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 مقاله پژوهشي 

  هیداتید در شرایط آزمایشگاهیي کیست هاپروتواسکولکساثرات اسکولکس کشی نانوذرات طال بر 
  

  ١فردفرناز ملکي
 

  28/12/1395تاریخ پذیرش  25/10/1395تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

نوز . هيداتيدوزيس يک بيماري زئوباشديم اکينوکوکوس گرانولوسوسبيماري هيداتيد يک بيماري انگلي مهم ناشي از مرحله نوزادي کرم  :هدف و زمينهپيش
ن اجزا براي از بين برد مختلفی شيميايي ادموامروزه . شوديم ويمپردا صنعتدر  زيادي ديقتصاا راتخسا باعث و ننساا سالمت بر يجد تصدمابوده که موجب 

 ،حاضر مطالعهاز  فهد .باشديم ضروريو اثرات کشندگي زياد باشد  استفاده از عوامل جديد که داراي اثرات جانبي کمتر .رديگيمکيست مورد استفاده قرار 
 .ستا دهبو ايشگاهيمآز يطاشردر  نانو ذرات طال کشی سکولکسا ثرا سیربر

. گشت سپيرهآ يلسترا ايطشر تحت هندز سکولکساتووپر ويحا کيست مايع ،ديدگر آوريجمع هگارکشتااز  يکبد هيداتيک يهاکيست: کار مواد و روش
 آميزينگر با هندز يسکولکسهااتووپر صددرو  گرفتند ارقر نانو ذرات طالاز  ليترميليدر  مگرميلي ۱و  ۲۵/۰،۵/۰ غلظت سهدر مواجهه با سکولکسها اتووپر

  .گرفت ارقر ارزيابي ردمو لکنتر وهگر با مقايسهدر  مرحله سهدر  دقيقه ۶۰و  ۳۰، ۵،۱۰،۲۰ يهانمادر ز حياتي ائوزين
نترل ي نسبت به گروه کدارمعنيمورد استفاده داراي اثر اسکولکس کشي  يهاغلظت: بر اساس نتايج بدست آمده مشخص شد که نانو ذرات طال در تمام هايافته

  دقيقه شد. ۶۰بعد از گذشت  هاپروتواسکولکسموجب از بين رفتن تمام  ليترميليدر  گرمميلي ۱غلظت  ). نانو ذرات طال با>۰۵/۰p( باشديم
 دهستفاا ردمودر درمان کيست هيداتيد  توانديمبوده و بنابراين  الد یسکولکساخاصيت  : نتايج اين مطالعه نشان داد که نانو ذرات طال دارايگيريبحث و نتيجه

  .دریگ ارقر
 شرايط آزمايشگاهي ،پروتواسکولکس ،هيداتيک کيست ،نانو ذرات طال ها:کليدواژه

  
 ١٣٩٦ ارديبهشت، ١٣٠-١٣٧ ص، دوم شماره، هشتميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ٥٧١٥٣١١٧٧: پستی وقصند ٠٩١٤٨٥٤٧٥٣٩: تلفن. پاتوبيولوژي وهگر ،مپزشکیدا هکدـنشدا ،لوزنا پرديس و،رـس دهجا ١١ کيلومتر اروميه،: آدرس مکاتبه

Email: fmalekifard@yahoo.com 

  
  مقدمه

) که توسط مرحله الروي CEبيماري کيستيک اکينوکوکوزيس (
احشايي  يهاارگان، در شوديمايجاد اکينوکوکوس گرانولوسوس 

). بيماري هيداتيد يک ۱( کنديمکبد و ريه ايجاد بيماري  ژهيوبه
واسط شامل  يهازبانيمبيماري جهاني مهم بوده و انسان و ساير 

  ).۲( کنديمعلفخواران اهلي و وحشي را آلوده 
 ميزبان عنوانبهو سگ  خوارانگوشتفرم بالغ اين کرم در روده 

واسط و  يهازبانيم). ۳،۴( کنديمعفوني  يهاتخماصلي توليد 
خم اين انگل توسط آب و غذاي آلوده به خوردن ت لهيوسبهانسان 

