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 مند نظام یمرور ی مطالعه کی: یانگل یها کرم یبر رو ییدارو اهانیگ ی عصاره ریثأت

 
 7حامد کالنی، 6، مرتضی نورمحمدی5زاده یخان ادیص، ۴، محمدعلی محقق۳یفیمحمدرضا شر، ۲ایدنیعباس مر، ۱پور یکورش چراغ

 
 

چکیده

 شود می دامداری صنعت به جدی های خسارت سبب های کرمی، هستند. آلودگی بهداشتی جهانی مشکالت ترین مهم از یکی کرمی، انگلی های عفونت امروزه، مقدمه:

 بر رویانجام شده  قاتیتحقو مرور  یبررس ،حاضر ی نماید. بنابراین، هدف از انجام مطالعه وارد ایمنی دارای نقص افراد به ناپذیری جبران صدمات تواند می همچنین، و
 .بود ییدارو اهانیگ ی با استفاده از عصاره یکرم یماریدرمان ب

 ی داده گاهیپا 9( و Embase و Scopus ،PubMed ،SienceDirect) یسیانگل ی داده گاهیپا 4داده شامل  گاهیپا 7منابع در  یجستجو ،مطالعه نیدر ا ها: روش

 یها و به زبان 2111-2181های  بین سال( Magiranو  Scientific information database، Islamic World Science Citation Center) یفارس
 .انجام شدی حاضر  به منظور بررسی مطالعات صورت گرفته در رابطه با هدف مطالعه یسیو انگل یفارس

روش  گیری، عصاره برای استفاده مورد روش بیشترین همچنین،. بودند متمرکز( درصد 78/81) Balanites aegyptiacaگیاه  روی بر مطالعات بیشتر ها: یافته

Maceration (77/71 درصد )آن، روش  از پس وSonication (84/7 درصد )از پس و گیری عصاره برای استفاده مورد حالل( درصد 78/97)بیشترین  متانول،. بود 
 .بود( درصد 78/81) Schistosoma mansoni آن از پس و( درصد 77/21) Haemonchus contortus شده، مطالعه انگل بیشترین. بود( درصد 17/87) آب آن،

 های عصاره و باشند میزبان در کرمی اثرات کاهش برای مناسبی جایگزین توانند سنتتیک می داروهای به نسبت گیاهان های عصاره دادند نشان مطالعات گیری: نتیجه

 .داد قرار استفاده مورد سنتتیک داروهای به نسبت کمتر جانبی عوارض با ها علیه کرم بر مؤثر و طبیعی ترکیبات بر مبتنی داروهای تولید برای توان می را گیاهی

 مند ضد کرمی، گیاهان دارویی، مرور نظام واژگان کلیدی:

 
 ییدارو اهانیگ ی عصاره ریثأت .، نورمحمدی مرتضی، کالنی حامدادیزاده ص یخان، محقق محمدعلی، محمدرضا یفیشر، عباس ایدنیمر، پور کورش یچراغ ارجاع:

 412-474(: 727) 97؛ 8931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . مند نظام یمرور ی مطالعه کی: یانگل یها کرم یبر رو

 

 مقدمه

ترری  مکرک      های انگلی کرمی یکی از مهم در حال حاضر، عفونت

بهداشتی جهانی هستند که تأثیرا  منفی بر شرایط اجتماعی، بهداشتی 

های کرمی، سبب  آلودگی .(1)ککورهای جهان سوم دارند  و اقتصادی

خسار  های جدی به صنعت دامداری شده است کره ع یمری نریرر    

کاهش وزن، کاهش تولید شیر، گوشت و پکم و در برخری مروارد برا    

هرا در   تر ای  که، ای  آلرودگی  مرگ دام آلوده همراه است. از همه مهم

  جبرران ناپرریری وارد   توانرد صردما   افراد دارای نقص ایمنی نیز می

. امرروزه، داروهرای ضرد کرمری میتلفری جهرت کنتررل        (2-3)نماید 

شود که دارای مزایای قابل توجهی برای  های کرمی استفاده می عفونت

کاهش بار کرمری هسرتند، امرا کرارایی ایر  داروهرا بره دلیرل ای راد          

ی پیوسرته از داروهرای ضرد     ی اسرتفاده  های دارویی در نتی ه مقاومت

. به دلیل عدم دسترسی و مقرون به صرفه (3)اهش یافته است کرمی ک

نبودن داروهای سنتتیک، تمایرل بره اسرتفاده از گیاهران دارویری و یرا       

 یمرورمقاله 
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های کرمی رو به فزونری   ها در تحقیقا  نوی  علیه عفونت مکتقا  آن

