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چکیده
کیاخته خونی هموپروتئوس در
در این تحقیق اثر عصاره آبی و هیدروالکلی گیاه استبرق و نیز داروی بوتالکس بر روی ت 

کبوتران در دو دوره درمانی مورد بررسی قرارگرفت .در دوره اول ابتدا  42کبوترآلوده به هموپروتئوس و  6کبوتر سالم با بررسی
شهای خونی از بین یک گله انتخاب گردیدند .سپس به  5گروه  6تایی تقسیم شدند .به گروههای آلوده  1و 2
میکروسکوپی گستر 
به ترتیب عصارههای آبی و هیدروالکلی گیاه استبرق با دوز  0/3 mg/kgبه مدت  7روز متوالی به صورت خوراکی داده شد و به

گروه  3داروی بوتالکس به میزان  2/5 mg/kgبه صورت داخل عضالنی تزریق گردید 42 .ساعت بعد از آخرین تجویز عصارهها،

از ورید بالی کبوتران گسترش خونی تهیه شد و بعد از بررسی میکروسکوپی میزان پارازیتمی در گروه مختلف مورد بررسی قرار

گرفت .فقط در گروه  3درمان شده با بوتالکس میزان پارازیتمی به صفر رسیده بود درحالی که در گروههای  1و  2هیچگونه

تغییری در میزان پارازیتمی بوجود نیامده بود .در دوره دوم درمانی ،کبوتران به گروههای ششتایی تقسیم شده و با غلظتهای ، 10

 0001 ،001برابر غلظت اولیه درمان گردیدند .به گروههای  1و  ،2دو غلظت  10و  0001برابر به مدت  7روز به صورت خوراکی

داده شد .به گروه  3غلظت  001برابر عصاره آبی به صورت داخل عضالنی به میزان  0/3 mg/kgتزریق گردید .در پایان این دوره

از ورید بالی گسترش خونی تهیه گردید و پارازیتمی محاسبه شد .نتایج نشان دادکه میزان غلظت و نوع تجویز عصاره آبی استبرق

تاثیری بر میزان پارازیتمی انگل نداشتند .بر پایه نتایج بدست آمده بنظر میرسد که عصاره آبی و الکلی استبرق هیچ اثر درمانی
یکه داروی بوتالکس میتواند بهعنوان دارویی موثر بر علیه آلودگی
برای علیه آلودگی هموپروتئوس در کبوتر نداشته در حال 

هموپروتئوس تجویز گردد.

کلمات کلیدی :هموپروتئوس،کبوتر ،استبرق ،بوتالکس
∗ نویسنده مسئول غالمرضا رزمی

آدرس :گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران .تلفن0511 - 851 36 87 :
پست الکترونیکrazmi@um.ac.ir :
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مقدمه

یسانان
لسپاس 
ِاِاسَتَتب َرَرق ،یا خرگ ،گیاهی از راسته گ 

( ،)Gentianalesتیره استبرقیان (،)Asclepiadaceae
است .کلمه «استبرق» به معنای ضخیم و کلفت است.

ظفر در سال  5002خاصيت ضدكرمي گلللها ييي
 proceraدر مقايسه با لواميزول در مح طي
در ب ماد ند

C.

آزمايش و هاگ

ارق يسررب دروم ر اطم .داد  ل تاع                     

آزمايش اشن يهاگ ن دض تيصاخ هك داد 

يمرك     

       

     