اکينوکوکوس . به دنبال خوردن تخم شونديمبيماري دچار 
در بسياري از نقاط آناتوميک بدن ايجاد  هاکيست گرانولوسوس

ترين مناطق ايجاد کيست هيداتيد ). کبد يکي از مهم۲( شوديم

                                                             
 دانشکده دامپزشکي دانشگاه اروميه ،پاتوبيولوژي گروه ستاديار،ا ١

دگي . آلوشوديمديده  هاهيربيشترين آلودگي در  بعدازآنو  باشديم
 ودشيمدر کليه، طحال، مغز، قلب، محوطه شکمي و لگني نيز ديده 

). جراحي روش ارجح در ۵،۶( باشديماما ميزان آلودگي بسيار کمتر 
عالوه بر  هاميدازول. درمان دارويي با بنزي باشديمدرمان بيماري 

. آلبندازول و مبندازول مورد استفاده در رديگيمروش جراحي انجام 
 ازجملهي هيداتيد، عوارض جانبي سويي هاکيستمان در

). ۷( کنديمهپاتوتوکسيتي، لکوپني شديد، ترومبوسيتوپني ايجاد 
بنابراين امروزه استفاده از عوامل کشنده اسکولکس با اثرات جانبي 

). ۸( دباشيم مدنظرگذاري بيشتر در درمان اين بيماري ريتأثکمتر و 
مختلفي اثرات کشندگي نيترات نقره، سالين تا به امروز در مطالعات 

، ,، مانيتول2O2H، درصد ۹۵هيپرتونيک، ستريمايد، اتيل الکل 
اهي گي يهاعصارهآلبندازول، کلرهگزيدين گلوکونات، عسل و ساير 
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). اما اين عوامل ممکن است ۹-۱۸( گرفته استقرار  يموردبررس
را در درمان  هاآنشوند که استفاده از  ياناخواستهموجب عوارض 

CE  ي درماني هاروش). بنابراين استفاده از ۱۹( کنديممحدود
سريع و بدون عوارض جانبي سيستميک و موضعي امروزه در دست 

  ).۲۰( باشديمبررسي 
 ۱۰۰-۱۰ذرات ريز پراکنده يا ذرات جامد با اندازه  ،نانوذرات

(اندازه کمتر از  نانوذرهه ذرات به . تغيير انداز)۱۳(نانومتر هستند 
نانومتر) سبب افزايش نسبت سطح به حجم و تغيير در ساير  ۱۰۰

. افزايش سطح تماس در نانوذرات اجازه شوديم هاآنخصوصيات 
آلي و غيرآلي  يهامولکولاين ماده با  وانفعاالتفعلکه  دهديم

 ال جديدنانو ذرات مختلف از اشک. متفاوتي صورت گيرد صورتبه
ه نظر که ب باشنديممواد با خواص بيولوژيکي برجسته و سميت کم 

پتانسيل بااليي در عبور از سدهاي فيزيولوژيک بدن و  رسديم
آزمايشات ). ۲۲( باشنديمهدف خاص دارا  يهابافتدسترسي به 

دسترسي بااليي به  که مواد در مقياس نانو ذرات انددادهنشان 
 مانند ميانگين ييهاشاخصبا توجه به  هاآنداشته، سميت  هاسلول

بسيار  مدتکوتاهدوز سمي، آسيب حاد کبد، ميزان بقا و سميت 
 يهاسلول يريگهدف قابليت نانو ذرات در اين نتايج، .کمتر است

پيشنهاد  تشخيصي عوامل و ژنتيك مواد رساندن دارو، براي مختلف
  ).۴( کنديم

، آنتي آنژيوژنز، ضد ماالريا و HIVضد  عنوانبهنانو ذرات طال 
. عالوه بر اين از نانو ذرات در شوديمضد درد مفاصل استفاده 

