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Aims Giardia lamblia is one the most important of intestinal flagellate protozoan which in 
terms of medical parasitology and public health is important in Iran and many countries. 
Considering the resistance of parasite to chemical drugs, the present study was conducted 
to investigate the effect of saffron hydroalcoholic extract on Giardia lamblia cyst in vitro.
Materials & Methods In this experimental study, cysts of Giardia were isolated from 
high-infected stool samples and concentrated by 0.85 molar sucrose. Then, the effect of 
hydroalcoholic extract of saffron in concentrations of 1, 10, 50 and 100 mg/ml was evaluated 
on cyst life at different times (one minute, 2 minutes, 30 minutes, one hour, 3 hours and 24 
hours). The vital staining of cysts with Eosin 0.1% was used to determine the percentage of 
cysts life. Data were analyzed using SPSS 20 software and by two-way ANOVA, multiple scales 
and paired t-test.
Findings Increasing the concentration of hydroalcoholic extract of saffron and also increasing 
the time of exposure to cysts, the mean of effect percentage of saffron extract increased 
gradually as compared to control group, so that the concentration of 50 and 100 mg/ml of 
extract after 3 and 24 hours had the highest toxicity on Giardia cyst in vitro (p<0.05).
Conclusion Hydroalcoholic extract of saffron is effective in eliminating Giardia lamblia cysts 
in vitro in concentrations of 50 and 100 mg/ml after 3 and 24 hours.
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کیست  عصاره هیدروالکلی زعفران بر اثر کشندگی

  "در شیشه"در شرایط آزمایشگاهی  ژیاردیا المبلیا
  

  MSc *علی پوریوسف

گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تربت 
  تربت حیدریه، ایران  حیدریه،

  MSc یتاتار میمر
تربت  یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ه،یگروه علوم پا

   رانیا ه،یدریتربت ح ه،یدریح
  MSc  یمانیسل میرح

تربت  یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیدانشکده پ ،یشگاهیگروه علوم آزما
   رانیا ه،یدریتربت ح ه،یدریح

  

  دهیچک
ای محسوب روده دارکتاژ هاییاخته تک ترینیکی از مهم المبلیا ژیاردیا : اهداف:

 از بسیاری ایران و در عمومی و بهداشت پزشکی شناسیانگل نظر از که شودمی

 به داروهای شیمیایی، به مقاومت انگل توجه با است. اهمیت دارای کشورها

کراکوس (الکلی زعفران عصاره هیدرو اثر کشندگی بررسی با هدف حاضر مطالعه

" انجام در شیشه"در شرایط آزمایشگاهی  ژیاردیا المبلیاکیست  بر )ساتیووس
 .شد

مدفوع با  یها از نمونه ایاردیژ ستیک ،یمطالعه تجرب نیدر ا ها: مواد و روش
موالر ۸۵/۰شده و با استفاده از روش ساکارز  یآور¬باال، جمع یشدت آلودگ

 ۱۰۰و  ۵۰، ۱۰، ۱ یها زعفران در غلظت یدروالکلیاره هعص ریشدند. سپس تاث ظیتغل
 قه،یدق ۲ قه،یدق کیمختلف ( یها در زمان ستیک اتیبر ح تریل یلیبر م گرم یلیم

 یقرار گرفت. برا یابیساعت) مورد ارز ۲۴ساعت و  ۳ساعت،  کی قه،یدق ۳۰
با  ها¬ستیک یاتیح یزیآم از روش رنگ ها ستیک اتیدرصد ح نییتع

 یها¬و توسط آزمون SPSS 20افزار  کمک نرم ها به % استفاده شد. داده۱/۰نیائوز
قرار  لیمورد تحل یزوج Tچندگانه و  اسیدوطرفه، مق انسیوار زیآنال یآمار

  گرفتند.
و همچنین با افزایش زمان با افزایش غلظت عصاره هیدروالکلی زعفران  ها: افتهی