گهای گوشتی و ضخیمی است.
این درخت دارای بر 

عصارهها اي آب كلاورديه و ي ل رب هايگ ي يور دوتامن      

ًال از
صورت اصلی این نام استبرک بوده است که احتما ًال

يشود ( .) 12
م 

یشناسند.
در مناطق مختلف آن را با نامهای مختلفی م 

داخل رودهاي همونكوس كونترتوس باعث مرگ انگل

ریشه ستبر (ضخیم) آن اقتباس شده است ( 1و  .)3در

یدهد که عصاره ب ،گر
مطالعات انجام یافته نشان م 

خوزستان به آن « َلَلَغَغب َلَلب» ،هرمزگان و جنوب کرمان
و سیستان به آن « َکَکرگ» در بوشهر و اطراف آن به آن
یگویند .استبرق در مناطق گرم و خشک و
« َخَخرگ» م 
یروید .به
بیابانی ،از جمله در ایران ،اردن ،سوریه ،م 
صورت خودرو این گیاه در نزدیکی باتالقها و نيز در
جنوب ایران (سواحل خلیج فارس) و مناطقي مثل
جنوب خراسان ،سیستان و بلوچستان ،جنوب کرمان،
یشود .در قدیم از
هرمزگان ،بوشهر و خوزستان دیده م 

ساقه و میوه این گیاه واجد ترکیبات ض  ایرالام د اس تتت تتتت
( 4و  .)7همچنین عصاره برگ ،میوه و ساقه این گیاه در
درمان تیلریوز گاوی مورد مطالعه قرار گرفته است (.)5
با توجه به گزارشات داده شده درباره ت ینامرد ریثا   
اين گياه برعلیه ماالریا انسانی و تيلريوز گاوي ،هدف از
ای سررب هعلاطم ن ییییییییی ی اثر     درم و یبآ هراصع ینا       
هی کلاورد ل ب یوراد و قربتسا ی و گدولآ رب سکلات یییییییییی یی

هموپروتئو سس س در کب تو رر ر م یی یباش هک ییاجنآ زا .د

    

شیره این درخت برای درمان جذام ،آسم ،اسهال ،تهوع،

س خصوص تای    مش اب یهبا     
کیاخته    هموپروتئو سس س
ت کک 

یکردند ( .)8شیره این درخت در ساقه و برگ و میوه
م 

یتوان رثا هرابرد رتشیب قیقحت هب رجنم د        
اين مطالعه م 

یهای کبدی استفاده
زخم ،کورک و درمان بیمار 
آن وجود دارد که در هنگام قطع این اجزا از درخت
یشود .الیاف آن در فضای بين
این شیره از آن خارج م 
پوسته خارجی و پوسته محافظ دانهها در میوه استبرق
قرار دارد .گونه

C. gigantea

درختچه کوچکی است

با گلهای صورتی و برگها و شاخههای پوشیده از
لهای سفید دارد .شیرابه این درختچه دارای مقادیر
گ
کمی ماده بنام گوتاپرچا است .از پوست ريشه گياه
براي درمان سيفيليس استفاده ميشود و در دوز كم
يعني با مصرف مقدار جز يي

به عنوان تون كي

و

نيرودهنده و در درمان آسم ،اسهال و استفراغ استفاده
ميشود (.)6

کیاختههای تیلریا ا و پالس ویدوم ممم دارد ،نت تبثم جيا   
ت 
درم راصع ینا هههههههه ه ای يت یور رب هایگ ن ل زوير    
نشخوارکنندگان در ایران گردد.

           

مواد و روشها

ساقه و برگ گیاه استبرق از استانهای سیستان و

بلوچستان و هرمزگان جمعآوری شده و داروی
بوتالکس از داروخانه دامپزشکی تهیه گردید .ساقه و
برگ استبرق بعد از خشک نمودن کامل در سایه ،با
آسیاب برقی به خوبی آسیاب گردید .جهت تهیه
عصاره هیدروالکلی از روش هضمی استفاده شده است.
بدین صورت که یک صد گرم از برگ گیاه آسیاب
شده را به نسبت  1به ( 5وزن ماده خشک به حجم
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الکل) الکل اتیلیک  80درصد مخلوط و به مدت 72
مزن به
ساعت در دمای آزمایشگاه بر روی دستگاه ه 
یگردد .در مورد عصاره آبی نیز به
آرامی مخلوط م 
نسبت  1به ( 5وزن ماده خشک به آب مقطر) مخلوط
گردیده و به مدت  72ساعت در دمای آزمایشگاه بر
روی هم زن قرار گرفت تا استخراج عصاره بهتر
صورت گیرد .سپس مخلوط حالل و پودر گیاه از
صافی عبور داده شد تا عصاره اولیه بدست آید (.)2
تعیین وزن خشک عصاره

