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Abstract
Background and Objectives: Hydatidosis is caused by larval stage of
the cestoda Echinococcus granulosus in humans and domestic animals.
Many protoscolicidal agents have been used to treat it. The purpose of
this study was to investigate the effect of albendazole and mebendazole
on the viability of protoscoleces in vitro.
Methods: In this experimental study, after collection of hydatid cyst
livers, protoscoleces were aseptically removed and their viability was
examined; then, certain volume of protoscoleces was poured into
culture medium (RPMI-1640/PBS, pH 7.2) and albendazole and
mebendazole solution with final concentration of 1 µg/ml, was added
to them. After a certain time interval, in order to determine the
significant statistical difference between protoscoleces viability, oneway ANOVA (with bootstrap method) and Tukey post-hoc tests (for
comparing two culture media RPMI and PBS), were used.
Results: In this study, albendazole was more effective in removing
protoscoleces. In the group in which albendazole were used, the
viability percentage of protoscoleces reached zero after 35 days, while
the viability of protoscoleces in the mebendazole group reached zero
after more than 42 days (p<0.05).
Conclusion: The obtained results of this research showed the favorable
effect of albendazole on protoscoleces, therefore, it is likely that
albendazole can be used as an appropriate drug for elimination of
hydatid cyst protoscoleces and for prevention of the relapse of this
disease.
Keywords: Echinococcosis,
Mebandazole; Culture media.
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اثر داروی آلبندازول و مبندازول بر میزان بقای پروتواسکولکسهای کیست هیداتیک در
شرایط in vitro
3

سیدجعفر عدنانی ساداتی ،*1علی فرهناک ،2محمدباقر موالییراد ،2شهرام ارسنگجنگ

پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم

زمینه و هدف :بیماری هیداتیدوزیس توسط مرحله الروی سستود اکینوکوکوس گرانولوزوس

پزشکی قم ،قم ،ایران.

در انسان و حیوانات اهلی ایجاد میشود .بسیاری از عوامل پرتواسکولوسیدال برای درمان آن

2گروه انگلشناسی و قارچشناسی،

استفاده شده است .هدف از این مطالعه ،بررسی اثر آلبندازول و مبندازول بر زنده ماندن

دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات

پروتواسکولکسها در شرایط آزمایشگاهی بود.

بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران،

روش بررسی :در این مطالعه تجربی ،پس از جمعآوری کبدهای آلوده به کیست هیداتیک،

تهران ،ایران.

پروتواسکولکسها در شرایط استریل ،از کیست تخلیه و میزان زنده بودن آنها مورد بررسی قرار

3گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی،

گرفت ،سپس حجم معینی از پروتواسکولکسها در محیط کشت ( pH ،PBS/RPMI1640برابر

دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی

 ) 7/2ریخته شدند و محلول آلبندازول و مبندازول با غلظت نهایی  1میکروگرم برمیلیلیتر به آنها

قم ،قم ،ایران.

اضافه گردید .پس از بازده زمانی خاص ،بهمنظور تعیین تفاوت آماری معنیدار بین زندهماندن
پروتواسکولکسها ،از آزمونهای واریانس یکطرفه (با روش بوت استرپ) و تعقیبی توکی
(برای مقایسه دو محیط کشت  RPMI1640و  )PBSاستفاده شد.
یافتهها :در این مطالعه ،آلبندازول در از بین بردن پروتواسکولکسها مؤثرتر بود .در گروهیکه

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

سیدجعفر عدنانی ساداتی ،گروه
میکروبشناسی و ایمنیشناسی پزشکی،

در آن آلبندازول مورد استفاده قرار گرفت ،مقدار درصد زنده بودن پروتواسکولکسها بعد از 35
روز به صفر رسید ،درحالیکه زنده بودن پروتواسکولکسها در گروه مبندازول ،بیش از  42روز
بهطول انجامید (. )p≥0/05

دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی

نتیجهگیری :نتایج حاصل از این پژوهش ،اثر مطلوب آلبندازول بر پروتواسکولکسها را نشان

قم ،قم ،ایران؛

داد ،لذا احتمال میرود بتوان از آلبندازول بهعنوان یک داروی مناسب در از بین بردن

آدرس پست الکترونیکی:
jafaradnani@yahoo.com

پروتواسکولکس های کیست هیداتیک و برای پیشگیری از عود این بیماری استفاده کرد.
کلید واژهها :اکینوکوکوس؛ کیست هیداتید؛ پروتواسکولکس؛ آلبندازول؛ مبندازول؛ محیط
کشت.
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1گروه میکروبشناسی و ایمنیشناسی

چکیده

اثر داروی آلبندازول و مبندازول بر میزان بقای پروتواسکولکسهای کیست هیداتیک در ...