توانند  داروهای سنتی به دلیل دسترسی آسان و تأثیر مناسب، می .است

هرای   به عنوان داروهای ضد کرمی مؤثر در طیف وسریعی از جمعیرت  

انسانی و دامی مورد اسرتفاده قررار بگیرنرد و در ایر  زمینره، گیاهران       

هرا   های ضرد کرمری طری سرال     دارویی و مکتقا  گیاهی برای درمان

داروی ضرد کررم مناسرب، بایسرتی      .(4)نرد  ا توسط افراد استفاده شده

ی عملکردی و توانایی درمانی باالیی باشد؛ از جمله ایر    دارای گستره

و فاقد سمیت برای میزبران و نیرز   که به صور  تک دز مصرف شوند 

در حال حاضر، هری  یرک از داروهرای سرنتتیک، دارای      .ارزان باشند

باشند. از عروار  جرانبی داروهرای سرنتتیک،      چنی  خصوصیاتی نمی

 .(5)های گوارشی و گی ی را نام برد  توان تهوع، آسیب می

 ازمان بهداشرررت جهرررانی  هرررای سررر  برررر اسررراش گرررزار   

(World Health Organization  یرراWHO هنرروز ،)درصررد از  06

کودکان ککورهای در حال توسعه دسترسی به داروهرای ضرد کرمری    

 هرای  درمران  بره  هنروز  . همچنی ، در ککورهای فقیر، مردم(0)ندارند 

هسرتند و   وابسرته  کرمری  هرای  عفونرت  درمران  ایبرر  میتلرف  گیاهی

 بهداشرتی  هرای  مراقبت اصلی منبع سنتی، های درمان گیاهی و داروهای

روده در ایر    کررم  هرای  نریر عفونت میتلف های بیماری درمان برای

. بنرابرای ، داروهرای گیراهی نره تنهرا      (7)رونرد   مناطق بره شرمار مری   

توانند جرایگزی  داروهرای سرنتتیک ضرد کرمری شروند؛ بلکره در         می

بت بره  بسیاری مواقع، دارای عوار  کمترر و اثربیکری بیکرتری نسر    

باشررند کرره ایرر  امررر، بیررانگر کرراربردی بررودن  داروهررای سررنتتیک مرری

ی گیاهان دارویی جهرت درمران بیمراران آلروده بره       محصوالتی با پایه

. امروزه، با توجه به روند افزایکی بیماران (8)های کرمی است  عفونت

ها از لحاظ آلودگی بره   دارای نقص ایمنی در تمامی دنیا، غربالگری آن

و تولیرد داروهرای جدیرد جهرت      Strongyloides stercoralisکرم 

 .(9)رسد  درمان ای  گونه بیماران، ضروری به نرر می

در حال حاضر، تعدادی از مطالعا  بر روی مدل کرمی از جملره  

 Ascaridia galli (11)و  Pheretima posthuma (16)کرم خراکی  

ای  های فیریولوژیرک و آناتومیرک برا نماتودهرای روده     به دلیل شباهت

ها با گیاهان دارویی ان ام گرفته اسرت. از ایر  رو،    انسانی و درمان آن

 هرای کرمری، لرزوم    گفته در درمران عفونرت   با توجه به مکک   پیش

رویکردهرای   آمدن به وجود و گیری پیش در دارویی گیاهان از استفاده

 ی مطالعره  رسرد.  مری  نررر  بره  ضرروری  آتی مطالعا  در درمانی نوی 

 کرمری  بیمراری  در درمان ان ام شده بررسی تحقیقا  با هدف حاضر،

 .ان ام شد دارویی گیاهانی  عصاره از استفاده با

 

 ها روش

در ایرر  مطالعرره، جسررت وی منررابع در هتتگ ررجستتو در پریگاهتتگدر   د

 ، Scopusی انگلیسرررری ) پایگرررراه داده 4پایگرررراه داده شررررامل   7

PubMed ،SienceDirect  وEmbase ی فارسرری  پایگرراه داده 3( و 

(Scientific information database  یرررراSID، Magiran و 

Islamic World Science Citation Center  یاISCهای  ( بی  سال

 یمنررور بررسر   بره  هرای فارسری و انگلیسری    و به زبان 2618-2668

شرد.   حاضر ان رام  ی مطالعا  صور  گرفته در رابطه با هدف مطالعه

 ، «Helminthes» ،«Plants»بررررای جسرررت و، از ترکیرررب کلمرررا   

«Herbal medicine« »Extract» ،«In vitro» ،«In vivo » و

«Parasitic helminthes »  .استفاده شد 

ی  هرا ترأثیر عصراره    مطالعاتی کره در آن بررسی و ورود مطالعا : 

یک گیاه و یا مکتقا  آن بر روی یک یا چند کرم انگلی سن یده شد، 

ثبرت   7ی  نسیه EndNoteافزار  انتیاب شدند. ابتدا، مطالعا  در نرم

ی مقاال  توسرط دو   . سپس، خ صهو مطالعا  تکراری حرف شدند

ی مستقل بررسی و مقاال  مرتبط انتیراب شردند. مطالعرا      نویسنده

انتیاب شده توسط همان دو نویسنده به دقت خوانده شرد و مرواردی   

کرره معیررار ورود برره مطالعرره را داشررتند، وارد مطالعرره شرردند و سررایر  

مت  کامرل،  مطالعا  با نقص در اط عا  مورد نیاز، عدم دسترسی به 

ها با نتایج و تفسیر نادرست نتایج، از مطالعره حررف    عدم تطبیق رو 

 آمده است. 1ی انتیاب مطالعا  در شکل  شدند. نحوه

 

 
 PRISMAپوندر نوخگبرمطگلعگتربرر سگسرنمد  پررر.۱شکلر

 

اط عرا  مرورد نیراز توسرط دو     رهتگ رر   د سوخر جرورو کتگو رر

ی مستقل از مقاال  انتیاب شده استیراج شد و در صرور    نویسنده

ی دیگر برطرف شد. اط عا   نیاز، اخت ف بی  آن دو توسط نویسنده

 .آمده است 1استیراج شده در جدول 

مطالعات به دست آمده از طریق جستجوی 
 (n=  9117) هاپایگاه داده
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 تکراریپس از حذف مطالعات 
(8343  =n) 

 موارد غربالگری شده
(8891  =n) 

 موارد رد شده
(397  =n) 

 اعتبارسنجی مقاالت کامل
(218  =n) 

 مقاالت کامل رد شده
(879  =n) 

مطالعات وارد شده در مرور 
 (n=  21) مندنظام
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رمطگلعگتربرپسیرشددهگ ر سوخر جرشددر زرر   درر.۱جدولر

 نام انگل حالل گیری روش عصاره نام گیاه منبع 
تنی یا  برون

 تنی درون
 ها یافته

Sambodo  و همکاران

(17) 

Biophytum petersianum Maceration آب Haemonchus contortus آبی خام ی  عصاره تنی برونBiophytum petersianum،  باعث تغییرات

های  ها نظیر تخریب کوتیکول و از دست رفتن برآمدگی ساختار کرم

 گردنی و تخریب قسمت قدامی و چروکیدگی قسمت خلفی انگل شد.

Von Son  و همکاران

(18) 

Arachis pintoi، Gliricidia sepium، 

Cratylia argentea Yacapan و C. 

argentea Veranera 

Sonicated آب و استون Haemonchus contortus گیاهان مورد ی  عصارهلیتر از  میکروگرم/میلی 1211غلظت  ،در این تحقیق تنی برون

 Haemonchusاندازی و مهاجرت الروهای  مطالعه، مانع فرایند پوست

contortus .شد 

Ferreira  (19)و همکاران Annona muricata Blending آب Haemonchus contortus ی  عصاره تنی برونAnnona muricata  درصد بر  91/84به میزانEHT  و به

 اثر داشت.  LMTدرصد بر روی  18/89میزان 

Castaneda-Ramirez 
 (21)و همکاران 

Acacia pennatula Maceration آب و استون Haemonchus contortus برگ ی  عصاره تنی برونAcacia pennatula 211و  111های  در غلظت 

 اندازی کرم گردید. میکروگرم/لیتر، مانع پوست

Carvalho  و همکاران

(21) 

Piper tuberculatum، 

Lippia sidoides،Mentha piperita ،

Hura crepitans ،Carapa guianensis 

Maceration لواتان-اتیل استات Haemonchus contortus تنی و درون تنی برون Lippia sidoides  بهترین تأثیر را در مراحلEHT  وLDT  در مهار

 .داشت Haemonchus contortusرشد کرم 

Eguale  (22)و همکاران Occidentalis Senna ،Leonotis 

ocymifolia،Leucas martinicensis ،

Rumex abyssinicus ،Albizia 

schimperiana 

Maceration آب و متانول Haemonchus contortus آبی ی  عصاره تنی برونLeonotis ocymifolia  رشد  یدرصد 111مهار سبب

 الروها شد.