جهت استاندارد نمودن روش و تکرارپذیری آن،

وزن خشک عصاره تعیین میگردد .بدین صورت که 3

دوره اول درمان

به گروه اول ودوم به ترتیب عصاره آبی و

هیدروالکلی استبرق به میزان
سوم داروی بوتالکس به میزان

پنجم نیز به ترتیب به عنوان گروههای کنترل مثبت و
منفی در طی  7روز تیمار هیچ نوع عصاره و یا دارویی
به آنها تجویز نگردید 42 .ساعت بعد از آخرین تجویز
شهای
عصاره ،خونگیری از ورید بالی کبوتران گستر 
خونی تهیه شد پس از رنگآمیزی با گیمسا میزان
پارازیتمی با استفاده از میکروسکوپ نوری محاسبه

یگراد انکوبه گردید
مدت  42ساعت در  50درجه سانت 

دوره دوم درمان

خشک از طریق میانگین  3لوله محاسبه میگردد (.)2
حیوان مورد آزمایش

در این مطالعه ابتدا تعداد  42کبوتر آلوده به

هموپروتئوس با آزمایش میکروسکوپی گسترشهای
خونی از میان یک گله کبوتر تشخیص داده شدند .وزن
کبوترهای مورد استفاده  005± 30گرم بودند.
تغذیه کبوتران توسط غذاهای استاندارد و بدون
محدودیت در آب و خوراک انجام گرفت .قبل از
تجویز دارو ،میزان پارازیتمی در هر کبوتر محاسبه
گردید .سپس  42عدد کبوتر آلوده در  4گروه  6تایی
مبندی شدند .کبوتران گروه  1تا  3بهعنوان
تقسی 
گروههای درمان و گروه چهار گروه کنترل مثبت و
گروه پنج به عنوان کنترل منفی و فاقد آلودگی تعیین
ش دن د .

mg/kg

 2/5به صورت

عضالنی در روز اول تزریق گردید .گروه چهارم و

لوله خالی توسط ترازوی دیجیتالی حساس وزن شده

و بعد از خشک شدن کامل و توزین مجدد درصد ماده

mg/kg

خوراکی و در  7روز متوالی تجویز گردید .به گروه

گردید.

سپس  1میلی لیترعصاره به هر لوله اضافه گردید و به

 0/3به صورت

همانند دوره اول کبوتران آلوده و سالم به  5گروه 6

تایی تقسیم شدند .آنگاه مطابق پروتکل درمانی به
گروههای اول و دوم ،عصاره آبی استبرق به میزان  10و
 0001برابر غلظت ماده

اولیه(ml/kg

 )0/3به صورت

خوراکی به مدت  7روز متوالی تجویز گردید .به گروه
سوم عصاره آبی استبرق به میزان  001برابر غلظت ماده
اولیه

(ml/kg

 )0/3بهصورت عضالنی تزریق شد.

گروههای چهار و پنج به عنوان کنترل مثبت و منفی
هیچ دارویی تجویز نشد .بعد از اتمام دوره  7روزه ،از
شها
ورید بالی کبوتران گسترش تهیه شد ،آنگاه گستر 
با گیمسا رنگآمیزی کرده و درصد پارازیتمی محاسبه
ش د.
تجزیه و تحلیل آماری

نتایج بدست آمده طی دو مطالعه ،با آزمون آماری

 Paired t testمورد آنالیز آماری قرار گرفت.
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نتایج

نتایج بدست آمده در دوره درمانی اول نشاندهنده

برخالف گزارشات داده شده درباره تاثیر مثبت
درمانی عصاره آبی و الکلی گیاه استبرق بر علیه

