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  چكيده
كه از طريق آب،  دهند تشكيل مياي  هاي انگلي روده ي آلودگيلهاي انگ با مطالعات انجام شده درصد بااليي از آلودگي :مقدمه

استفاده از . شوند منتقل ميها هستند  ها به انسان خاك و مواد غذايي به خصوص سبزيجات كه منبع بالقوه انتقال اين بيماري
دليل نفوذ در نسوج ه از سوي سازمان جهاني بهداشت ب از سبزي آن زدايي اد شيميايي جهت شستشو و انگلها و مو سورفاكتان

 .شود سبزي و ايجاد طعم و مزه نامناسب و حالت سمي، پيشنهاد نمي
از . جحيت داردميايي اريثر و بر مواد شوينده شوباشد كه در كاهش كشش سطحي م ريشه گياه چوبك داراي تركيبات ساپونيني مي :هدف

در  را آن ثيراهاي همچون ارزان بودن، قابل دسترس بودن، داراي عوارض كم و طبيعي بودن اين گياه باعث شد كه ميزان ت سوي ديگر ويژگي
  .كننده تجاري را در شهر ساري بررسي نماييم كننده و ضدعفوني زدايي از سبزي و مقايسه آن با ماده پاك انگل

هاي  نمونه. درصد تهيه گرديد  20و  15،10،5،1هاي  گياه چوبك به روش خيساندن عصاره آبي با غلظتريشه  از :روش بررسي
ها در دو  نمونه. هاي فروش تهيه گرديد گرم از اماكن و محل 100سبزي مورد آزمايش از نوع جعفري به صورت تصادفي، به مقدار 

ي بهداشت، در تماس با عصاره آبي چوبك قرار گرفته و به روش دقيقه طبق دستورالعمل سازمان جهان 15ثير صفر و ازمان ت
  زدايي هر غلظت در هر دو زمان مورد بررسي كيفي و كمي توسط الم مك مستر  هاي گياهي ميزان انگل سانتريفوژ كردن اندامك

كننده تجاري  كننده و پاك ونيزدايي ماده ضدعف در اين بررسي عالوه بر عصاره آبي چوبك، ميزان انگل .متر قرار گرفت ميلي  3/0
  .دقيقه نيز معين شد 15و آب در زمان ) استاندارد(دقيقه  15در زمان صفر و  درصد 10

عدد انگل و تخم انگل  97و  84در زمان صفر به ترتيب  درصد 10كننده تجاري  زدايي عصاره آبي چوبك و پاك حداكثر انگل :ها يافته
عدد  64و  26، 230دقيقه به ترتيب  15و آب در زمان  درصد 10كننده تجاري  اره آبي چوبك، پاكزدايي عص همچنين حداكثر انگل. بود

دقيقه مشاهده  15درصد و زمان  20تا  10زدايي عصاره آبي چوبك در غلظت  در اين بررسي بهترين دامنه انگل. انگل و تخم انگل بود
دقيقه  15در زمان  درصد 10سازي شده از روي سبزي از عصاره آبي چوبك از نظر كمي، بيشترين تعداد انگل و تخم انگل جدا .گرديد

  .عدد پارامسي بوده است 20عدد الرو زنده و  197عدد الرو نماتود زنده و فعال،  22عدد انگل و تخم انگل شامل  230به تعداد 
 .زدايي آب بسيار زيادتر بوده است لنسبت به ميزان انگ درصد 20تا  10هاي  زدايي چوبك با غلظت ميزان انگل :گيري نتيجه

  ساپونين، بنزالكونيوم كلرايد، سورفاكتانت،چوبك، انگل، سبزي، ساري :واژگان گل
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  مقدمه
ثيرات سوء آن و ايجاد ااهميت آلودگي انگلي در جهان و ت     

مشكالت مهم بهداشتي و اقتصادي در اغلب كشورهاي جهان 
بر اهل فن پوشيده  به خصوص در كشورهاي در حال توسعه

   .]1,2[ نيست
هاي انگلي،  با مطالعات انجام شده درصد بااليي از آلودگي     

كه از طريق آب،  هستنداي  هاي انگلي روده از نوع آلودگي
به انسان منتقل خاك و مواد غذايي به خصوص سبزيجات 

صورت خام و يا پخته ه استفاده از سبزي چه ب. ]3،4[شوند  مي
هاي غذايي مختلف كه در فرهنگ ما ايرانيان  رژيمهمراه با 