سیدجعفر عدنانی ساداتی و همکاران

این ماده از دیواره کیست عبور میکند و میتوان آن را در مایع

مقدمه
و دام است که عامل آن مرحله الروی (متاسسستود) کرم نواری

تشکیل شود و امکان درمان جراحی نباشد برای جلوگیری از

اکینوکوکوس گرانولوزوس میباشد ( .)1در چرخه زندگی این

تشکیل کیستهای ثانویه ،از آلبندازول بهعنوان یک داروی

انگل ،سگ میزبان اصلی و میزبان واسط؛ نشخوارکنندگان،

پیشگیریکننده استفاده میشود ( .)10با توجه به مشکﻼت

بهخصوص گوسفند ،گاو و شتر میباشد .درحالیکه انسان

بهداشتی ،اجتماعی و اقتصادی الزم است تحقیقات وسیع در

میتواند بهعنوان میزبان واسط تصادفی عمل کند ( .)2راه اصلی

زمینههای مختلف بیماری صورت گیرد که اکﺜر این مطالعات نیاز

عفونت انسان به این بیماری ،ورود تخم انگل از طریق دهان توسط

به محیطهای مناسب آزمایشگاهی دارد تا بتوان تحقیقات را ابتدا

دست و سبزیهای آلوده است ( .)3نوزاد انکوسفر در روده

در محیطهای آزمایشگاهی مناسب انجام داد و سپس نتایج آن را

کوچک آزاد شده و با عبور از مخاط ،از طریق گردش خون

تعمیم و گسترش داد.

وریدی باعث عفونت در بافتهای مختلف ،ازجمله کبد و ریه

بنابراین ،جهت بررسی اثربخشی داروی آلبندازول و مبندازول علیه

میشود ( .)4این بیماری از انتشار گسترده جهانی برخوردار بوده و

پروتواسکولکسهای کیست هیداتیک بهطور جداگانه ،در این

از اکﺜر مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیریدنیا ،بهویژه کشورهایی

مطالعه تست میزان بقای پروتواسکولکسها در شرایط

که دامپروری در آنها رایج است ،گزارش شده است .ایران یکی

آزمایشگاهی ( محیط کشت ) PBS/RPMI1640انجام شد.

از کانونهای اندمیک اکینوکوکوس به شمار میرود .براساس
مطالعات دلیمی و همکاران در  5استان غربی ایران (طی سالهای

روش بررسی

 )1376-1379در منطقه شمال ،میزان عفونت مشابهی ( 22و

در این مطالعه تجربی ،کبدهای آلوده به کیست هیداتیک از

 )%22/3در سگهای ولگرد و شﻐال زرد با اکینوکوکوس

گوسفندان ذبحشده در کشتارگاه نیمه صنعتی سلمانیه از توابع شهر

زوس گزارش شده است (.)5
گرانولو 

ری با همکاری مسئول فنی (دامپزشک) کشتارگاه ،شناسایی و

در مطالعات انجامشده داخلی نیز میزان آلودگی از شهرهایی مانند

جداسازی شدند و به آزمایشگاه انگلشناسی دانشکده بهداشت،

 ،)%کرج ( ،)%0/5عشایر فارس ( )%5و ورامین ()%9/7
همدان ( 3

دانشگاه علوم پزشکی تهران انتقال یافتند .ابتدا بافت کبد آلوده زیر

در بررسی ﻇریففرد و همکاران ،میزان
گزارش شده است .