صاره زعفران در مقایسه با ع کشندگی درصدمیانگین مجاورت عصاره با کیست، 
 بر گرممیلی۱۰۰ و ۵۰ غلظتطوری که  یافت، بهتدریج افزایش  گروه کنترل به

 کیست بر را کشندگی تاثیر بیشترین ساعت ۲۴ و ۳ از پس عصاره لیتر میلی

  ).>۰۵/۰pنشان داد ( شرایط آزمایشگاهی در ژیاردیا
در  المبلیا ژیاردیا ن کیستبرد بین عصاره هیدروالکلی زعفران در از: یریگ جهینت

در  لیتر میلی گرم بر میلی۱۰۰و  ۵۰های  در غلظت" در شیشه"شرایط آزمایشگاهی 
  .ثر استوساعت م ۲۴و  ۳های  زمان

 "شهی"درش ،یدروالکلی)، عصاره هووسیزعفران (کراکوس سات ا،یالمبل ایاردیژ ها: دواژهیکل

  
  ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ افت:یخ دریتار

 ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ رش:یخ پذیتار

  apouryousef67@gmail.comسنده مسئول: ینو*

  

 مقدمه

عامل ژیاردیازیس یا اسهال چرب (استئاتوره) از  ،ژیاردیا المبلیا
زا در انسان است که کیست ای بیماریهای روده یاخته ترین تک مهم

دلیل  یاخته به یابد. این تکدهانی انتقال می - روش مدفوعی آن به
در روده  (تروفوزوئیت)رحله فعال خصوصیات ساختمانی در م

کننده نماید و کیست آن که آلودهکوچک انسان تکثیر و تغذیه می
. انسان تنها مخزن [2 ,1]شوداست از طریق مدفوع دفع می

ترین راه انتقال کیست انگل از طریق  شده این انگل و مهم شناخته
ته و یاخته انتشار جهانی داش . این تکاستمصرف غذا و آب آلوده 

یاخته از  تر از مناطق سردسیر است. این تک عدر مناطق گرمسیر شای
ای در اکثر مناطق ایران است که از تمام های روده ترین انگل شایع

میزان آلودگی آن در مناطق  .نقاط دنیا نیز گزارش شده است
طوری که برآورد  به ،[3-1]% متفاوت است۲۵ تا %۱مختلف جهان از 

میلیون عفونت در انسان در سراسر جهان ایجاد ۲۸۰شود ساالنه  می
  . [4]شود می

جذب و  ءیکی از عوامل بیماری اسهال، سو ژیاردیا المبلیا
عنوان  . ایران به[4-2]خصوص در کودکان است دادن وزن به ازدست

یاخته است و شیوع آن در مناطق  یک منطقه اندمیک برای این تک
با توجه به انتظار مقاومت  .[7-5]مختلف متفاوت گزارش شده است

گزارش شده است،  ایرانانگل به دارو که از مناطق مختلف دنیا و از 
ویژه در کودکان بسیار ضروری  پیشگیری و درمان این بیماری به

های  . با توجه به اینکه تعیین ایزوله، کشت و آزمون[10-8]است
و  علت تنوع نتایج، کار مشکلی است به ژیاردیاتعیین حساسیت 

بیشتر اطالعات در مورد تاثیر دارو بر تجربیات بالینی استوار بوده 
از این رو درمان شیمیایی این بیماری براساس تجویز یکی از  ،است

چهار داروی مترونیدازول، فورازولیدون، تینیدازول و کیناکرین 
گیرد که این داروها اثرات و عوارض جانبی متعددی  صورت می

از ترکیبات مختلفی  ژیاردیاال حاضر برای درمان در ح .[10 ,9]دارند
مثل مشتقات نیتروایمیدازول، بنزایمیدازول، آرکیدین و نیتروفوران 

شود که داروهای فوق  مانند مترونیدازول و فورازولیدون استفاده می
 ,9 ,4] کودکان و زنان هستند ویژه در همگی دارای اثرات نامطلوب به

از مقاومت این انگل نسبت به داروهای  هایی شگزار ،از طرفی .[10
 ویژه مترونیدازول وجود دارد و اثرات کارسینوژنیک و هفوق ب