Lone  (24)و همکاران Prunella vulgaris Maceration متانول Haemonchus contortus ی  عصارهها در مدفوع، در گروهی بود که با  بیشترین کاهش تعداد تخم تنی و درون تنی برون

 درمان شده بودند. Prunella vulgaris متانولیک

Brunet (25) و همکاران Onobrychis viciifolia Maceration آب و استون Haemonchus contortus ای، تغییرات  های روده ای، لیز سلول های ماهیچه ی سلول تجزیه ی نظیرتغییرات تنی برون

های پوششی و  ی سلول هیپودرمیس و غیر عادی شدن تراکم کروماتین هسته

 نیز در سطح کرم، زخم و ضایعات پدیدار شد.

Von Son-de Fernex 
 (27)و همکاران 

Gliricidia sepium Maceration استون Cooperia punctate های تخم کرم با  در بررسی تنی برونSEM  وTEM هایی در  تغییرات و شکستگی

در  H-chromen-2-one 2ی تخم انگل بعد از درمان با فرکشن  پوسته

 مشاهده شد. Cooperia punctataتخم 
ر
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 )   مه(رهگ ر سوخر جرشددر زرمطگلعگتربرپسیرشددر   درر.۱جدولر

 نام انگل حالل گیری روش عصاره نام گیاه منبع 
تنی یا  برون

 تنی درون
 ها یافته

Von Son-de Fernex 
 (28)و همکاران 

Leucaena leucocephala Sonicated آب مقطر Cooperia punctate درمان با فرکشن  تنی برونLIC1F3 از Leucaena leucocephala  درصد

EHT  بود. 49/91 ± 85/2برابر 

Reis  (31)و همکاران Chenopodium ambrosioides ، 

Pycnanthus angolensis  و
Nutridesintox 

Maceration اتیل استات،  متانول، دی

 و هگزان کلرومتان دی

Toxocara canis هگزانی ی  عصاره تنی درونو  تنی برونChenopodium ambrosioides سبب کاهش ،

شد و در محیط  Toxocara canisالتهاب در ریه و کبد موش آلوده به 

 بیشترین اثر را داشت. Nutridesintoxآبی ی  عصارهتنی،  برون

Monteiro  و همکاران
(32) 

Chenopodium ambrosioides L Maceration اتانول Ancylostoma caninum لیتر اسانس روغنی  میکرولیتر/میلی 151استفاده از غلظت  تنی درونو  تنی برون
Chenopodium ambrosioides درصد الرو  111حرکتی  باعث بی

 انگل شد.

Kozan  (35)و همکاران Vicia pannonica Maceration متانول Trichostrongylus شد.کرم استونی باعث آسیب جدی به الرو ی  عصارهدر این تحقیق  تنی برون 
Olmedo-Juaarez  و

 (36)همکاران 
Pithecellobium Dulce  وLysiloma 

acapulcensis (LAE) 

Maceration آب مقطر Trichostrogylus 
Colbiformis 

 251در غلظت  EHTسبب کاهش  LAEدر این مطالعه،  تنی برون
درصد شد و قدرت الروکشی  6/32لیتر به میزان  میکروگرم/میلی

Pithecellobium dulce  کمتر ازLevamisole  و 
Lysiloma acapulcensis  .بود 

Feng  (38)و همکاران Tanshinone II-A (TSII-A)  و

Cryptotanshinone (CPT) 

NR NR Angiostrongylus cantonensis ترکیب آلبندازول همراه با  تنی درونTanshinone II-A  سبب کاهش نوریت

 شد. Angiostrongylus cantonensis های مبتال به چشمی در موش
Bazh  وBahy (11) Ginger و  

curcumin 
Maceration متانول Ascaridia galli لیتر برای کرم  گرم/میلی میلی 111دز کشنده با غلظت  تنی درونتنی و  برونAscaridia galli 

 درصد بود. 81ساعت باالی  48در هر دو داروی کورکومین و زنجبیل طی 
Shalaby  (43)و همکاران Balanites aegyptiaca Maceration متانول Toxocaravitulorum متانولی ی  عصارهلیتر از  میکروگرم/میلی 121ها با غلظت  درمان کرم تنی برون

BAEسبب چروکیدن سطح کوتیکول و تخلخل سطح کرم گردید ،. 
Shalaby  (45)و همکاران Balanites aegyptiaca Maceration متانول Trichinella spiralis متانولیک ی  عصاره تنی درونBalanites aegyptiaca  1111روز با غلظت  5طی 

سبب کاهش  ،Ratلیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در  گرم/میلی میلی
 کشی الروها شد. مهاجرت و کیست

Nath  وYadav (47) Acorus calamus Linn. (Acoraceae) Maceration هگزان،  آب، ان
اتیل استات،  بوتانول ان

 استون و متانول

Hymenolepis diminuta های آلوده به  در موش تنی درونHymenolepis diminutaی گیاهان  ، عصاره
 31/62روز منجر به کاهش  5گرم/کیلوگرم، به مدت  میلی 811با تک دز 

درصد بار کرم در هر  25/83درصد تعداد تخم در هر گرم مدفوع و کاهش 
 شد.موش 
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 )   مه( هگ ر سوخر جرشددر زرمطگلعگتربرپسیرشددر   درر.۱جدولر

 نام انگل حالل گیری روش عصاره نام گیاه منبع 
تنی یا  برون

 تنی درون
 ها یافته

Yadav  وNath (48) Cynodon dactylon Maceration متانول Hymenolepis 
diminuta 

، Cynodon dactylonی  عصارهلیتر از  گرم/میلی میلی 41غلظت  تنی تنی و درون برون
ها Ratشد. همچنین، درمان  12/4 ± 55/1ها در ساعت  موجب فلجی کرم

 64/77روز سبب کاهش  5لیتر/کیلوگرم، به مدت  گرم/میلی میلی 811با دز 
 درصد تعداد تخم در هر گرم مدفوع شد.

Swargiary  وRoy 

(51) 

Alpinia nigra Maceration اتانول Fasciolopsis buski اتانولی ی  عصارهاز  تنی برونAlpinia nigra  لیتر در  گرم/میلی میلی 21در غلظت

 23/1موجب فلجی کرم شد؛ در حالی که در ساعت  14/2 ± 48/1ساعت 
 شد. Fasciolopsis buskiهای  ، موجب مرگ کرم94/3 ±

Alvarez-Mercado  و
 (51)همکاران 

Lantana camara ،Cajanus cajan، 
Piper auritum، Bocconia 

frutescens  وArtemisia mexicana 

Maceration  هگزان، اتیل استات و
 متانول

Fasciola hepatica مورد مطالعه، به طور ی  عصاره 5ی  بر اساس این تحقیق، دز کشنده تنی برون
 Fasciola hepaticaداری دارای خاصیت کشندگی بر روی کرم  معنی

 (.P < 15/1بود )
Nassef  (53)و همکاران Soybean NR NR Fasciola gigantica ی  عصاره تنی تنی و درون برونSoybean  سبب کاهش ضایعات کبدی ناشی از حضور

Fasciola gigantica  های کبدی شد سلول 3و نیز کاهش میزان کاسپاز 

Lima  (55)و همکاران Allicin NR NR Schistosoma mansoni لیتر از آلیسین، منجر به تغییرات  گرم/میلی میلی 11غلظت  تنی برونTubercles  و
های باالتر، سبب افزایش آسیب  سطحی کرم شد و غلظت Spineکاهش 

 به تگومنت کرم گردید.