هود در شرایط کامﻼً ایمن و استریل قرار داده شد و با استفاده از

آلودگی در غرب کشور (اردبیل ،آذربایجان غربی و شرقی ،ایﻼ 
م،

پنبه الکل ( ،)%70سطح رویی کیستها استریل گردید ،سپس مایع

کردستان ،همدان و لرستان)  %5/55بوده است ( .)7،6این بیماری،

داخل کیست با استفاده از سرنگ آسپیره شد .کل مایع هر کیست

آسیب قابلتوجهی را به هر دو میزبان واسط (انسان ،بهعنو 
ان

که حاوی تعداد زیادی پروتواسکولکس بود در فالکون جداگانه

میزبان اتفاقی و دامها،بهعنوان میزبان طبیعی) وارد کرده و هرساله

جمعآوری شد .برای به دست آوردن تعداد نسبی

هزاران انسان در معرض عوارض جدی و خطرناک؛ حتی مرگ

پروتواسکولکسها ،ابتدا  10میکرولیتر از مایع کیست را روی الم

ناشی از این بیماری قرار میگیرند (.)8

قرار داده و زیر لوپ ،تعداد پروتواسکولکسها شمارش شد،

در درمان کیست هیداتیک همراه با عمل جراحی ،از سال  1977از

سپس با توجه به حجم کل مایع کیست ،تعداد نسبی

برخی داروها مانند آلبندازول و مبندازول (از خانواده

پروتواسکولکسها در هر کیست محاسبه گردید .در ادمه،

بنزیمیدازول) ،بهعنوان داروهای انتخابی استفاده شده است.

پروتواسکولکسها چندین بار با بافر فسفات شسته شدند و میزان

امروزه ،داروی آلبندازول برای درمان بیماری هیداتیک ،انتخابی

زنده بودن پروتواسکولکسها (با توجه به حرکت سلولهای

است ( .)9آلبندازول پس از جذب در روده بهسرعت در کبد

شعلهای و رنگآمیزی با ائوزین  )%0/1زیر میکروسکوپ نوری

متابولیزه میشود.

مورد بررسی قـرار گـرفت و در نهایت ،پروتواسکولکسهایی کـه
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بیماری کیست هیداتیک ) ،(CHDیک بیماری مشترک بین انسان

بی کرد .اگر کیست هیداتیک در قسمتی از بدن
کیست ردیا 

سیدجعفر عدنانی ساداتی و همکاران

اثر داروی آلبندازول و مبندازول بر میزان بقای پروتواسکولکسهای کیست هیداتیک در ...

بیش از  %98آنها زنده بود ،جهت بررسی اثر دارو انتخاب شدند

خریداری و در غلظت  1میکروگرم برمیلیلیتر با دی متیل

(شکل شماره  .)1داروی البندازول از شرکت رز دارو و مبندازول

سولفوکساید %1

آمادهسازی شد

از شـرکـت تولیـد داروهـای دامـی در ایـران بـهصـورت خـالـص،

(.)12،11

()Merck, Germany( )DMSO

برای کشت پروتواسکولکسها ،از محیط کشت

RPMI1640

گروه  Dنیز بهعنوان گروه کنترل (بدون دارو و دی متیل

( ) Gibco, CET. No:K4111-500و  PBSاستریل

سولفوکساید) در نظر گرفته شد.

( pHبرابر  )7/2با افزودن پنیسیلین ( 100میکروگرم

جهت بررسی اثر دو دارو بر روی انگل ،هر  12ساعت با استفاده

برمیلیلیتر) و استرپتومایسین ( 100میکروگرم برمیلیلیتر)

از سمپلر ،مقدار  10میکرولیتر انگل بر روی الم قرار داده شد و به

( ،)Gibco, CET. No:15140122استفاده گردید.

همان اندازه ،رنگ ائوزین  %0/1اضافه گردید .سپس المل را روی

در ادامه ،برای کشت بدین ترتیب عمل شد:

الم گذاشته و بعد از چند دقیقه زیر میکروسکوپ ،میزان

ابتدا بهطور جداگانه در فالکونهای کشت 1 ،میلیلیتر محیط

زندهبودن پروتواسکولکسها مورد بررسی قرار گرفت (.)15

کشت  RPMI1640و  PBSبه همراه  500میکرولیتر

پروتواسکولکسهایی که رنگ ائوزین را به خود گرفته بودند،

پروتواسکولکسهای زنده و فعال (تقریباً در هر محیط

مرده و پروتواسکولکسهای بدون رنگ ،زنده در نظر گرفته

12000-14000هزار پرتواسکولکس) ریخته شد و به هر محیط،

شدند .تعداد پروتواسکولکسها با شمارش ،بهصورت درصد

داروی آلبندازول و مبندازول (با غلظت  1میکروگرم برمیلیلیتر)

یاداشت گردید .این کار روزانه تا زمانیکه درصد زنده بودن

اضافه گردید ،سپس محیطهای کشت در انکوباتور  37درجه

پروتواسکولکسها در همه محیطهای کشت به صفر برسد انجام

سانتیگراد با  CO2 %5نگهداری شدند (.)14,13

گرفت.