 ,4 ,3] است تایید رسیده های حیوانی به مدل موتاژنیک این داروها در

. به همین دلیل تالش برای یافتن ترکیباتی که دارای اثرات [10
قیقات مورد توجه در تح جانبی کمتر یا بدون اثرات جانبی باشد،

درمان  برایهای اخیر استفاده از داروهای گیاهی سال بوده است. در
به افزایش است.  واسطه اثرات جانبی کم آنها رو ژیاردیازیس به

مطالعات مختلفی در زمینه گیاهان دارویی در ایران و جهان انجام 
 شده است و تاثیر گیاهانی نظیر زنیان، سیر، پیاز، آویشن، گندواش

  مورد ارزیابی قرار  ژیاردیا المبلیاو موسیر را بر کیست 
  . [10 ,8 ,4]ندا هداد

گیاهی از خانواده ، (Crocus Sativus) کراکوس ساتیووس
 یترین اجزا زعفران" معروف است. مهم"نام  که به استزنبقیان 

، آلفا کاروتن، نسازنده کالله زعفران شامل کروسین، کروستی
ترکیباتی از زعفران که  .هستندو فالونوئیدها  آنتوسیانین، لیکوپن

د، مواد تلخی هستند که از سافرانال و دارناثرات فارماکولوژیک 
. [12 ,11]شوند های مربوط به کاروتنوئید کروسین مشتق می پیگمان
اثر کشندگی عصاره هیدروالکلی و اسانس گیاه ، و همکاران شهابی

ا در شرایط آزمایشگاهی بررسی ر ژیاردیا المبلیاهای  زنیان بر کیست
چه زمان مجاورت انگل با عصاره و  کردند و نتیجه گرفتند که هر

های کمتر نیز رشد  تر باشد، در غلظت اسانس گیاهان دارویی طوالنی
ها در اثر مجاورت با  شود و کیست انگل در محیط کشت متوقف می

  . [13]دنرو های مختلف گیاه از بین می غلظت
تاثیر ضدژیاردیایی آبلیمو و سرکه را مورد  ،ارانو همک سجادی

میکرولیتر از ۱۰۰۰ن در مطالعه خود اارزیابی قرار دادند. این محقق
تاثیر دادند و  ژیاردیامیکرولیتر کیست ۱۰۰۰ها را جداگانه با  عصاره
ساعت محاسبه  ۵و  ۳، ۲، ۱صفر،  ماندن انگل را بعد از زنده درصد

ساعت  ۳شان داد که عصاره سرکه بعد از کردند. نتیجه این تحقیق ن
 .[14]بیشترین اثر ضدژیاردیایی را نسبت به بقیه موارد داشته است

های مختلفی  بردن کیست و تروفوزوئیت روش بنابراین برای ازبین
سازمان  های پیشنهادی توسط هشود که یکی از را پیشنهاد می

طبیعی در  کاربرد گیاهان و مواد خوراکی ،(WHO) جهانی بهداشت
  . [15]استبردن کیست انگل  ازبین

گیاهان بومی ایران بوده  که از زعفرانبا توجه به اثرات بسیار مفید 
مقدار فراوان در دسترس است و از آنجایی که این گیاه ارزشمند  و به

وفور  حیدریه به ویژه شهرستان تربت هدر منطقه خراسان رضوی ب
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خانگی و صنعتی قرار  کشت و برداشت شده و مورد استفاده
لحاظ اهمیت موضوع و اینکه تاکنون در ایران چنین  لذا به ،گیرد می

تحقیقی انجام نشده است، بر آن شدیم تا تحقیقی در زمینه اثر 
آزمایشگاهی  در شرایط ژیاردیا المبلیابر کیست  این گیاهکشندگی 

 اثر کشندگی بررسی ،حاضر مطالعهبنابراین هدف  انجام دهیم.