Matos-Rocha  و
 (56)همکاران 

Mentha x villosa Huds Maceration سولفات سدیم Schistosoma mansoni اسانس روغنی  تنی برونMVEO  سبب ایجاد تغییرات اولترامورفولوژیک بر روی
Schistosoma mansoni .و تخریب تگومنت کرم شد 

Jatsa  (57)و همکاران Clerodendrum umbellatum Poir Maceration آب Schistosoma mansoni ی آبی برگ  گرم/کیلوگرم از عصاره میلی 161درمان کرم با دز  تنی درون
Clerodendrum umbellatum Poir  درصد  111سبب مرگ

 ها شد. کرم
Hossain  (58)و همکاران Dregea volubilis Maceration متانول Paramphistomum 

explanatum 
( در غلظت MEBM) Bombax malabaricumی متانولی  عصاره تنی برون

های  موجب مرگ کرم 17/22 ± 48/1ی  لیتر در دقیقه گرم/میلی میلی 111
Paramphistomum explanatum .شد 

Shalaby  (61)و همکاران Balanites aegyptiaca maceration متانول Paramphistomum 
microbothrium 

( در غلظت BAE) Balanites aegyptiacaی  ی متانولی میوه عصاره تنی برون

 تگومنت کرم شد. های جدی به لیتر، موجب آسیب میکروگرم/میلی 211

NR: not reported; EHT: Egg hatch test; LMT: Larval motility test; LDT: Larval development test; TEM: Transmission electron microscopy; SEM: Scanning electron microscope 
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 ها افتهی

 جسرت و انتیراب شرده بودنرد،      ی مقاله که در مرحلره  3685از تعداد 

ی  نتایج ای  مطالعهورود به مطالعه بودند.  یبرا طیواجد شرا ،مقاله 28

 بیکرررتر مطالعرررا  برررر روی گیرررراه     نکررران داد کررره  مرررروری  

Balanites aegyptiaca (71/16  )متمرکرز شردند. همچنری ،     درصرد

 Macerationگیرری، رو    بیکتری  رو  مورد استفاده برای عصراره 

درصرردSonication (14/7  )درصررد( و پررس از آن، رو    57/78)

درصرد( حر ل مرورد اسرتفاده بررای       71/35بودند. متانول، بیکرتری ) 

ل درصرد( برود. بیکرتری  انگر     85/17گیری و پس از آن، آب ) عصاره

درصد( و پس از آن  57/28) Haemonchus contortusمطالعه شده، 

Schistosoma mansoni (71/16 .بود )درصد 

 

 بحث

های درمانی نوی  برا اسرتفاده    های اخیر، توجه خاصی به شیوه در سال

هرای   هرای میتلرف نریرر عفونرت     از گیاهان دارویی در درمان بیماری

ی اثرا  ضد کرمی و ضد  انگلی شده است. مطالعا  فراوانی در زمینه

 و  In vitroی گیاهرران گونرراگون در شرررایط  ای عصرراره تررک یاخترره

In vivo مداوم های یق حاضر، ت  تحق .(12-15)است  ان ام گرفته 

 جدیرد  دارویری  گیاهان جست وی دارویی، گیاهان از برداری بهره برای

 هرای  عصراره  میتلرف  هرای  مکانیسرم  و اثررا   و هرا  آن بیکتر تولید و

را  مصرنوعی  اسرتاندارد  داروهرای  برا  جایگزینی جهت دارویی گیاهان

 نماید. بررسی می

ر ستتتتتتوزگ در زر دگهتتتتتتگکر  پواتتتتتتیر پرکتتتتتتر ررر

Haemonchus contortus  Haemonchus contortus   یک انگرل

گرردد.   باشد که سبب ای اد بیمراری همرانکوز مری    ای می روده -معدی

هرای   گیررد. زیران   ای  انگرل، در شریردان برز و گوسرفندان جرای مری      

در منرراطق گرمسرریری و نیمرره    Haemonchusاقتصررادی ناشرری از  

هرا   گرمسیری، اغلب موجب مرگ و میر، کم شدن تولید و رشد در دام

 .(10)گردد  می

ی آبری خرام    و همکاران، نکان داد که عصاره Sambodoبررسی 

Biophytum petersianum ه ، دارای خاصیت ضد کرمی مناسبی علیر

Haemonchus contortus   درصرد   16است. در ای  تحقیق، غلررت

ساعت، سربب مررگ و    4و  2های  ی آبی ای  گیاه، طی زمان از عصاره

هررا بررا اسررتفاده از  هررا شررد. همچنرری ، بررسرری درصررد کرررم 166میررر 

 Scanning electron microscopeمیکروسکوپ الکترونی روبکی )

ها نریر تیریب کوتیکول و از دسرت رفرت     ( تغییرا  ساختار کرمSEMیا 

های گردنری و تیریرب قسرمت قردامی و چروکیردگی قسرمت        برآمدگی

مکراهده شرد    اهیر گ  یر ا یآب ی از عصاره درصد 16خلفی انگل در غلرت 

(17) .Von Son-de Fernex      و همکاران، خاصریت ضرد انگلری گیاهران

  ،Arachis pintoi ،Gliricidia sepiumمنررررراطق گرمسررررریری  

Cratylia argentea Yacapani  وC. argentea Veranera   را برر

نکان دادند. در ایر    Haemonchus contortusی الروی  علیه مرحله

ی ایر  گیاهران، مرانع     از عصراره لیتر  میکروگرم/میلی 1266 تحقیق، غلرت

 Haemonchus contortusانردازی و مهراجر  الروهرای     فرایند پوسرت 

 Annona(Annonaceaeی آبی برگ ) . همچنی ، اثر عصاره(18)شد 

muricata L.  علیهHaemonchus contortus  در محیطIn vitro  بر

علیه مراحل تیم، الرو و اشکال بالغ مطالعه شد که غلررت براالیی از   

درصد در آزمون خروج الرو  91/84به میزان  A. muricataی  عصاره

درصرد در   68/89( و بره میرزان   EHTیرا   Egg hatch testاز تیرم ) 