برای هر دو محیط کشت ،پروتواسکولکسها در  4گروه  5تایی

بهمنظور تعیین تفاوت آماری معنیدار بین زنده ماندن

 D, A, B, Cقرار گرفتند ( 4گروه  5تایی برای محیط کشت

پروتواسکولکسها در گروه درمان (آلبندازول و مبندازول) و

 RPMI1640و  4گروه  5تایی برای محیط کشت .)PBS

کنترل ،از نرمافزار  SPSSنسخه  18و از آزمون واریانس

محیطهای کشت  Aو  Bدر هر محیط کشت به ترتیب شامل:

یکطرفه با روش بوت استرپ و آزمون تعقیبی توکی (برای

گروههای تحت درمان با آلبندازول و مبندازول ،همچنین فﻼسک

مقایسه دو محیط کشت  RPMI1640و  )PBSاستفاده گردید.

کشت  Cحاوی پروتواسکولکس همراه با محیط کشت و 600
میکرولیتر دی متیل سولفوکساید بود.
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شکل شماره  :1رنگآمیزی پروتواسکولکسها با رنگ ائوزین.
الف) پروتواسکولکسهای زنده؛ ب) پروتواسکولکسهای مرده.

سیدجعفر عدنانی ساداتی و همکاران

اثر داروی آلبندازول و مبندازول بر میزان بقای پروتواسکولکسهای کیست هیداتیک در ...

یافتهها

 RPMI1640بر روی زندهماندن پروتواسکولکسها در نمودار

نتـایـج بـررسـی اثـر داروی آلـبـنـدازول و مبـنـدازول در محـیـط

شماره  1نشان داده شده است.

مقایسه میانگین زنده بودن انگلها با استفاده از آزمون واریانس

( .)p≤217253مقایسه میانگین زنده بودن انگلها در اثر

یکطرفه در بین گروههای تحت درمان با داروی آلبندازول و

داروی آلبندازول و مبندازول در محیط  PBSبا گروه کنترل،

مبندازول با گروه کنترل ،اختﻼف آماری معنیداری را نشان داد

اختﻼف آماری معنیداری نشان داد ( .)p≤0/00001تعداد

( .)p≤0/00001در گروه آلبندازول ،بعد از  35روز ،درصد

پروتواسکولکسهای تحت درمان با داروی آلبندازول در طی

زندهبودن پروتواسکولکسها به صفر رسید ،درحالیکه در گروه

مدت  27روز و پروتواسکولکسهای تحت درمان با داروی

مبندازول 45 ،روز طول کشید تا میزان درصد زنده بودن

مبندازول در طی مدت  32روز به صفر رسید .نتایج حاصل از

C

مقایسه دو گروه کنترل و  DMSOنیز در نمودار شماره  2نشان

( )DMSOو گروه ( Dکنترل) بیش از  80روز طول کشید تا

داده شده است که از نظر آماری اختﻼف معنیداری به دست

میزان درصد زنده بودن پروتواسکولکسها به صفر برسد که

نیامد (جدول شماره .)1

پروتواسکولکسها به صفر برسد و سرانجام در گروه

اختﻼف آمـاری معنـیداری در بین این دو گـروه مشـاهـده نشـد
گلهای زندهمانده پروتواسکولکسها در محیط کشت ،برحسب نوع محیط کشت
جدول شماره :1نتایج توصیفی ان 
گروه
ماکزیمم

PBS
میانگین±انحراف معیار
مینیمم

ماکزیمم

کنترل

148

81

107/6±25/54

آلبندازول

0/00

0/00

0/0±0/0

1

مبندازول

54

23

638±11/54

47

حالل دارو

151

70

109±36/19

140

کل

151

0/00

63/8±52/17

150

*  5محیط کشت ( )1-5که تحت درمان با دارو قرار گرفت.
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150

RPMI
میانگین±انحراف معیار
مینیمم

تعداد

103

119/2±18/485

5

0/00

0/04 ±0/547

5

29

37/2±8/613

5

102

118±14/212

5

0/00

68/7±54/125
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نمودار شماره  :1اثر داروی آلبندازول و مبندازول بر روی بقای پروتواسکولکسها در محیط RPMI1640

اثر داروی آلبندازول و مبندازول بر میزان بقای پروتواسکولکسهای کیست هیداتیک در ...