در شرایط  ژیاردیا المبلیاکیست  اره هیدروالکلی زعفران برعص
 ." بوددر شیشه"آزمایشگاهی 

  

  ها مواد و روش

، ژیاردیاآوری و جداسازی کیست  جمع برای ،مطالعه تجربی در این
و آلوده های متفاوت (سفت، نرم و آبکی)  با قوامهای تازه مدفوع

کننده (بدون عالمت  اجعهافراد مرنمونه با شدت آلودگی باال) از  ۱۲(
های بیمارستان نهم دی و آزمایشگاه  آزمایشگاهو دارای عالمت) به 

  آوری شد.حیدریه جمع مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت
. برای ندموالر تغلیظ شد۸۵/۰ها با استفاده از روش ساکارز نمونه

برابر ۱۰های مدفوع با گرم از نمونه۱۵تا  ۱۰ ژیاردیاجداسازی کیست 

کردن  مخلوط و با استفاده از گاز دوالیه صاف شد. پس از صاف ، آب
دقیقه  ۵مدت  بهدور در دقیقه  ۴۰۰ها، محلول حاصل در نمونه

برابر حجم آب مخلوط و با ۱۰با  رسوب حاصل مجدداً  شد.سانتریفوژ 
لیتر میلی۵و به رسوب حاصل  شده همان سرعت و زمان سانتریفوژ

موالر ۸۵/۰لیتر محلول ساکارز  میلی۳ه محلول فوق آب اضافه شد. ب
 ۶۰۰ها در . سپس نمونهشد رامی اضافهآ هکه از قبل آماده شده بود، ب

. از سه الیه نددقیقه سانتریفوژ شد ۱۰در مدت دور در دقیقه 
های اول و دوم  ها از بین الیهشده پس از سانتریفوژ، کیست تشکیل

شو و آوری و پس از دوبار شستمعپاستور ج وسیله پیپت هبا دقت ب
  مقطر برای انجام آزمایش آماده شدند.  با آب

 با ها آمیزی حیاتی كیست ها از رنگ برای تعیین حیات كیست
های زنده و مرده  . تعداد كیستاستفاده شد% ۱/۰ائوزین
مشخص  ژیاردیاعدد كیست  ۱۰۰گرفته)، با شمارش تصادفی  (رنگ

 درصدبار تكرار شد.  ر، هر آزمایش پنجمنظور دقت بیشت شود. به می
  :[16]ها از فرمول زیر محاسبه شد زوال كیست

K%=[(MCC-MCT)/MCC] ×100 

  
میانگین  =MCC، ها كیست نابودی درصد =%K، در فرمول فوق
میانگین تعداد  =MCTو های زنده در گروه شاهد  تعداد کیست

  است.های زنده در گروه آزمون  کیست
ها را نمونه ها از الم نئوبار استفاده شد. ضمناً تبرای شمارش کیس 

داری  برای انجام آزمایشات مرحله بعد نگه C۴°توان در دمای می
  . [17]کرد

گیری زعفران، این گیاه از مناطق روستایی شهرستان برای عصاره
 احمد احمدیانآوری و توسط دکتر حیدریه در فصل پاییز جمع تربت

ید، مقدار یحیدریه ثبت شد. پس از تا بتدر پژوهشکده زعفران تر
و در یافت آوری به آزمایشگاه انتقال گرم از گیاه بعد از جمع۵۰۰

وسیله خردکن برقی  خشک و به ،شرایط اتاق و دور از نور خورشید
گرم از پودر حاصل در محلول ۳۰۰ ،تبدیل به پودر شد. در مرحله بعد

و شده لکل) حل % ا۵۰% آب و ۵۰( آب و الکل به نسبت مساوی
ساعت در دمای اتاق قرار داده شد. از آنجا که الکل  ۲۴مدت  به

مواد بیشتری (هم ترکیبات قطبی و هم  ،های دیگرنسبت به حالل
در این مطالعه از الکل اتانول مطلق  ،کندغیرقطبی) را جدا می