( اثر داشته است LMTیا  Larval motility testآزمون تحرک الرو )

 .(19)باشد  ثرا ، مربوط به ترکیبا  فنولی موجود در گیاه میکه ای  ا

و همکررراران، بررره نقرررش  Castaneda-Ramirezی  در مطالعررره

در آزمرررون ممانعرررت از   Acacia pennatulaی بررررگ  عصررراره

یرا   Larval exsheathment inhibition assayانردازی الرو )  پوست

LEIA       پرداخته شد. در ای  تحقیق، مکیص شرد کره هرر چره سر )

کمتر باشد، غلرت  Haemonchus contortus( L3ی الروی ) مرحله

انردازی کررم    در مهار پوست Acacia pennatulaی  کمتری از عصاره

  ی اول الروی، الزم اسرررررت؛ بررررره نحررررروی کررررره در هفتررررره  

لیترر   میکروگرم/میلری  266ی پرن م   لیتر و در هفته میکروگرم/میلی 166

 ، Piper tuberculatumی  . اسرررتفاده از عصررراره(26)مرررؤثر برررود 

Lippia sidoide ،Mentha piperita ،Hura crepitans  و 

Carapa guianensis  بررررررEHT آزمرررررون رشرررررد الرو   و 

(Larval development test  یرراLDT   تررأثیر داشررته اسررت و ) 

Lippia sidoideی  ، بهتری  تأثیر را در مرحلهEHT  وLDT  در مهار

 . (21)داشته است  Haemonchus contortusرشد کرم 

با  Haemonchus contortusکرم  LDTو  EHTمطالعا  برای 

، بیرش  occidentalis Senna ی هیدروالکلی بررگ  استفاده از عصاره

  و Leonotis ocymifolia ،Rumex abyssinicusهررررروایی 

Leucas martinicensis ی  ی سراقه  پوستهAlbizia schimperiana 

 مهررار  ، سررببLeonotis ocymifoliaی آبرری  نکرران داد کرره عصرراره

 ED50شود. همچنی ، بهتری  غلررت از نررر    درصد رشد الروها می 166

غلررت   Leucas martinicensisی آبی و هیدروالکلی  عصاره EHTبرای 

. در یک مطالعه، فعالیت ضرد کرمری   (22)لیتر بود  گرم/میلی میلی 69/6

 ، Indica Azadirachtaمیلررررررروطی از عصررررررراره برررررررر 

Nicotiana (N.) tabacum گررل ،Calotropis (C.) procera  و

آزمررون تحرررک و  EHTدر  Trachyspermum (T.) ammiی  دانره 

 کرررررم ( AMTیررررا  Adult motility test) کرررررم بررررالغ 

Haemonchus contortus       بررسی شد. برر ایر  اسراش، برا افرزایش
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 کمتر شد؛ بره نحروی کره در غلررت      EHTغلرت ای  ترکیب، میزان 