 شوديمعلوم زيستي و پزشکي استفاده  ژهيوبهمختلف  يهانهيزم
اخير استفاده از نانو ذرات طال در درمان  يهاسال). در ۲۵-۲۳(
انسان مانند ليشمانيازيس و ژيارديازيس انگلي شايع در  يهايماريب

يک رويکرد جديد در تحقيقات پزشکي  عنوانبه هاآنبه دليل خواص 
 يامطالعه) در ۲۰۱۳). باوند و همکاران (۲۶،۲۷( باشديممطرح 

ي ژيارديا را در شرايط هاکيست اثرکشندگي نانو ذرات طال بر
ديگر کار و  يامطالعههمچنين در  ).۲۶دادند (آزمايشگاهي نشان 

 ينارايله ت ) اثرات کشندگي نانوذرات طال بر سستود۲۰۱۴همکاران (
  ).۲۸را نشان دادند (

بر  طالبا توجه به بررسي مطالعات قبلي، اثر نانو ذرات  
. باشديمتا به امروز ناشناخته  کيست هيداتيدي هاپروتواسکولکس

بر  طالهدف از مطالعه حاضر بررسي اثرات کشندگي نانوذرات 
 Inآزمايشگاه ( شرايطدر  کيست هيداتيدي هاپروتواسکولکس

vitro (باشديم.  
  
  کار روش و مواد

  :هاپروتواسکولکس يآورجمع

از  کيست هيداتيک به دهلوآ يکبدها ،تجربی مطالعه نیدر ا
 يشناسانگل مايشگاهآز بهو  شهرستان اروميه تهيه کشتارگاه

 هاکيست. ندديدگر منتقل اروميه هنشگادا دامپزشکي هنشکددا
به  ،استريل سرنگ کمک با و کليه محتويات کيستشدند  سیربر

داخل ارلن ماير منتقل شد و به مدت سي دقيقه در محلي گذاشته 
نشين شوند. مايع رويي بيرون ريخته شده و ها تهتا پروتواسکولکس

شستشو داده  )= PBS )۲/۷ pHبار با محلول  ۲ هاکسپروتواسکول
 درصد ۱/۰با روش آزمايش ائوزين  هاپروتواسکولکسشد. زنده بودن 

  ).۲۰شد (زير ميکروسکوپ نوري تعيين 
 اثرات کشندگي نانو ذرات طال:بررسي 

در اين پژوهش پودر نانو ذرات طال (شرکت سيگما، اندازه ذره 
نانومتر) مورد استفاده قرار گرفت. استوک نانو ذرات طال در آب  ۲۰

سوسپانسيون هموژن درآمد.  صورتبهتا  شدهحلخالص استريل 
ي کيست هاپروتواسکولکساثرات کشندگي نانو ذرات طال بر 

در  رمگميلي ۱و  ۵/۰، ۲۵/۰ (غلظت از نانوذرات طال ۳هيداتيد در 
 يموردبررسدقيقه  ۶۰و  ۳۰، ۲۰، ۱۰، ۵ يهازمان) و طي ليترميلي

  قرار گرفت.
از محلول پروتواسکولکس  ليترميلي ۵/۰بدين ترتيب که در ابتدا 

 و ريخته شد شيآزمالوله ) درپروتواسکولکس ۱۰۰۰حداقل  ي(حاو
 شدهآمادهمختلف نانوذرات طال  يهاغلظتاز  ليترميلي ۵/۰سپس 

مخلوط شد و در  يخوببهاضافه شد. محتويات  هالولهبه هر يک از 
دقيقه انکوبه شدند.  ۶۰و  ۳۰، ۲۰، ۱۰، ۵درجه به مدت  ۳۷دماي 

و فاز پاييني  جداشده دقتبهدر پايان اين مدت قسمت باالي مايع 
شود. وارد ن هاپروتواسکولکسبه آهستگي جدا گرديد تا آسيبي به 

 هاپروتواسکولکسبه  درصد ۱/۰ميکروليتر از محلول رنگ ائوزين  ۵۰
 ۱۰مخلوط گرديد. قسمت باالي محلول بعد از  يخوببهاضافه شد و 