(آب و الکل)  کردن محلول حاصل، حالل استفاده شد. پس از صاف
مانده د و سپس ماده باقیشوتاری اواپوراتور تبخیر توسط دستگاه ر

تا تبدیل به پودر شود که در این روش مقدار  شدخشک 
دست آمد. در مرحله نهایی پودر حاصل در  گرم پودر به میلی۱۹۷۰

گرم بر  یـمیل۱۰۰و  ۵۰، ۱۰، ۱های مختلف آب و الکل (غلظت
  لیتر) رقیق شد.  میلی

صل از تاثیر گیاه، با گروه کنترل (سرم نتایج حابرای انجام مطالعه، 
ها با توجه به مطالعات قبلی  فیزیولوژی) مقایسه شد و غلظت

تاثیر عصاره گیاهی بر کیست، بررسی منظور  . بهنددشتعیین 
 .لیتر از زعفران تهیه شد گرم بر میلیمیلی۱۰۰و  ۵۰، ۱۰، ۱های  غلظت

آماده  ،ش جداگانهلیتر از هر غلظت در لوله آزمایمیلی۲سپس مقدار 
اضافه شد و در  ژیاردیا المبلیاکیست  هزار۱۰و به هر لوله آزمایش 

های مختلف از گیاه بر حیات کیست در  نهایت تاثیر غلظت
 ۳دقیقه، یک ساعت،  ۳۰، دقیقه ۲، (یک دقیقههای مختلف  زمان

 درصدمورد ارزیابی قرار گرفت. برای تعیین  ساعت) ۲۴ساعت و 
% ۱/۰ها با ائوزینآمیزی حیاتی کیست ز روش رنگها ا حیات کیست
  استفاده شد. 

 توسطو  SPSS 20افزار  های حاصل از مطالعه با استفاده از نرم داده
لیز واریانسآزمون  Tمقیاس چندگانه و دوطرفه،  های آماری آنا

  ند.زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

  

  ها  تهیاف

با افزایش و همچنین زعفران  با افزایش غلظت عصاره هیدروالکلی
 درصدمیانگین  ،ژیاردیا المبلیاهای کیست ازمان مجاورت عصاره ب

 این در یافت.تدریج افزایش  در مقایسه با گروه کنترل به کشندگی
در  ژیاردیابودن کیست  حالی است که در گروه کنترل میانگین زنده

با افزایش  در گروه کنترل نیز .بود% ۳تا  %۵/۰های متفاوت  زمان
ها از بین رفتند که از لحاظ  زمان و غلظت، درصد کمی از کیست

  ).<۰۵/۰pدار نبود ( آماری معنی
ویژه  به ژیاردیامیانگین تاثیر عصاره هیدروالکلی زعفران بر کیست 

ساعت  ۲۴ و ۳ لیتر بعد از میلی گرم بر میلی۱۰۰و  ۵۰های  در غلظت
رفتن  و باعث ازبین یافت یعنی با افزایش زمان روی کیست افزایش

ها  تاثیر عصاره گیاه بر کیست درصدچند میانگین  د. هرشها  کیست
این اختالف در هر  بود،های مجاورت متفاوت  یک از زمان در هر

؛ >۰۵/۰pمختلف تفاوت داشت (های  ها در غلظت یک از زمان
  .)۱جدول 

  

ه هیدروالکلی عصار مختلف های غلظت کشندگی درصد آماری میانگین) ۱جدول 
  در مقایسه با گروه کنترل های مختلف زماندر زعفران 