نتایج بررسی اثر داروی آلبندازول و مبنـدازول در محیـط  PBSبر

سیدجعفر عدنانی ساداتی و همکاران

روی زنده ماندن پروتواسکولکسها در نمودار شماره  2نشان داده
شده است.

براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (با روش بوت

میانگین تعداد انگلهای پروتواسکولکس زندهمانده در تمام

استرپ و آزمون تعقیبی توکی) ،بین میانگین تعداد انگلهای

گروهها ،بجز گروه کنترل با حﻼل دارو ،همچنین آلبندازول با

زندهمانده در تمام گروهها ،بجز دو گروه کنترل و حﻼل دارو در

مبندازول ،در محیط کشت  PBSاز نظر آماری معنیدار بود

محیط کشت  ،RPMIتفـاوت معنیدار آماری مشـاهـده گـردیـد.

(جدول شماره .)2

جدول شماره  :2نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین تعداد انگلهای زندهمانده پروتواسکولکسها
محیط کشت
RPMI

گروه I

گروه II

کنترل

آلبندازول

آلبندازول

PBS

اختالف میانگین ()I-II
pvalue
0/000

96/3050

مبندازول

82

*

0/000

59/5050

104/4950

حﻼل دارو

1/ 2

0/999

-21/2950

33/6950

مبندازول

-36/8

0/001

-59/2950

-14/3050

حﻼل دارو

-117/6

0/000

-140/4950

-95/1050

0/000

-130/2950

-98/3050

0/000

66/1833

149/0167

0/001

27/5833

110/4167

42/8167

14/0167
2/8167

*

118/8

*
*

*

مبندازول

حﻼل دارو

کنترل

آلبندازول

107/6

مبندازول

کران پایین

141/2950

8/ 8

آلبندازول

فاصله اطمینان %95
کران باال

*

*

مبندازول

69

حﻼل دارو

- 1/ 4

1/000

مبندازول

-38/6

0/072

-80/0167

حﻼل دارو

-*109

0/000

-150/4167

-67/5833

حﻼل دارو

*

0./001

-111/8167

-28/9833

-70/4
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نمودار شماره  :2اثر داروی آلبندازول و مبندازول بر روی بقای پروتواسکولکسها در محیط .PBS

اثر داروی آلبندازول و مبندازول بر میزان بقای پروتواسکولکسهای کیست هیداتیک در ...