ي هاپروتواسکولکسيي از هاالمدقيقه انکوبه شدن، دور ريخته شد. 
باقي مانده تهيه شد و توسط ميکروسکوپ نوري بررسي گرديد. تمام 

 عنوانبهمراحل آزمايش در سه بار تکرار انجام شد و نرمال سالين 
  ).۲۰شد (گروه کنترل استفاده 

  :(Viability test) تست ميزان زنده بودن
، محلول هاپروتواسکولکسبراي محاسبه ميزان زنده ماندن 

آب مقطر)  ليترميلي ۱۰۰۰گرم ائوزين در  ۱( درصد ۱/۰ائوزين 
ي مرده رنگ هاپروتواسکولکساستفاده شد. بعد از رنگ آميزي، 

ائوزين را جذب کرده و به رنگ قرمز در آمدند، اما 
 هايسلول ي زنده بدون رنگ مانده و ارتعاشاتهاپروتواسکولکس

ديده شد. ميزان مرگ و مير  هاآنبدن در  وانقباضات ياشعله
ي مرده به کل هاپروتواسکولکساز درصد  هاپروتواسکولکس
  ).۲۰آمد (بدست  هاپروتواسکولکس

  آناليز آماري
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، نسخه SPSSدر اين مطالعه جهت انجام آناليز آماري، از برنامه 
-pو مشخص شد  t-testاستفاده گرديد و تفاوت بين گروهها با  ۱۷

value  در نظر گرفته شد. دارمعني عنوانبه ۰۵/۰کمتر از  
  
  هايافته
د از بع کيداتيه ستيي کهاپروتواسکولکس ريمرگ و م زانيم

متفاوت در  يهازماننانو ذرات طال در مختلف  يهاغلظتمواجهه با 
 ريمرگ و م زاني، م۱جدول  ارائه شده است. ۱و نمودار  ۱جدول 

و  يمورد بررس يهازمانرا در  ديداتيه ستيک يهاپروتواسکولکس
 .دهديممطالعه نشان  نيدر ا نانوذرات طال مختلف يهاغلظت

و  ۵/۰، ۲۵/۰ يهاغلظتبررسي ميزان کشندگي نانو ذرات طال در 

برحسب زمان در مقايسه با گروه کنترل  ليترميليدر  گرمميلي ۱
مورد استفاده، داراي  يهاغلظتنانوذرات طال در تمام  دهديمنشان 

) نسبت به گروه کنترل >۰۵/۰pي (دارمعنياثرات اسکولکس کشي 
  ).۱ دارنمو، ۱ ول(جد باشدمي

 الطذرات  نانو کشندگی بيانگر تأثير ن مطالعهيج ايهمچنين نتا
ي کيست هاپروتواسکولکسروي  بر ورتمجا نماو ز غلظت افزايش با

 ريماآ ظلحااز  ميزان تأثيردر  وتتفا اينکه  ،باشديمهيداتيد 
). بنابراين نتايج ۱ دارنمو، ۱ ول(جد باشديم) >۰۵/۰p(دار معنی

بدست آمده نشان دهنده خاصيت اسکولکس کشي نانوذرات طال در 
  .باشديممحيط آزمايشگاه 

  
  نانو ذرات طالمختلف مواجهه با  يهازماندر  هاپروتواسکولکس ريمرگ و م يمطلق و نسب يفراوان عيتوز ):۱جدول (

 غلظت

  مواجهه (دقيقه) يهازمان
۵  ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۶۰ 