زمان 
مجاورت

  گروه کنترل

غلظت 
گرم  میلی یک

لیتر  بر میلی
  عصاره

غلظت 
گرم  میلی۱۰

لیتر  بر میلی
  عصاره

غلظت 
گرم  میلی ۵۰

لیتر  بر میلی
  عصاره

غلظت 
گرم  میلی ۱۰۰

لیتر  بر میلی
  عصاره

۵۲/۴±۲۵/۳۱۰/۰±۰۹/۰ ۱۱/۱±۲۵/۱۰۲/۰±۰۵/۰  ۰۵/۰±۰۰۱/۰دقیقه۱

۳۶/۷±۱۴/۶۱۹/۰±۰۲/۴۱۴/۰±۱۴/۴۱۱/۰±۱۵/۰  ۰۵/۰±۰۰۳/۰دقیقه۲

۰۷/۱۵±۰۰/۱۲۲۱/۰±۱۳/۷۵۶/۰±۰۹/۶۳۸/۰±۱۲/۰  ۱۲/۱±۰۹/۰دقیقه۳۰

۰۹/۱۸±۳۱/۱۵۶۶/۰±۴۰/۱۰۸۱/۰±۱۰/۹۲۲/۰±۳۱/۰  ۲۵/۲±۰۵/۰ساعت۱

۱۴/۲۳±۱۱/۱۷۰۵/۱±۰۵/۱۴۸۷/۰±۰۳/۱۲۱۹/۰±۲۷/۰  ۳۶/۲±۴۱/۰ساعت۳

۰۱/۳۷±۱۴/۳۱۲۱/۲±۳۳/۲۹۵۲/۱±۰۴/۲۶۰۱/۱±۵۶/۱  ۴۱/۳±۷۲/۰ساعت۲۴

  

  بحث

تاثیر خواص گیاهان بومی هر منطقه بر  بررسی با توجه به اینکه
ها توسط سازمان جهانی  یاختهمرحله کیستی و تروفوزوئیت تک



ــــــ و همکاران علی پوریوسف ٣٨ ــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١٣٩٦ مستانز ،١، شماره ٢٤دوره                                                                                                                                                                      افق دانش پژوهشی-علمی نامه فصل

در لذا  ،[18 ,15 ,10-8]ن پیشنهاد شده استابهداشت و بعضی از محقق
انجام شد، تاثیر  ایرانبار در سطح  مطالعه حاضر که برای اولین

های متفاوت عصاره هیدروالکلی زعفران که گیاه بومی استان  غلظت
خراسان رضوی است با توجه به خصوصیات و ترکیبات آن، در 

طب سنتی از زعفران  محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. در
دهنده، ضدباکتریایی، گندزدایی، كنترل و  عنوان تسکین به

  .[12 ,11]شود می کننده عفونت استفاده تضعیف
های متفاوت عصاره  براساس نتایج حاصل از تاثیر غلظت

در شرایط آزمایشگاهی، با  ژیاردیاهیدروالکلی زعفران بر کیست 
 درکشندگی  درصدافزایش غلظت گیاه در زمان معین، میانگین 

. از طرفی در این تحقیق با افزایش زمان یافتها افزایش  کیست
 درصدها  یک از غلظت مجاورت عصاره هیدروالکلی زعفران در هر

درصد (یا  ژیاردیاهای  بردن کیست کشندگی و تاثیر گیاهی در ازبین
داشت. در گروه کنترل نیز با افزایش زمان و کشندگی) افزایش 

از لحاظ آماری  ها از بین رفتند که غلظت، درصد کمی از کیست
  دار نبود. معنی

اثر کشندگی عصاره هیدروالکلی و ، و همکاران شهابیدر مطالعه 
در شرایط  ژیاردیا المبلیاهای  اسانس گیاه زنیان بر کیست

دقیقه از تماس بین  ۶۰آزمایشگاهی بررسی شد که پس از گذشت 
، حداقل غلظت مهاری ژیاردیا المبلیاعصاره یا اسانس با كیست 

گرم بر  میلی۸و  ۱۰۰ره هیدروالکلی و اسانس زنیان به ترتیب عصا
 لیتر گرم بر میلی میلی۶ و ۷۵دقیقه به ترتیب  ۱۲۰، پس از لیتر میلی

دست  به لیتر گرم بر میلی میلی۴ و ۷۵دقیقه به ترتیب  ۱۸۰و پس از 
 در مطالعه حاضر اثر عصاره هیدروالکلی زعفران در .[13]آمد

