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چکیده

هدف از انجام این مطالعه معرفی روش های جدید برای درمان این بيماری مشترک

كيست هيداتيد یک بيماری مشترک بين انسان و دام بوده و مرحله نوزادی كرم

بين انسان و دام است.

نواری اكينوكوكوس گرانولوسوس است .استفاده از داروهای ضد انگل در درمان عالوه

در سال  2014موذنی و همکاران بر روی  80موش آزمایشگاهی كه به روش داخل

بر مصرف طوالنی مدت آن ها ،احتمال بروز عوارض جانبی و عود مجدد را نيز در پی

صفاقی آلوده به پروتواسکولکس انگل اكينوكوكوس گرانولوزوس شده بودند مطالعات خود

دارد .استفاده از آویشن شيرازی به عنوان یک جایگزین برای داروهای ضد انگل

را شروع كرده و به این نتيجه رسيدند كه عصاره آویشن شيرازی اثرات پيشگيری و

عالوه بر درمان ،باعث افزایش سيستم ایمنی شده و كاهش عوارض دارویی را نيز به

درمانی چشم گيری بر روی درمان این موش ها داشته است (.)Moazeni et al., 2014

همراه دارد .هدف از انجام این مطالعه معرفی یک روش جدید برای درمان این بيماری

همچنين طبق مطالعاتی كه توسط جعفری و همکاران ( )2020كه بر روی  50بيمار

بوده تا عالوه بر ارتقای بهداشت جامعه و درمان بهتر بيماران مبتال به كيست هيداتيد،

آلوده به این انگل انجام گرفت ،استفاده از عصاره آویشن شيرازی در بيماران مبتال باعث

باعث كاهش ضررهای اقتصادی به جمعيت دامی كشور شود.

كاهش آنزیم های كبدی و یک داروی محافظ كبد قلمداد شد (.)Jafari et al., 2020
در مطالعه ای دیگر كه توسط پرهيزگار و همکاران ( )1395بر روی  80موش سوری

مقدمه
كيست هيداتيد یک بيماری مشترک بين انسان و دام بوده و مرحله نوزادی كرم
نواری اكينوكوكوس گرانولوسوس است .این كرم در روده باریک سگ ها و بعضی از سگ
سانان زندگی كرده و حيوان آلوده تخم های این كرم را همراه با مدفوع خود از بدنش
خارج می كند .گاهأ انسان بر اثر خوردن سبزیجات ،ميوه جات ،آب و غذای آلوده ،و
حيواناتی مثل گاو و گوسفند كه به چرخه غذایی انسان بر می گردند با خوردن علوفه یا

انجام گرفت ،آن ها دریافتند كه استفاده از عصاره آویشن شيرازی به خصوص فرم ثانوی
آن همزمان با آلبندازول می تواند موجب مهار عملکرد Th2شده و بدین ترتيب در تعادل
سایتوكاین ها و بهبود پاسخ ایمنی عليه كيست هيداتيد مفيد می باشد (پرهيزگار و
همکاران.)1395 ،

نتیجه گیری

آب آلوده به این تخم ها باعث ایجاد كيست هيداتيد در بدن خود می شوند .رایج ترین

طبق مطالعات انجام شده و اثرات درمانی و پيشگيرانه خوبی كه آویشن شيرازی

محل ایجاد كيست در كبد و سپس ریه ها می باشد .موارد كمتری نيز در طحال ،كليه،

دارد و نظر بر اینکه استفاده از این گياه عوارض اندكی در بيماران مبتال به همراه داشته

قلب ،استخوان و سيستم عصبی دیده شده است .عالئم بالينی این بيماری در انسان و

و به دليل افزایش سيستم ایمنی و ایجاد تعادل در واسطه های التهابی و سایتوكاین ها،

حيوانات بسته به تعداد ،اندازه و محل ایجاد كيست ها متفاوت است

( ;Moazeni, 2007

.)Moro and Schantz, 2009

اپيدميولوژی بيماری هيداتيد به این صورت است كه این بيماری تک گير بوده و در

پيشنهاد می شود ازین گياه در درمان بيماران مبتال به كيست هيداتيد استفاده گردد.

منابع

تمامی مناطق ممکن است به وجود آید ،مرگ و مير در این بيماری معموأل كم اتفاق می
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سایتوكاینی )Th1/Th2 (IFN-γ/IL4در موش های آزمایشگاهی آلوده با كيست هيداتيد ،همایش بيماری های مشترک بين

افتد ولی در صورت درگيری درمان آن هزینه بر و مشکل

 .)2002به علت شيوع باالی این بيماری و عوارض جدی و خطرناكی كه در انسان و
ضررهای اقتصادی زیادی كه در دام ایجاد می كند ،درمان این بيماری توسط روش های
كم خطر تر ،كارآمد تر و كم هزینه تر از معضالت جوامع بشری بوده و می باشد .درمان
هایی كه تاكنون برای بهبود این بيماری انجام می گرفته استفاده از مشتقات كاربامات
بنزیميدازول مثل مبندازول و آلبندازول می باشد .بنزیميدازول ها با دوز روزانه باال و به
مدت طوالنی مصرف می شوند و عوارض جانبی زیادی از جمله لوكوپنی ،افزایش ترانس
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