 درصد مرگ تعداد درصد مرگ تعداد درصد مرگ تعداد درصد مرگ تعداد  درصد  مرگ  تعداد

۲۵/۰  ۱۳۰۲ ۱۷۹ ۷۴/۱۳ ۱۲۷۲ ۲۶۸ ۰۶/۲۱ ۱۲۸۹ ۵۱۱ ۶۴/۳۹ ۱۴۰۴ ۷۶۳ ۳۴/۵۴ ۱۳۲۴ ۹۳۵ ۶۱/۷۰ 

۵/۰  ۱۲۳۵ ۴۴۷ ۱۹/۳۶ ۱۳۰۷ ۶۸۳ ۲۵/۵۲ ۱۲۵۰  ۶۷۷ ۱۶/۵۴ ۱۳۹۷ ۱۰۱ ۲۹/۷۲ ۱۲۶۱ ۱۱۲ ۸۱/۸۸ 

۱  ۱۲۲۱ ۵۷۷ ۲۵/۴۷ ۱۳۹۰ ۹۶۸ ۶۴/۶۹ ۱۴۲۱ ۱۲۳ ۵۵/۸۶ ۱۴۱۴ ۱۲۶ ۱۰/۸۹ ۱۳۸۷ ۱۳۹ ۱۰۰ 

 ۴/۱۵ ۷۷ ۵۰۰ ۱۳ ۶۶ ۵۰۰ ۶/۱۱ ۵۸ ۵۰۰ ۲/۹ ۴۶ ۵۰۰ ۷ ۳۵ ۵۰۰  کنترل

 

 مختلف يهاغلظتبر حسب زمان و  نانو ذرات طال ياسکولکس کش تيفعال سهيمقا ):۱نمودار (
 

  يريگ يجهبحث و نت
کيســت هيداتيد يک بيماري انگلي اســت که توســط مرحله   

و موجب ايجاد  شـــوديمايجاد  اکينوکوکوس گرانولوســـوسالروي 

اقتصادي فراوان شده و موجب تهديد سالمت عمومي     يهاخسارت 
 ويژه انگلي به يهايماريب اهميت دليل به). ۲۰( شـــوديمجامعه 

 اثر بودن كشــورها، ناكافي از بســياري و ما كشــور در هاآن درمان
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 يهاســال طي ،هاآن عوارض جانبي و انگلي ضــد داروهاي درماني
فاده   به  اخير ــت عات    نانو در  ذرات از اسـ طال هت  و م مان  ج  در

ــده ياژهيو توجه انگلي يهايماريب ازجمله عفوني يهايماريب  ش

ست  س  نهيدر زم يمطالعات مختلف رياخ يهاسال در  ).۲۱( ا  يبرر
ــدانگل ــکولکس ذرات فلزي بر روي نانو ي خواص ضـ ي ها پروتواسـ
 ثالم عنوانبهصورت گرفته است،    نيتوسط محقق  کيست هيداتيد 

سلنيوم را در  ذرات اثرات نانو  ۲۰۱۴محمودوند و همکاران در سال  
سي        ست هيداتيد مورد برر سکولکس کي شگاه بر پروتوا محيط آزماي

دادند نشــان  را ســلنيوم تذراقرار داده و خاصــيت کشــندگي نانو 
ــال   يمين رحي). همچن۲۰(  يامطالعه  ، در ۲۰۱۵و همکاران در سـ

ا ر يشــگاهيط آزماينانودرات نقره در شــرا ياثرات اســکولکس کشــ
  ).۲۹دادند (نشان 

ــندگي يا مهار کنندگي نانو ذرات نقره،  مطالعات زيادي اثر کش
يد فلزات بر روي   ــ گل طال، کيتوزان و اکسـ  ازجمله مختلف  يها ان

شرات را به اثبات      سما و الرو ح سوپال سانده ژيارديا، ماالريا، توک  اندر
 استفاده از نانو  نهيدر زمي مطالعات رياخ يهاسال در ). ۲۷، ۳۰-۳۵(

مانند    ها يمار يب يبرخ در درمان  يآل ريداروي غ عنوانبه طال  ذرات
ست  اييشمان يدرمان ل ،ديروماتوئ تيآرتر  يتومور ضد  اثراتو  يپو

). عالوه بر اين تحقيقاتي در مورد ۲۳،۲۵،۳۶اســت (صــورت گرفته 
ــا برخي داروهــا مثــل کلروکين، پنتــاميــدين،                    اثر طال همراه ب