سیدجعفر عدنانی ساداتی و همکاران

از چند دهه پیش ،مطالعات گستردهای در درمان کیست هیداتیک

تحت درمان با آلبندازول (در غلظت  1000میکروگرم برلیتر)،

انجام شده است .تا سال  1961و کشف بنزیمیدازولها ،تنها راه

کاهش قابلتوجهی را نشان داد و در طی  35-41روز ،میزان

درمان این بیماری عمل جراحی بود ،اما بسیاری از بیمارانیکه به

زندهبودن پروتواسکولکسها به صفر رسید ،اما در غلظتهای

هر دلیلی نمیتوانستند تحت عمل جراحی قرار گیرند ،به عوارض

پایینتر ،بیاثر بود ،درحالیکه در محیطهای کشت تحت درمان با

بیماری؛ حتی مرگ محکوم میشدند .با کشف بنزیمیدازولها،

مبندازول ،بیش از  45روز طول کشید (.)21

مطالعات گسترده در درمان پزشکی کیست هیداتیک انجام شد

در مطالعه  Chinneryو همکاران ،پروتواسکولکسها در محیط

(.)10

کشت در غلظت نهایی  500 ،100و  1000میکروگرم برلیتر تحت

مبندازول ،اولین دارویی بود که در این بیماری مورد استفاده قرار

درمان با آلبندازول قرار گرفتند و زندهماندن آنها در فواصل منظم

گرفت ،اما به دلیل عوارض جانبی و استفاده طوالنیمدت ،این

مورد بررسی قرار گرفت .در غلظت  500و  1000میکروگرم

دارو با آلبندازول جایگزین گردید .درمان کیستهای هیداتیک با

برلیتر از آلبندازول ،زندهماندن پروتواسکولکسها در یکدوره

استفاده از محلولهای که باعث مرگ پروتواسکولکسها میشود،

 31روز در مقایسه با گروه کنترل ،بهطور قابلتوجهی کاهش

الزم است .اسکولوسیدالها نه تنها باید سریع تمام

یافت؛ درحالیکه در غلظت  100میکروگرم برلیتر ،اثر چندانی

پروتواسکولکس را از بین ببرد؛ بلکه باید اثرات جانبی چندانی هم

نداشت (.)22

نداشته باشد (.)16-18

در مطالعه  Taylorو همکاران (سال  ،)1990با بررسی حداقل اثر

در درمان کیست هیداتیک ،دوز مؤثر آلبندازول10 -15 ،

داروی آلبندازول بر روی میزان زندهماندن پروتواسکولکسها در

میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن در روز بهصورت خوراکی ،حدود

شرایط آزمایشگاهی ،مشاهده گردید آلبندازول در غلظت 500

 %80مؤثر است ،اما به دلیل عوارض جانبی آن ،بهطور متناوب

میکروگرم برلیتر در مدت  28روز باعث از بین رفتن

استفاده نمیشود ( .)19جذب آلبندازول در انسان بهتر از مبندازول

پروتواسکولکسها شده است (.)23

صورت میگیرد و بعد از جذب به متابولیت سولفوکسید

 Perez-Serranoو همکاران در مطالعه خود ،با بررسی اثرات

آلبندازول که در درمان مؤثرتر بوده تبدیل میگردد .سطح سرمی

آلبندازول و آلبندازول سولفوکساید به تنهایی و با درمان ترکیبی

آلبندازول نیز  10برابر بیشتر از مبندازول در دوز تجویز میشود

دو دارو بر روی پروتواسکولکسهای اکینوکوکوس

( .)20،16در استفاده از داروی آلبندازول با دوز  10میلیگرم

گرانولوزوس در شرایط آزمایشگاهی نشان دادند هنگامیکه

برکیلوگرم جهت درمان ،مقدار آن در پﻼسما به سطح

آلبندازول و آلبندازول سولفوکساید بهصورت جداگانه بهعنوان

 30 – 32000نانوگرم برمیلیلیتر و مقدار سطح سرمی به 315

پرتو اسکولوسیدال مورد استفاده قرار میگیرند ،پس از یک دوره

نانوگرم برمیلیلیتر و در مایع کیست هیداتیک به 800 -920

طوالنی ( 30روز) ،پروتواسکولکسها را تا زمانیکه بهعنوان یک

نانوگرم برمیلیلیتر میرسد .در مایع کیست هیداتیک ،دوز

ترکیب استفاده شوند ،از بین میبرند ( .)24برای دستیابی به مواد

باالی 800نانوگرم برمیلیلیتر میتواند تمام پروتواسکولکس را از

اسکولوسیدال مؤثر ،الزم است که اثر این مواد بر روی

بین ببرد ( .)18نتایج نشان داد حدوداً مدت  30روز برای کشتن

پروتواسکولکس در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد.

پروتواسکولکس از آغاز درمان با آلبندازول الزم است؛

بنابراین ،نگهداری پروتواسکولکسها در یک محیط کشت

درحالیکه جهت درمان با مبندازول 45 ،روز زمان الزم است.

مناسب برای زندهماندن مهم است .تاکنون بسیاری از محیطهای

در مطالعه  Morrisو همکاران ،اثرات داروی آلبندازول و

کشت برای حفظ و بررسی اثر این دارو بر روی

مبندازول بر روی زندهماندن پروتواسکولکس اکینوکوکوس

پروتواسکولکسها در شرایط آزمایشگاهی استفاده شده است.