تاثیر مثبت داروی بوتالکس در مقایسه عصاره آبی

لخونی پالسمودیوم در انسان ( )4و تیلریا آنوالتا در
انگ 

یکه همه کبوتران
هموپروتئوس در کبوتر بوده بطور 

و آبی گیاه استبرق بر میزان پارازیتمی هموپروتئوس

استبرق و عصاره هیدروالکلی استبرق بر علیه آلودگی

مورد درمان از این آلودگی کامال پاک شده بودند

)( (P<0.001نموداره شماره .)1
نتایج دوره درمانی دوم مطالعه نشان داد که نوع
تجویز و میزان غلظت عصاره آبی گیاه استبرق هیچ

تاثیری بر میزان پارازیتمی هموپروتئوس در کبوتران
ندارد )( (P>0.05نمودار شماره .)2

گاو ( ،)5در این مطالعه هیچ اثر درمانی از عصاره الکی

کیاخته خونی در کبوتران مشاهده نشد.
بهعنوان یک ت 
اگرچه در این بررسی تاثیر قاطع درمانی بوتالکس بر

علیه آلودگی هموپرتئوس در کبوتر به اثبات رسید.

یرسد گزارشات
باتوجه به نتایج بدست آمده بهنظر م 

داده شده در خصوص تاثیر عصاره آبی و الکی استبرق
بر علیه ماالریا و تیلریوز گاوی جای سئوال دارد و الزم
قتری در این باره صورت گیرد.
است مطالعات دقی 

نمودار  -1ميانگين پارازيتمی هموپروتئوس در کبوتران گروههای مختلف درمانی  ،کنترل مثبت و منفی مورد آزمايش دردوره اول درمان

نمودار -2ميانگين پارازیتمی آلودگی هموپروتئوس در کبوتران گروههای مختلف درمانی  ،کنترل مثبت و منفی کبوتران مورد آزمايش در دوره دوم درمان

ارزیابی اثر درمانی عصارههای آبی501 ...

بحث و نتیجهگیری

یباشد که
هموپروتئوس از جمله تکیاختههایی م 

در پرندگان ،دوزیستان ،خزندگان و پستانداران وجود

دارد .در حال حاضر حدود  602گونه از آن در
کیاخته بسیار شبیه به
پرندگان شناخته شده است .این ت 
عامل مولد بیماری ماالریا است و به همین علت به آن
لخونی در
یگویند .این انگ 
 Pseudomalariaنیز م 
مناطق مختلف ايران دارای شيوع با ييال است ،توجه به

کیاخته هموپروتئوس
این نکته ضروری است که ت 

کیاختههای خونی در
خصوصیات مشابهی زیادی با ت 

انسان و دام دارد ،لذا توصیه به تحقیق بیشتر در زمینه اثر
درمانی گیاه

C. procera

یتواند اهمیت این گیاه را
م 

گتر کند (  .) 10از
لهای خونی پررن 
برای درمان انگ 
گیاه خشک شده  C. proceraبه عنوان یک داروی مفید
یشود .شیره این
در علم پزشکی استفادههای فراوان م 
درخت در ساقه و برگ و میوه آن وجود دارد که در
هنگام قطع این اجزا از درخت این شیره از آن خارج
یشود .پوست ریشه گیاه به عنوان داروی ضد سرفه،
م 

گیاه در آلودگیهای مخلوط از چند نماتود رودهای
یشود
مهای مدفوع م 
باعث کاهش درصد تعداد تخ 
( .)9در مورد اثر الروکشی گیاه استبرق بر علیه پشه

یباشند
کولکس و آنوفل که ناقلین اصلی ماالریا م 

گزارشاتی آمده است که نتایج حاصل از مطالعات نشان

داده که شیرابه آن به عنوان یک کشنده قوی علیه
الروهای

stephensi

qurinquefasciatus

Anophel

یباشد ( .)8شیرابه
م 

و

Culex

C. procera

دارای ترکیباتی است که خاصیت الروکشی داشته و
سبب مرگ و میر  %001الروهای مرحله سوم

Aedes

 aegyptiبعد از  5دقیقه میشود و همچنین اثرات سمی
شیرابه این گیاه بر روی تفریخ تخمها و رشد الروها را
گزارشاتی وجود دارد ( .)9از آنجایی که این گیاه در
یروید بران شدیم ابتدا
مناطق وسیعی از جنوب کشور م 
تاثیر این دارو بر روی یک مدل مشابه این انگل مورد
بررسی قرار دهیم .نتایج بدست آمده در این مطالعه
نشان داد برخالف گزارشات داده شده درباره تاثیر
مثبت درمانی عصاره آبی و الکلی گیاه استبرق برعلیه