ــازول  ــا، ليگــانــد ع عنوانبــهکلوتريمــازول و کتوکون ليــه مــاالري
ــ   ــت. در اين مطالعات       تريپانوزومياز و ليشـ ــده اسـ مانيوز انجام شـ

شخص گرديد، نوعي کمپلکس از طال با   شد  DNAم ه وارد واکنش 
شد      شگاهي روي ر شرايط آزماي شمانيا مکزيکانا و   يهاانگلو در  لي

شمانيا ماژور  ست ( بوده  مؤثر لي س  نيبنابرا). ۲۳،۲۴،۲۷ا  ريتأث يبرر
ــکولکسدر بر روي  طال نانو ذره  يد    ها پروتواسـ يدات ــت ه ي کيسـ

کم در  ياثرات جانب با مؤثر يدرمان يهاروش در شـــناخت توانديم
 .باشد مؤثر) CEاکينوکوکوزيس (کيستيک  مارييب

نانو ذرات طال با توجه  متفاوت يهاغلظت ريتأثمطالعه   اين در  
ي هاپروتواسکولکسبر روي  يشگاهيآزما طيفلز در مح نيبه خواص ا

 از يقرار گرفت. مطالعه حاضــر حاک يمورد بررســ يداتيده ســتيک
ي هاسپروتواسکولکبر روي  ي نانوذرات طالباالي اسکولس کش ريتأث
  .بود کيداتيه ستيک

ــر بررســ  ــندگ ريتأث يدر مطالعه حاض طال در  نانو ذرات يکش
، ۵ يها زمان و طي  ليترميلي/گرمميلي ۱و  ۵/۰، ۲۵/۰ يها غلظت 

 دهديمنشـان  گروه کنترل با  سـه يدر مقا دقيقه ۶۰و  ۳۰، ۲۰، ۱۰
مام    که  فاده داراي اثرات   يها غلظت نانوذرات طال در ت ــت مورد اسـ

 باشـــديمي نســـبت به گروه کنترل دارمعنياســـکولکس کشـــي 
)۰۵/۰p<.(  ــکولکسزمان مجاورت  شيبا افزاهمچنين با  هاپروتواس

ــندگ  نيانگينانو ذرات طال م ــد کش ــد در  ۲۵/۴۷ از يدرص  ۵درص

ــد در غلظت   ۱۰۰به   ،قه يدق  ۶۰در  ليترميليدر  گرمميلي ۱درصـ
 ۱( مؤثرنانو ذرات طال در غلظت    جه ي. در نتابد ي يم شيافزا قه يدق

 زاني) مقه يدق ۶۰(در  مجاورت زمان   شي) با افزا ليترميلي/گرمميلي
 .دهديماز خود نشان  گريبا دو غلظت د سهيمقا در ييباال يکشندگ

ــأث مطــالعــات مختلف         ــانو ذرات طال  مثبــت    ري ت  روي بر  ن
شان   هاسم يکروارگانيم سال  همکاران باوند و . انددادهرا ن  ۲۰۱۳در 

 لياژيارديا المبکيستيک  را بر فرم  طالاثرات نانو ذرات  يامطالعهدر 
 ۳/۰طال در غلظت نشـان دادند که نانوذرات   هاآن .اندکردهبررسـي  

در از بين بردن  مؤثربعنوان يــک ترکيــب   ليتر   ميلي   / گرم ميلي   
ست  شگاهي     يهاکي شرايط آزماي ستفاده   توانديمژيارديا در  مورد ا

عه    ).۲۶( قرار بگيرد طال نانو    همچنين در م کاران از  اي ترابي و هم
ستايي که       ستي حيواني نوع رو شمانيوز پو ذرات طال براي درمان لي

شمانيا ماژور عامل آن  ستفاده کردند. نتايج مطالعه     لي ست، ا  هاآنا
کاهش           جب  نانو ذرات طال مو با  مان  که در  دارمعنينشـــان داد 