گرانولوزوس در شرایط آزمایشگـاهی مـورد بررسی قـرار گـرفت

برخی محیطهای کشت استفادهشده توسط محققین شـامـل :مـایع

16

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره یازدهم ،شماره چهارم ،تیر 1396

Downloaded from journal.muq.ac.ir at 10:03 IRDT on Wednesday June 20th 2018

بحث

که در نتیجه زندهماندن پروتواسکولکس در محیطهای کشت

اثر داروی آلبندازول و مبندازول بر میزان بقای پروتواسکولکسهای کیست هیداتیک در ...

سیدجعفر عدنانی ساداتی و همکاران

کیست هیداتیک ،بافر  ،PBSهنکس ،پارکر  NTCT135 ،199و

 ،PBSاز آن برای نگهداری پروتواسکولکسها استفاده کرد .در

 RPMI1640بوده است (.)25

مطالعه حاضر از آغاز درمان با آلبندازول ،حدوداً  35روز طول

در مطالعه انجامشده توسط  Zhangو همکاران ،مشاهده گردید

کشید تا تمامی پروتواسکولکس از بین بروند؛ درحالیکه در

 %5پروتواسکولکسها در محیط  RPMI1640پس از  60روز

درمان با داروی مبندازول بیش از  45روز زمان نیاز بود و نتایج

زنده ماندهاند (.)26

بهدستآمده نشان داد با مطالعات دیگران تقریباً همخوانی دارد.

در دمای  37درجه سانتیگراد در محیط کشت  ،M199نشان دادند

نتیجهگیری

پس از  25روز %28 ،از پروتواسکولکس زنده میمانند،

با توجه به نتایج بهدستآمده ،بهنظر میرسد که در درمان کیست

درحالیکه در محیط کشت  PBSپس از  5روز هیچ

هیداتیک ،داروی آلبندازول مؤثرتر از مبندازول است و با توجه

پروتواسکولکسی زنده نمیماند (.)27

به مواردی مانند عود بیماری و انتشار ثانویه پس از جراحی،

همچنین در مطالعه دیگری (سال  Carmena ،)2002و همکاران با

استفاده از این پرتو اسکولوسیدال میتواند از نفوذ ،انتشار و یا

استفاده از محیط کشت  PBSغنیشده با  %10گلوکز نشان دادند

بازگشت بیماری جلوگیری کند .بنابراین ،یک داروی جایگزین

زنده ماندن پروتواسکولکسها در کمتر از  12روز طول میکشد

مناسب برای مبندازول است .براساس نتایج ،از مقایسه بین دو

( .)25در مطالعات  Virginioو همکاران (سال  )2012و Armena

محیط کشت ،از  PBSمیتوان بهعنوان یک محیط ساده و مقرون

و همکاران (سال  ،)2005بهمنظور کشت پروتواسکولکس ،از

بهصرفه در شرایط آزمایشگاهی استفاده کرد.

محیط کشت  PBSغنیشده با گلوکز  %10استفاده شد ( .)11،1در
مطالعه حاضر ،پروتواسکولکسها کیست هیداتیک در  37درجه

تشکر و قدردانی

سانتیگراد در دو محیط  PBSو  RPMI1640به ترتیب بیش از 60

نتایج این پژوهش آزمایشگاهی بخشی از یافتههای پایاننامه (به

و  80روز زنده ماندند.

شماره  ،)21267دکتری نویسنده اول است که در آزمایشگاه

تفاوت در میزان زندهماندن پروتواسکولکسها ممکن است به

انگلشناسی دانشکده بهداشت ،طی سال  1392تا  1394انجام

دلیل تنوع ژنتیکی انگل ،سویه انگل و سن میزبان آلوده به کیست

گرفت .بدینوسیله نویسندگان این مقاله از معاونت پژوهشی

هیداتیک باشد ( .)28در بررسیهای انجامشده ،مشاهده گردید

دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت تأمین منابع مالی ،همچنین از

زندهماندن پروتواسکولکسها در محیط کشت  RPMI1640از

مدیر و تمامی کارکنان کشتارگاه سلمانیه شهر ری که در اجرای

محیط  ،PBSطوالنیتر است و به دلیل غنیتربودن این محیط

طرح همکاری داشتهاند ،تشکر و قدردانی میکنند.

کشت ،میتوان با اضافه کـردن گلـوکـز ( )%10به محیـط کـشـت
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