ضد کرم ،مسهل ،استفراغ و اگزما در درمان آسم،

لخونی عصاره این گیاه هیچ اثر درمانی بر میزان
انگ 

برای درمان فلجی ،تورم مفاصل ،آماس و تب مفید

در کبوتران ندارد .ضمن اینکه در این بررسی تاثیر قاطع

گهای گیاه نیز
برونشیت و سوءهاضمه کاربرد دارد .بر 

کیاخته خونی
پارازیتمی هموپروتئوس به عنوان یک ت 

است .همچنین شیرابه این گیاه باعث احتقان چشم نیز

درمانی بوتالکس بر علیه آلودگی هموپروتئوس در

لهای  C. proceraدر مقایسه
خاصیت ضد کرمی گ 

یرسد گزارشات داده شده در خصوص تاثیر عصاره
م 

یشود ( 7و .)11
م 
با داروی ضدانگلی لوامیزول در محیط آزمایشگاه و در

کبوتر به اثبات رسید .باتوجه به نتایج بدست آمده بهنظر
آبی و الکی استبرق بر علیه انگل خونی جای سئوال

بدن دام مورد بررسی قرار گرفته و مطالعات

دارد و قابل اعتماد نمیباشد.

عصارههای آبی و هیدرو الکلی گیاه روی نماتود داخل
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Abstract
In this study, the therapeutic effect of liquid and hydroalchol extracts of Calotropis spp.
and Butalex on Haemoproteus spp. infection in pigeons was evaluated. In the first course of
treatment, 24 infected and 6 non-infected pigeons with Haemoproteus spp. were selected from
a pigeon flock by blood smear examination. Then, the pigeons were divided into 5 groups of
six each. The liquid and hydroalcholic extracts of Calotropis were orally administered to
groups 1 and 2 with 0.3 mg/kg dose for 7 days. Butalex (anti-Theileria) was intramusculary
injected to the pigeons of Group 3 at once with 2.5 mg/kg dose, and groups 4 and 5 were
regarded as control positive and negative with no administration drugs. At the end of the
study, the blood smears were again prepared from wing vein in the pigeons of different
groups and microscopically examined to calculate the parasitemia rate. The results showed
that in group 3 (Butalex treatment), the prasitemia rate of infected pigeons reached zero
percent (p<0.005), whereas in groups 2 and 3 the parasitemia rate did not change (P>0.05).
In the second course of treatment, the infected and non-infected pigeons were divided into 5
groups of six pigeons each. The liquid extract of Calotropis with a concentration of 10 and
1000 times of initial dose was orally administred to groups 1 and 2 for 7 days. The liquid
extract with a concentration of 100 times of initial dose was intramuscularly injected. The
groups 4 and 5 were regarded as control positive and negative with no administration drugs.
At the end of the study, the blood smears were prepared from a pigeon in each of the different
groups and microscopically examined to calculate the parasitemia rate. The parasitemia rate
in each of the treatment groups did not change either (P>0.05). Based on the results of two
courses of treatment, liquid and hydroalcholic extracts of Clatropis spp. did not have any
therapeutic effects on Haemoproteus spp. in pigeons; however, it was evident that Butalex
can be used as an effective drug for the treatment of Haemoproteus infection in pigeons.
Keywords: Therapeutic effect, Haemoproteus spp., Pigeon
*Corresponding author: Razmi, Gh.
Address: Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad,
Mashhad, Iran. Tel: 0511-9873851
Email:razmi@um.ac.ir