، ۲، ۱های  لیتر در زمان میلی گرم بر میلی۱۰۰و  ۵۰، ۱۰، ۱ های غلظت
در شرایط  المبلیا ژیاردیادقیقه روی کیست  ۱۴۴۰ و ۱۸۰، ۶۰، ۳۰

. بیشترین اثر کشندگی در گرفت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار
کردن  بعد از اضافهساعت بود، به این صورت که  ۲۴و  ۳های  زمان

ها  % کیست۲۳رفتن  بیندقیقه باعث از ۱۸۰ عصاره هیدرو الکلی در
 .ها شد % کیست۳۷رفتن  ساعت) باعث ازبین۲۴دقیقه ( ۱۴۴۰و در 

چه  و همکاران نکته قابل توجه این است که هر شهابیدر تحقیق 
تر  زمان مجاورت انگل با عصاره و اسانس گیاهان دارویی طوالنی

های کمتر نیز رشد انگل در محیط کشت متوقف  باشد، در غلظت
های گیاهان از بین  ها در اثر مجاورت با غلظت کیستشود و  می
های  در مطالعه حاضر براساس نتایج حاصل از تاثیر غلظت .دنرو می

بیشترین اثر کشندگی در  ژیاردیامتفاوت عصاره زعفران بر کیست 
ساعت بود که از  ۲۴و  ۳های  در زمانگرم  میلی۱۰۰و  ۵۰ های غلظت

و تکمیل مطالعه حاضر  برایاین . بنابردار بود لحاظ آماری معنی
و  C۳۷°دمای در  این عصاره تاثیر شده، های انجام ریزی طبق برنامه

خواهد در مطالعات آینده بررسی  ساعت)۷۲و  ۴۸باالتر (های  زمان
تا بتوان با اطمینان بیشتری راجع به اینکه این گیاه قدرت  شد

همچنین  .را دارد یا خیر، سخن گفت ژیاردیاکشندگی مطلق کیست 
 برای "در محیط زنده"توان از عصاره هیدروالکلی  می در مراحل بعد
در حیوانات آزمایشگاهی یا در انسان با  ژیاردیاهای  درمان کیست

  غلظت مناسب استفاده کرد. 
و همکاران اثرات ضدانگلی آرتمیزینین را  کیمای دیگر  در مطالعه

رسی نمودند. در این بر "در شیشه"بر نئوسپورا کانینوم در شرایط 
یا ماکروفاژهای صفاقی موش را که  (Vero) ورو های مطالعه سلول
 های زوئیت نئوسپورا کانینوم بود کشت داده و غلظت آلوده به تاکی

لیتر آرتمیزین را روی این کشت سلولی  میلی میکروگرم بر۲۰و  ۱۰، ۱
تعداد روز  ۱۴لیتر، بعد از  میلی میکروگرم بر یکغلظت  .اثر دادند

و سبب حذف کامل میکروسکوپی داد نئوسپورا کانینوم را کاهش 

  کند که آرتیمیزینین تکثیر  این مطالعه بیان می .آن شد
  های نئوسپورا کانینوم را مهار  زوئیت سلولی تاکی درون

نسبت به مطالعات مشابه درصد مطالعه حاضر اما  .[19]  کند می
تواند مربوط به  دلیل آن می دهد که تری را نشان می کشندگی پایین
شده در این مطالعه باشد و همان طور که در  کارگرفته میزان دمای به

تواند  ) میC۳۷°شود دمای باالتر ( بینی می باال ذکر شد، پیش
مراتب باالتری داشته باشد که در ادامه روند پژوهش  کشندگی به

ین مطالعه و ا نکته قابل توجه دراما . مورد بررسی قرار خواهد گرفت
عصاره  مطالعات مشابه این است که هر چه زمان مجاورت انگل با

عصاره رشد انگل را در  غلظت کمتری از توان با تر باشد، می طوالنی
   .کرد محیط کشت مهار

در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  فرسنگیهمچنین نتایج تحقیقات 
در کشتن دهنده این است که زمان، تاثیر بسیار مهمی  نیز نشان