ها از تیم خارج شدند؛ حرال   درصد کرم 1لیتر، فقط  گرم/میلی میلی 56

درصرد   76لیتر به طرور تقریبری    لیگرم/می میلی 62/6آن که در غلرت 

 سرراعت، از غلرررت  0هررا از تیررم خررارج شرردند. طرری زمرران    کرررم

 .(23)ها مردند  ی کرم لیتر به باال، همه گرم/میلی میلی 125/3

جهت  Prunella vulgarisی متانولی و آبی  ای، عصاره در مطالعه

 Haemonchus contortusارزیرابی خاصریت ضرد کرمری برر علیره       

 ی متررانولی خررام بررا  اسررتفاده شررده اسررت. در ایرر  تحقیررق، عصرراره 

Lethal concentration50 (LC50 معادل )لیترر،   گرم/میلری  میلی 48/2

معرادل   LC50ی آبری خرام برا     اثرا  مهاری بیکتری نسبت به عصراره 

داشرته اسرت. همچنری ، براالتری       EHTلیترر در   گرم/میلی میلی 30/3

ی  هرا در مردفوع در گروهری برود کره برا عصراره        کاهش تعداد تیرم 

و  Brunet. (24)درمران شرده بودنرد     Prunella vulgarisمتانولیرک  

( بر Onobrychis viciifolia) Sainfoinی  همکاران، به نقش عصاره

برا اسرتفاده از    Haemonchus contortکررم   L3ی  روی الرو مرحله

شناسری کررم پرداختنرد. سراختار پوشکری الروهرا در        تغییرا  رییت

برا اسرتفاده از    Sainfoinی  لیتر از عصاره گرم/میلی میلی 1266غلرت 

Transmission electron microscope (TEMنکرران دهنررده )  ی

هرای   ی سرلول  ای، ت زیره  هرای ماهیچره   ی سرلول  تغییراتی نریر ت زیه

ییرا  هیپرودرمیس و غیرر عرادی شردن ترراکم کرومراتی        ای، تغ روده

های پوشکی بود کره در سرطک کررم زخرم و ضرایعا        ی سلول هسته

 .(25)ای اد شده بود 

ایر     Cooperia punctateرکر ر پر  پوایر دگهگکر زر سوزگ د

هرای ایر  انگرل،     متر طول دارد. در تمرام گونره   میلی 5-9انگل حدود 

های ضرییم   ی سر متسع و دارای خطوط عرضی است. اسپیکول ناحیه

ی میانی اسرت. انگرل مراده،     و اغلب دارای اتساع بال مانندی در ناحیه

هررایی پوشررانده  دارای دم درازی اسررت و روی منفررر تناسررلی را پرررده

 .(20)کند  ی باریک گاو زندگی می ر رودهاست. ای  انگل د

Von Son-de Fernex ء جدا شرده      و همکاران، با استفاده از جز

نکران داد   Cooperia punctateبر علیه کرم  Gliricidia sepiumاز 

 Cooperia punctateکه ای  عصاره، مانع رشد و خروج از تیم کرم 

 EC50یررا  Half maximal effective concentrationشررود ) مرری

 SEMلیتر(. بررسی تیم کررم برا    گرم/میلی میلی 624/6  682/6معادل 

تیم انگرل بعرد از    ی هایی را در پوسته تغییراتی و شکستگی TEMو 

. همچنری ،  (27)آشرکار کررد    H-chromen-2-one 2درمان با جرزء  

 آبرررررری  ی فترررررره از عصرررررراره اسررررررتفاده از اجررررررزای برگر

Leucaena leucocephala   جهت ان رامEHT  هرای تیرم    و آسریب

برابرر   LlC1F3 کرم نکان داد که درصد مهار خروج از تیم در جرزء 

است که نسبت به سایر اجزا براالتر برود. همچنری ،     49/96 ± 85/2با 

برا اسرتفاده از    LIC1F3بررسی تیم انگل پس از درمران برا فرککر     

SEMهررا و  تیررم و ای رراد فرورفتگرری ی م رییتگرری پوسررته، برره هرر

، TEMهرا را آشرکار کررد. همچنری ، برا       هرای در سرطک تیرم    پارگی

های تیم کررم مکراهده    تغییرا  چگالی الکترونی و ضییم شدن الیه

 . (28)شد 

  Toxocara canisرکتتر ر پر  پواتتیر دگهتتگکر زر ستتوزگ د

Toxocara canis   یک نماتود است که در انسان باعث ای اد بیمراری

Toxocariasis هرای   شرود کره در عفونرت پرس از مصررف تیرم       می

به مدفوع سگ های آلوده  موجود در خاک Toxocara canisدار  جنی 

( بیکرتری   Picaخرواری )  شرود و کودکران بره دلیرل گنرده      ای اد مری 

. در یک تحقیرق، اثررا  ضرد    (29)حساسیت را به ای  عفونت دارند 

، Chenopodium ambrosioidesهرررررای  انگلررررری عصررررراره

Pycnanthusangolensis  وNutridesintox  بررررررر علیرررررره الرو

Toxocara canis  ی هگزانری   ارزیابی شد. نتایج نکان داد که عصراره

Chenopodium ambrosioides  در محیطIn vivo مؤثرتر از سایر ،

های التهابی ناشی از آلرودگی   باشد و سبب کاهش واکنش ها می عصاره

 . (36)شود  می Toxocara canisالرو 

  Ancylostoma caninumرکر ر پر  پوایر دگهگکر زر سوزگ د

دار اسرت کره    یکی از کرم های ق ب Ancylostoma caninumکرم 

نماید. آلودگی  ی کوچک سگ ای اد بیماری می به طور عمده در روده

دهد. میزبانران   به ای  کرم، طیف وسیعی از ع یم را در سگ نکان می

شد که تعرداد  با دیگر شامل گوشتیوارانی نریر گرگ، روباه و گربه می

 .(31)کمی از موارد عفونت در انسان نیز گزار  شده است 

ی اترانولی و   و همکاران، به نقش عصاره Monteiroی  در مطالعه

در کنتررررل  L Chenopodium ambrosioidesاسرررانس روغنررری 

پرداختره شرده اسرت. اسرانس      Ancylostoma caninumهرای   کررم 

 در غلررررررررت  Chenopodium ambrosioidesروغنررررررری 

مؤثر بوده و نیز موجب کراهش   L3لیتر علیه الرو  میکرولیتر/میلی 146

 .(32)ها در هر گرم مدفوع شده است  تعداد تیم

  .Trichostrongylus sppکتر ررر پر  پوایر دگهگکر زر سوزگ د

Trichostrongylus خواران  ای از نماتودها است که در میان گیاه گونه

برا   Trichostrongylusی  گونه 16سراسر دنیا پراکندگی دارد. حداقل 

عفونت انسانی مرتبط هسرتند. عفونرت، از طریرق مصررف الروهرای      

. امروزه، مقاومت (33)افتد  های آلوده اتفاق می عفونی در سبزی و آب

ضد کرمی در سراسر دنیا رو به گستر  است؛ به همی  دلیل، ساخت 

 .(34)رسد  داروهای غیر مصنوعی ضروری به نرر می

Kozan   و همکاران، به نقش ضد کرمریVicia pannonica   برر

انررد. در ایرر  تحقیررق،  پرداخترره Trichostrongylusهررای  علیرره انگررل

 هررای آبرری، متررانولی، کلروفررورمی، اسررتونی و هگزانرری       عصرراره
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Vicia pannonica var. purpurascens  درصررد بررر روی  166تررأثیر

گفتره بره    هرای پریش   ی عصراره  داشتند و همره  16ی  حرکت الرو در دقیقه

 Pithecellobium dulceی آبری   . عصاره(35)غ ف الرو آسیب رساندند 

های  دارای اثرا  ککندگی بر روی تیم Lysiloma acapulcensisو 

Trichostrongylus colubriformis و  256رررررررررت در غل 

ی  لیترررر داشرررته اسرررت. همچنررری ، عصررراره  میکروگرم/میلررری 566

Pithecellobium dulce  تری نسبت بره   دارای اثرا  الروککی پایی

 .(30)و لوامیزول بود  Lysiloma acapulcensisی آبی  عصاره

ر Angiostrongylusکتتر رر پر  پواتتیر دگهتتگکر زروزگ د ستت

Angiostrongylus هرای   تواند بیمراری  یک نماتود انگلی است که می

دستگاه گوار  و سیستم عصبی مرکرزی را در انسران ای راد نمایرد.     

Angiostrongylus cantonensis ی  که کرم ریهRat شود،  نامیده می

گردد که بیماری اغلب در جنروب   سبب ای اد مننژیت ائوزوفیلیک می

. در یرک تحقیرق،   (37)شرقی آسیا و جزایر اقیانوش آرام شایع اسرت  

 Cryptotanshinone( و TSII-A) Tanshinone II-Aاثررررررا  

(CPT    همراه با آلبندازول بر روی التهاب اعصراب چکرمی ناشری از )