گل در زخم     ــتيگوت ان ماسـ ــوديما عه  در ). ۲۷( شـ طال و  کار  يام
ــي نمودند.  هاکرم) اثرات نانوذرات طال بر ۲۰۱۴(همکاران  را بررسـ

نانوذرات طال در       ها آن که  ند  ظت نشـــان داد در  گرمميلي ۱ غل
 درشـــرايط رايله تيناهاي ســـســـتود موجب از بين رفتن ليترميلي

ــگاهي از طريق اثر بر تگومنت انگل و از طريق ممانعت از         آزمايشـ
  ).۲۸( شوديم هانيپروتئسنتز 

ي کبد گوسفند  يهاکيست حاضر بر  که مطالعه  نيبا توجه به ا
شگاهي    شرايط آزماي ست، از ا در  ست که   نيبوده ا ضروري ا  نيا رو 

ــرا مطالعه در ــورتبهو  يدرون تن طيش  واناتيبر روي ح يتجرب ص
 مضــر آن، عوارض مؤثرغلظت  قيدق نييتا ضــمن تع رديگ صــورت
ــ مورد زيبدن ن  يداخل يها ارگان روي  آن بر ياحتمال  قرار  يبررسـ

  به دست آمده کاربردي گردد. جيو نتا رديگ
تا  بر ــل از ا   جيطبق ن نانوذرات طال    نيحاصـ عه  يل  به مطال  دل

 کش سکولکساتووپر انعنو به توانديم دخو اسکولکسيدال  خاصيت 
 توانديم حاضــر مطالعه جينتا نايبنابر .گيرد ارقر دهستفاا ردمو مؤثر

يد     در درمان  نيگزيجا  يبيترک افتني جهت   ــت هيدات مورد کيسـ
ستفاده قرارگ  ش    داروهاي بيکه فاقد معا رديا ستفاده   ييايميمورد ا

ــد.  ها آن يجانب  اثرات ژهيبه و  از نانو ذرات   توانيمهمچنين  باشـ
ند طال در    مان ظت فلزي  عات تکم   مؤثر يها غل طال هت  يليدر م  ج

ستفاده درمان  ست هيداتيد   بر روي يا  يشگاه يآزما واناتيح درکي
  استفاده کرد.

  يتشکر و قدردان
س  نيبد ش  لهيو شگاه اروميه   ياز معاونت محترم پژوه ا که بدان

صو  س با  طرحو حمايت مالي  بيت  طال ذرات نانو اثرات يعنوان "برر
 امکان ۰۰۲/د/۹۴و کد  "ي کيســـت هيداتيدهاپروتواســـکولکسبر 

 .ديآيمتشکر به عمل  آوردند انجام مطالعه را فراهم
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Abstract 
Background & Aims: Hydatid disease is a parasitic infection caused by the larval stage of Echinococcus 
granulosus. Hydatidosis is one of the zoonotic diseases that cause serious problems for human health, 
as well as major economic losses for livestock industry. Different chemicals have been used in the 
treatment of cysts. The development of new scolicidal agents with low side effects and more efficacies 
is an urgent need. The aim of this study was to investigate the scolicidal effect of gold nanoparticle on 
protoscoleces in vitro.  
Materials & Methods: Liver hydatid cysts were collected from slaughterhouse: the cysts fluid 
containing live protoscolex were aspirated aseptically. Protoscoleces were exposed to three 
concentrations (0.25, 0.5 and 1 mg per ml) of gold nanoparticle. The viability of the protoscoleces was 
determined by eosin staining method at the times 5, 10, 20, 30 and 60 minutes. 
Results: Gold nanoparticle of all concentrations had significant scolicidal effects compared with control 
group (p < 0.05). Gold nanoparticle at the concentration of 1 mg/ml led to kill all protoscoleces at 60 
minutes. 
Conclusion: The findings of this study show that gold nanoparticle have potent scolicidal effects against 
protoscoleces of hydatid cyst, therefore it may be used in treatment of hydatid cyst. 
Keywords: Gold nanoparticle, Hydatid cyst, in vitro, Protoscolex 
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