. در [18]های مختلف گیاهی داردتوسط عصاره ژیاردیاهای  کیست
و همکاران انجام دادند، عصاره هیدروالکلی  اسبوییای که  مطالعه

ساعت بیشترین تاثیر کشندگی را بر کیست  ۲۴و  ۳گیاه گندنا در 
. در [20]داشت که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد ژیاردیا

 و آبی یها عصاره کشندگی و همکاران نیز اثر شمن رضاییمطالعه 
 و زمان افزایش غلظت، با داری معنی طور گیاه درمنه ترکی به الکلی

  .[21] یافت که این نتایج با مطالعه حاضر همراستا است افزایش دما

توان از عصاره می که دادهای این تحقیق نشان  یافتهطور کلی  به
درمان تر در آینده در  طالعات تکمیلیبا انجام مهیدروالکلی زعفران 

صورت کیست وارد  به ژیاردیااستفاده کرد. چون  ژیاردیاهای  کیست
د، مسلماً اثر شو صورت کیست نیز از بدن دفع می شود و به بدن می

کشندگی عصاره گیاه برای جلوگیری از آلودگی و همین طور زمانی 
ضور داشته باشد با مقدار مناسب در معده و روده ح که این ماده به
و تبدیل آن به فرم اگزکیستیشن پدیده  از ،ها کشتن کیست

کند. با توجه  تروفوزوئیتی و در نتیجه استقرار بیماری جلوگیری می
 ژیاردیا المبلیابه اثر کشندگی عصاره هیدروالکلی زعفران بر کیست 

بردن  ثر در ازبینوتوان زعفران را گیاهی م در این تحقیق می
در شرایط آزمایشگاهی معرفی کرد و با توجه به  ژیاردیاای ه کیست

روی حیوانات ( "زنده محیطدر شرایط " اینکه این اثرات در
  انجام مطالعات کارآزمایی یست،آزمایشگاهی و انسان) مشخص ن

ژیاردیا انتقال  ،رسد. از طرفی نظر می بالینی در این ارتباط ضروری به

ها  بردن کیست است که برای ازبینوسیله کیست انگل  به المبلیا
های پیشنهادی  های مختلفی پیشنهاد شده است. یکی از راه روش

استفاده از مواد خوراکی طبیعی و  ،توسط سازمان جهانی بهداشت
. در ایران نیز بعضی از گیاهان دارویی [18]گیاهان دارویی است

ر غلظت آویشن باریک د و مانند موسیر ژیاردیاعنوان داروهای ضد به
 گرم بر میلی۲/۲انبه در غلظت  و لیتر میلی گرم بر میلی۰۱۵/۰

چند تاثیر گیاهان دارویی مانند سیر  . هر[8]اند لیتر معرفی شده میلی
در  یاردیاژو موسیر و آویشن یا داروهای گیاهی دیگر بر کیست 

ولی در مراحل بعدی مطالعات  ،مطالعات قبلی گزارش شده است
است. لذا صورت نگرفته ت آزمایشگاهی و انسان تکمیلی در حیوانا

توان زعفران را که در  با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می
و  ۵۰های  در شرایط آزمایشگاهی در غلظت ژیاردیابردن کیست  بین از

 ،ثر استوساعت م ۲۴و  ۳های  در زمان لیتر میلی گرم بر میلی۱۰۰
یا سایر  یاردیا المبلیاژتحقیقات بعدی روی تروفوزوئیت  برای
   ای در حیوانات آزمایشگاهی توصیه نمود. های روده یاخته تک

عصاره  یشآزما یهای این مطالعه عدم امکان برا از محدودیت
  یشگاهی بود.آزما یواناتح یروزعفران 

انتها پیشن   عصاره هیدروالکلی زعفران در شود تاثیر هاد میـدر 
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  ای بیشتر از مطالعه حاضر بررسیه ) و غلظتC۳۷°دماهای باالتر (
تر و اثر کشندگی بیشتری از این  شود تا بتوان به نتیجه مطلوب 

  عصاره دست یافت.
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