ها بررسی شد. نترایج   در مو  Angiostrongylus cantonensisعفونت 

 در درمران  TSII-Aی مناسب برودن آلبنردازول در ترکیرب برا      نکان دهنده

  Angiostrongylus cantonensisیی ناشررری از نرررایالتهررراب عصرررب ب

 .(38)بود 

  Onchocerca ochengiکتر ررر پر  پواتیرر دگهگکر زر سوزگ د

Onchocerca ochengi   یک انگل فی ریای گاوی است که در غررب

افریقا از جمله کامرون وجود دارد که قرابت نزدیکی به انگرل انسرانی   

Onchocerca valvulus  مطالعا   .(39)داردNdjonka  ،و همکاران

و  Annona senegalensisی آبری گیاهران    ی عصارهفعالیت ضد انگل

Parquetina nigrescens ی اتررانولی  و عصررارهEuphorbia hirta ،

Khaya senegalensis  وAnogeissus leiocarpus  را نکان داد که

ای بری    محردوده  Onchocerca ochengiبررای کررم    LC50غلررت  

ش ایر  تحقیرق،   لیتر داشته اسرت. برر اسرا    گرم/میلی میلی 55/6-68/6

 ، Annona senegalensis ،Euphorbia hirtaهررررای  عصرررراره

Khaya senegalensis  وAnogeissus leiocarpus تواننررد  مرری

 .(46)های کرمی باشند  جایگزی  مناسبی برای درمان عفونت

ر Ascaridia galliکتتر رر پر  پواتتیر دگهتتگکر زر ستتوزگ د

Ascaridia galli  یکی از نماتودهای جنسAscaridia    اسرت کره در

کند و گاهی سبب بسته شردن اتفراقی روده و    ی طیور زندگی می روده

و  Bazhی  . در مطالعره (41)شرود   در طیور مری  Ascaridiasisای اد 

El-Bahy لیتر از زن بیل و زردچوبره طری    گرم/میلی میلی 166، غلرت

 Ascaridia galliهرای   تنی سبب مرگ کرم ساعت در محیط برون 48

تنی، مرگ و میر کمترری داشرتند.    شود؛ حال آن که در محیط درون می

ها نسبت به زردچوبه سبب مرگ و  در تمامی غلرت همچنی ، زن بیل

 .(11)گردد  میر بیکتری می

  Toxocara vitulorumرکتر رر پر  پواتیرر دگهگکر زر سوزگ د

Toxocara vitulorumای گاو اسرت و انرواع    تری  انگل روده ، بزرگ

 باریرک  ی روده در انگرل،  متر طول دارند. ایر   سانتی 36ی آن، تا  ماده

 حاضرر،  حرال  در و کند می زندگی گاومیش ی گوساله و گاو ی گوساله

 گرمسریری  تحت و گرمسیری نواحی به است، اغلب جهانی آن انتکار

. (42)اسرت   شده متولد تازه های گوساله مهم های انگل از و دارد تعلق

 ی  ی مترررانولی میررروه در یرررک تحقیرررق، برررا اسرررتفاده از عصررراره  

Balanites aegyptiaca  لیترر، فعالیرت    گرم/میلری  میلی 246در غلرت

داشرته   Toxocara vitulorumهرای   درصد در رشد تیم 166مهاری 

 .(43)است 

  Trichinella spiralisرکتر رر پر  پواتیرر دگهتگکرر زر سوزگ د

Trichinella spiralis  متر و با انتهای خلفری   سانتی 4-0بالغ، به طول

شود و به شکل مفترول   ضییم است و انتهای قدامی ناگهان باریک می

 آیررد کرره در میرراط فرررو رفترره اسررت.       نررازک و درازی در مرری 

Trichinella spiralisهرای انسرانی اسرت     تری  علرت عفونرت   ، مهم

ی  و همکرراران، نکرران دادنررد کرره عصرراره  Shalabyی  . مطالعرره(44)

 روز بررررا غلرررررت  5طررری   Balanites aegyptiacaمتانولیرررک  

، Ratلیتر بره ازای هرر کیلروگرم از وزن بردن در      گرم/میلی میلی 1666

 7/01و  7/81سبب کاهش مهاجر  و مرگ الروها به ترتیب به میزان 

 .(45)درصد شد 

  Hymenolepis diminutaرکر ر پر  پوایر دگهگکر زر سوزگ د

Hymenolepis diminuta   که با نام کرم پهRat (Tap worm rat)   نیرز

 خر ف  برر  کررم،  ای  .است هیمنولپیاز بیماری شود، عامل شناخته می

Hymenolepis nana، بره  هرا  آن اسرتفاده از  برا  و حکررا   طریق از 

  .(40)کند  می آلوده را ها انسان واسط، میزبان عنوان

 ی  ی ریکرررره مطالعررررا  نکرررران داده اسررررت کرررره عصرررراره

Acorus calamus Linn هرای آلروده    در مو  تنی در مطالعا  درون

گرم/کیلروگرم بره    میلری  866با تک دز   Hymenolepis diminutaبه 

درصد تعرداد تیرم در هرر گررم      36/02روز من ر به کاهش  5مد  

. (47)ود شر  مری  Ratدرصد برار کررم در هرر     25/83مدفوع و کاهش 

 Cynodon dactylonی  عصاره Nathو  Yadavهمچنی ، در تحقیق 

 وری کررره غلررررت دارای خاصررریت ضرررد کرمررری برررود؛ بررره طررر 

موجررب  Cynodon dactylonی  لیتررر از عصراره  گرم/میلرری میلری  46

 و  12/4 ± 55/6هرای   هرا بره ترتیرب در سراعت     فل ری و مررگ کررم   

 هررررا بررررا دز  Ratگردیررررد. همچنرررری ، درمرررران    10/5 ± 34/6

 روز سرربب کرراهش  5لیتر/کیلرروگرم برره مررد    گرم/میلرری میلرری 866

درصرد   66/79درصد تعداد تیم در هر گرم مدفوع و کراهش   04/77
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 .(48) شد Cynodon dactylonی  بار کرمی پس از درمان با عصاره

 ررختتگند  درهتتگ رکتتر ر پر  پواتتیر دگهتتگکر زر ستتوزگ د

Fasciolidae  ها، کپلک ای  کرم  (Fluke  های بزرگ و برگی شرکل)

