند، کرده گزارش موثر اي یاخته تک

 دست -هاي کرمی عصاره تأثیر قابل توجهی برروي انگل
  . ندارد-کم الرو اکینوکوکوس

 کیست درمان تنها جراحی ،اخیر هاي سال تا
 مانند مختلف کش اسکولکس مواد .ه استبود هیداتیک
 سالین خالص، الکل ستریماید، هیدروژن، پراکسید فرمالین،

 اند شده استفاده جراحی طول در نقره نیترات و هیپرتونیک
 .اند بوده توکسیک و جانبی اثرات داراي مواد این اغلب که

 .)7(است شده مواجه محدودیت با ها آن از استفادهاز این رو، 
  درصد8  تا5 و فرار روغن درصد 2تا  1حدود حاوي زنجبیل

 شامل فرار روغن .است موسیالژ و نشاسته صمغی، ماده
 و جینجرول زینجیبرول، ترپن الکل ها ترپن ها، مونوترپن

 هاي روغن در دارویی فعال ترکیبات اغلب .هاست شاگول
  .)8(دارند وجود فرار

 کشی اسکولکس اثرات ارزیابی از حاصل نتایج
 متانولی عصاره که ددا نشان مطالعه این در زنجبیل عصاره
 بین از موجب لیتر میلی در گرم میلی 100 غلظت با زنجبیل

 شود می مواجهه 40 دقیقه در ها پروتواسکولکس تمامی رفتن
مبنی  2011 سال در موذنی مطالعه بااین نتیجه تا حدودي  که

 لیتر میلی در گرم میلی 50غلظت در بر این که عصاره زنجبیل
 را ها پروتواسکولکس  درصد100دقیقه 40گذشت از پس
 در شده مشاهده تفاوت .دارد خوانی هم ،)9(برد می بین
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 متفاوت يها سویه علت به تواند می احتماال موثره غلظت
  .باشد انگل

 بر گیاهی عصاره این مثبت تاثیر مختلف مطالعات
 در باقر مطالعه در .اند داده نشان را ها میکروارگانیسم روي
 100 ،50 هاي غلظت در زنجبیل تانولیا عصاره،  1393 سال

 ،60 گذشت از پس ترتیب به لیتر میلی در گرم میلی 150 و
را  ها پروتواسکولکس  درصد100 دقیقه، 120 و 90

 فعالیت 2010سال در همکاران ومراوین  .)10(کشت
 برابر در زنجبیل آبی عصاره قوي میکروفیالریسیدال

 نشان را یشگاهیآزما شرایط در ایمیتیس دایرروفیالریا
 عصاره اکسیدانی آنتی اثرات نیز دیگر مطالعات .)11(دادند

 را عصاره این بودن ضددیابتی چنین هم و )12(زنجبیل آبی
  .)13(اند داده نشان

 از .)14(است کاسنی خانواده به متعلق درمنه جنس
 ها بیماري انواع درمان براي درمنه جنس مختلف هاي گونه

 از ناشی هاي عفونت التهاب، باال، شارخونف هپاتیت، ماالریا،(
 در ؛)15(استفاده شده است)ها ویروس و ها باکتري ها، قارچ
 انتروبیوس درمان براي آن از استفاده به نیز میالدي اول قرن

  .)16(است شده اشاره کرمی هاي عفونت و وآسکاریس
 از کدام هیچ در درمنه میوه متانولی عصاره

 در گرم میلی 100 و 50 ،25( بررسی مورد هاي غلظت
 60پایان در و نداشت ها برپروتواسکولکس تاثیري )لیتر میلی
 هاي پروتواسکولکس درصد میانگین مواجهه، زمان دقیقه
 را آن اسکولیسیدال اثرات که است هبود کم آنقدر مرده

  .گرفت نادیده توان می
 2013 سال در همکاران و ژولیانگ مطالعه در

 در است درمنه نوعی که Artemisia lancea عصاره
  درصد99 اً به میزانحدود لیتر میلی در گرم میلی 10 غلظت

  .)17(شد کونتورتوس همونکوس الرو رشد مهارموجب 
 نشان  2010سال در همکاران و براتی تحقیق نتایج

 ،125 ،5/62 ،25/31 هاي غلظت در درمنه عصاره که داد
 هاي پروماستیگوت يبررو لیتر میلی در گرم میلی 500و 250

 5000 غلظت در تنها و باشد می تاثیر بی ماژور لیشمانیا
  .)18(دارد خوانی هم کنترل داروي با لیتر میلی در گرم میلی

 عصاره تاثیر عدم بر مبنی آمده دست به نتایج
 هاي پروتواسکولکس نابودي در درمنه میوه متانولی
 مقاومت از ناشی توان می را هیداتید کیست

 نیز طرفی از .دانست فوق عصاره برابر در ها تواسکولکسپرو
 استخراجی موثر ماده میزان و روش کیفیت تاثیر احتمال باید

 تواند می درمنه ضعیف تاثیر چنین هم .گرفت نظر در هم را
 چرا ،باشد مواجهه هاي زمان و ها غلظت بودن پایین ازناشی 

 میر و مرگ در اي عمده نقش زمان و غلظت متغیر دو که
  .دارند ها پروتواسکولکس
 عصاره تاثیر پیرامون بررسی گونه هیچ تاکنون

 هیداتیک کیست هاي پروتواسکولکس برروي درمنه
  .استنشده  گزارش

 است اي مطالعه دومین فعلی مطالعه که جا آن از
 روي بر زنجبیل عصاره کند می مشخص که

 اثر تنی برون شرایط در هیداتید کیست هاي پروتواسکولکس
 در فوق تحقیق گردد می پیشنهاد ، از این رودارد کشندگی

 حیوانات روي بر تجربی صورت به و تنی درون شرایط
 عوارض موثرآن، غلظت دقیق تعیین ضمن تا گیرد صورت

 مورد نیز بدن داخلی هاي ارگان برروي آن احتمالی مضر
  .گردد کاربردي آمده دست به نتایج و گیرد قرار بررسی

 ما مطالعه مورد جامعه که این به هتوج با
 این نتایج رو این از ،است بوده گوسفندي کبدي هاي  کیست
  کهاست ضروري .داد تعمیم جامعه این به توان می را مطالعه

 از شده جدا هاي پروتواسکولکس روي بر مطالعه این
 رسد نمی نظره ب گرچه ،گیرد انجام نیز انسانی هاي کیست
  .آید دست به حاصله نتایج در توجهی قابل تفاوت

  
  گیري نتیجه

 عصاره که داد نشان آزمایشگاهی مطالعه این
 طبیعی اسکولیسیدال ماده عنوان به تواند می زنجبیل متانولی

 عنوان به آن از توان می بنابراین ،شود گرفته نظر در موثر
 بیماران براي کیست جراحی نمودن خطر بی و مکمل درمان

  .نمود استفاده داتیکهی کیست به مبتال
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  تشکر و قدردانی
 رشته ارشد کارشناسی نامه پایان حاصل مقاله این

 معاونت مالی حمایت با و بوده پزشکی شناسی انگل
 شده انجام همدان پزشکی علوم دانشگاه فناوري و تحقیقات

نویسندگان از حمایت آن معاونت و  وسیله بدین .است
 تهیه در که همدان کشتارگاه محترم کارکنانچنین  هم

  .نمایند  میگزاري سپاس صمیمانه نمودند مساعدت ها نمونه
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