هستند. انتهای قدامی میروطی و برادکش قردامی در انتهرای میرروط     

هرای کپلرک قررار     قرار دارد. بادکش شکمی در سطک به اصط ح شانه

ر د Fascilopsisو  Fasciola ،Fascioloidesدارد. سره جرنس مهرم    

ی میزبران خرود    ای  خرانواده وجرود دارد کره اغلرب در کبرد و روده     

 .(49)نمایند  جدی ای اد می های آسیب

 در غلررررت  Alpinia nigraی اترررانولی  اسرررتفاده از عصررراره

موجب فل ی کرم شد؛  14/2 ± 48/6لیتر در ساعت  گرم/میلی میلی 26

هررای  موجررب مرررگ کرررم  94/3 ± 23/6در حررالی کرره در سرراعت  

Fasciolopsis buski هرا ترا    شد. در گروه شاهد، فعالیت فیزیکی کرم

. تحقیررق بررر روی کرررم  (56)ادامرره داشررت  65/21 ± 22/6سرراعت 

Fasciola hepatica   ی گیاهرررران  نکرررران داد کرررره عصرررراره 

Lantana camara ،Cajanus cajan  وPiper auritum   در غلررت

ها شد. در حالی کره   درصد کرم 166لیتر سبب مرگ  یلیگرم/م میلی 56

 Artemisia mexicanaو  Bocconia frutescensی گیاهران   عصاره

هرا   درصرد کررم   166لیتر، سربب مررگ    گرم/میلی میلی 125در غلرت 

 برررره نقررررش  Swargiaryو  Royدر تحقیررررق  .(51)گررررردد  مرررری

Alpinia nigra  هرای تگومنرت    بر تغییر آنرزیمFasciolopsis buski 

 Alpinia nigraی  پرداخته شده است. بر ای  اساش، با ترأثیر عصراره  

 Acid phosphatase (AcPase ،)هرررای  فعالیرررت کلررری آنرررزیم  

Alkaline phosphatase (AlkPase و )Adenosine triphosphatase 

(ATPaseکاهش یافت؛ چرا که ای  آنزیم )  ها، نقش مهمی در هضم و

ی  . اسرتفاده از عصراره  (52)جرب مواد غرایی برای بقای انگل دارنرد  

Soybean  سررربب کررراهش ضرررایعا  کبررردی ناشررری از حضرررور ، 

Fasciola gigantica  های کبدی و  سلول 3و نیز کاهش میزان کاسپاز

 .(53)انگل شد  DNAاز طرفی، باعث القای آپوپتوز در 

 ررختتتگند  درکتتتر ر پر  پواتتتیر دگهتتتگکر زر ستتتوزگ د

Schistosomatidae  های خونی دستگاه گوار   ای  خانواده در رگ

شوند. شیستومیاز، بیماری حاد و مزمنی است کره بره    و مثانه مستقر می

شود. حدود  ی ترماتودهای خونی از جنس شیستوزوما ای اد می وسیله

هرای   نیازمنرد درمران   2610میلیون نفر از جمعیرت دنیرا در سرال    260

ی از مرگ و میرر ناشری از   گیرانه جهت کاهش بیماری و جلوگیر پیش

 .(54)شیستومیاز هستند 

سبب ای اد تغییرا   Allicinهای میتلف  در یک مطالعه، غلرت

شرده اسرت؛ بره     Schistosoma mansoniشناسری برر روی    رییرت 

لیتررر، من ررر برره تغییرررا    گرم/میلرری میلرری 16نحرروی کرره غلرررت  

هرای   های کوچک و کاهش خار سطحی کرم شرده و غلررت   برآمدگی

باالتر، سبب افزایش آسیب به تگومنت شامل وزیکرول و زخرم شرده    

و همکاران، به نقرش اسرانس    Matos-Rocha. در تحقیق (55)است 

( علیررره کررررم  MVEO) Mentha x villosa Hudsروغنررری 

Schistosoma mansoni    .پرداخته شرده اسرتMVEO   در غلررت

ها شرد   تمامی کرم ساعت سبب مرگ 24لیتر طی  میکروگرم/میلی 566

، ضایعا  حباب مانند در سراسر بردن کررم ای راد    SEMو با بررسی 

های کوچک در برخی از نقاط شکمی دچار فرسایش  کرده و برآمدگی

تغییراتی در تگومنت  TEMشده بود. همچنی ، با بررسی با استفاده از 

. (50)دیرده شرد    Syncytialی مراتریکس   و وزیکوله شدن در منطقه

در  Clerodendrum umbellatumی آبری بررگ    اسرتفاده از عصراره  

، باعرث کراهش تعرداد    Schistosoma mansoniهای آلوده بره   مو 

ها شرد؛ بره نحروی کره میرزان       های دفع شده از مو  قابل توجه تیم

 غلررررت هرررای درمررران شرررده برررا  هرررای دفعررری در مرررو  تیرررم

هرای درمران    درصد و در مرو   48/75گرم/کیلوگرم به میزان  میلی 86

درصرد کراهش    14/85گرم/کیلوگرم به میزان  میلی 106شده با غلرت 

 .(57)یافت 

ر رختتگند  درهتتگ رکتتر ر پر  پواتتیر دگهتتگکر زر ستتوزگ د

Paramphistomatidae   کرم بالغParamphistomum  اغلرب در ،

ی  ای در روده ی نکیوار کنندگان وجود دارد. هر چند گونه پیش معده

شرود کره گراهی سربب      ها یافت می ها و اسب نکیوار کنندگان، خوک

در یرک تحقیرق،    .(58)گرردد   تورم روده با ادم، خونریزی و زخم مری 

 در غلرررررت  Bombax malabaricumی متررررانولی  عصرررراره

موجررب مرررگ  17/22 ± 48/6ی  لیتررر در دقیقرره گرم/میلرری میلرری 166

 ی  و در دقیقرررره Paramphistomum explanatumهررررای  کررررم 

ی  ی متانولی میوه . عصاره(59)ها شد  سبب فل ی کرم 56/18 ± 02/6

Balanites aegyptiaca (BAE در غلرررت )لیتررر  میکروگرم/میلرری 266

 Paramphistomum microbothriumهای جدی به تگومنت  موجب آسیب

 .(06)( کرم شد Suckerی ) و تغییر شکل و ساختار هر دو مکنده

 

 گیری نتیجه

گیاهی در طرب سرنتی جهرت درمران      دارویی های فراورده از بسیاری

دفع کرم در بیمراران در طرب   های کرمی مؤثر هستند و جهت  عفونت

منرد حاضرر، یرک بررسری      ی مروری نرام اند. مطالعه قدیم ت ویز شده

ی خام، اسانس روغنی و سرایر   جامع در خصوص بررسی تأثیر عصاره

تنری برر روی    و درون تنری  دارویی در محیط برون های گیاهان فراورده

بررا ایرر  حررال، الزم اسررت مطالعررا     هررای کرمرری اسررت.  عفونررت

های مولکولی گیاهان دارویری   یمیایی، بالینی و همچنی ، مکانیسمفیتوش

ها در تحقیقا  آتری صرور     خطر بودن آن و اثرا  جانبی مبنی بر بی

ی گیاهران اسرتاندارد برا     ها برای ساخت عصاره زمان، ت   پریرد. هم
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هرای گیراهی برا فرموالسریون      های ضد کرمری براال و فرراورده    فعالیت

ی و یا تکمیل داروهرای مصرنوعی موجرود در    مناسب جهت جایگزین

 .بازار صور  پریرد

 تشکر و قدردانی

 ای  پژوهش منبع حمایت مالی ندارد.
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Abstract 

Background: Currently, parasitic infections are the most important global health problems. Helminthic 

infections cause serious damage to the livestock industry. Most importantly, it can cause severe damage in 

immunocompromised individuals. The aim of this systematic review study was to assess the research on the 

treatment of helminthic diseases using medicinal plant extracts.  

Methods: The search was carried out in 7 databases including 4 English databases (Scopus, PubMed, 

SienceDirect, and Embase) and 3 Persian databases (Scientific Information Database, Islamic World Science 

Citation Center, and Magiran) in order to find the studies carried out in relation to the purpose of the current 

study between 2008 and 2018 in Persian and English languages. 

Findings: Most studies focused on Balanites aegyptiaca (10.71%). The most commonly used extraction method 

was maceration (78.57%) and then sonication (7.14%). Methanol (35.71%) was the most solvent used for 

extraction, followed by water (17.85%). The most studied parasite was Haemonchus contortus (28.57%), 

followed by Schistosoma mansoni (10.71%). 

Conclusion: Studies have shown that plant extracts can be a good alternative to synthetic drugs in reducing 

helminthic disease signs; and plant extracts can be used to produce drugs based on natural and effective 

compounds against helminthes with fewer side effects than synthetic drugs. 
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