اي دارد، همواره احتمال آلوده نمودن افراد به  جايگاه ويژه
براي پيشگيري از . ]5[اي را دربرداشته است  هاي روده انگل

اي از طريق  هاي روده اريمها و بي انتقال و مبتال شدن به انگل
اد مو مصرف سبزيجات، استفاده از پودر پركلرين،

كننده تجاري موجود در بازار با ماده  كننده و پاك ضدعفوني
) ها شوينده(هاي  ثر بنزالكونيوم كلرايد و استفاده از دترجنتوم

زدايي در  سازي و انگل خانگي و پودر رختشويي براي سالم
به علت نفوذ اين مواد در  اما  . ]6[سطح جامعه رايج است 

اسب، استفاده از اين مواد نسوج سبزي و ايجاد طعم و مزه نامن
پيشنهاد  FDA و WHOي ها شيميايي امروزه از سوي سازمان

در گياه چوبك كه در گذشته به عنوان شوينده  .]7[ شود نمي
سنتي رايج بوده است، تركيب ساپونيني وجود دارد كه اين 
تركيب داراي خاصيت كاهش كشش سطحي و افزايش 

هاي شيميايي  ر شويندهتواند ب مي بوده و كنندگيليزخاصيت 
با توجه به اين امر و اينكه اين گياه فلور  .]8،10[ارجع باشد 

مند بودن جامعه  طبيعي كشورمان است و از سوي ديگر عالقه
ارزان بودن و  ،به استفاده از تركيبات طبيعي، قابل دسترس
ثير عصاره آبي اداراي عوارض كم اين گياهان بر آن شديم كه ت

زدايي از سبزيجات مصرفي شهر ساري را  انگلگياه چوبك در 
  .ميبررسي نماي

  
  هاها  مواد و روشمواد و روش

دليل كوتاه و ريزبرگ ه اين تحقيق سبزي جعفري ب در     
  آن  يها از خاك به راحتي به آن منتقل و احتمال بقا انگل(بودن 

  
  

مصرف خام  ،)باشد شستشوي آن مشكل مي زياد و جداسازي و
ازل و خوش خوراك بودن به عنوان نمونه ها، من آن در رستوران

هاي جعفري از  نمونه. سبزي مورد آزمايش انتخاب گرديد
سبزي محلي و بومي كاشت شهرستان ساري كه احتمال آلوده 

رفت از مراكز فروش به  مي بودن به كودهاي حيواني و انساني
ه نمونه ب( گرم تهيه گرديد 100صورت تصادفي به ميزان 

از يك مكان بر فرض يكسان بودن آلودگي صورت روزانه و 
ريشه گياه چوبك از عطاري و مراكز فروش  .)تهيه گرديد

خريداري شده و با توجه به خصوصيات  گياهان دارويي
. ماكروسكوپي و ميكروسكوپي آن مورد شناسايي قرار گرفت

توسط دستگاه آسياب خرد و توسط دستگاه  ها سپس ريشه
 .تبديل شدمتر  ميلي 2به قطر حداكثر ريزي  يريزكننده، به اجزا
طور ه گرم از پودر ريشه ب 20و  15 ،10 ،5 ،1هر يك از مقادير 

 24پس از  ليتر آب جوش خيسانده و ميلي 100جداگانه در 
 صاف گرديدند ،شدند كه هر از گاهي تكان داده مي ،ساعت

ثر وهمچنين با توجه به تعيين زمان ماند م ).روش خيساندن(
شوي سبزي با عصاره آبي گياه چوبك، زمان ماند جهت شست

 (WHO)دقيقه طبق دستورالعمل سازمان جهاني بهداشت  15
با دليل اينكه ه ب ).11،9،7( در نظر گرفته شده است FDA و 

افزايش زمان ماند، نفوذ عصاره آبي گياه چوبك و يا هر ماده 
بافت و نسوج سبزي  زداي ديگر در ضدعفوني كننده و انگل

يشتر شده و باعث ايجاد طعم و مزه نامطلوب و حالت ب
كننده در  پالسيدگي در سبزي و كاهش انگيزه و رغبت مصرف

گردد و همچنين به منظور تعيين  استفاده از ماده موردنظر مي
زدايي از سبزي در بدو افزودن  ثير عصاره در انگلاميزان ت

نظر گرفته سبزي، زمان صفر نيز به عنوان يك فاكتور زماني در 
زدايي سبزي توسط  عالوه بر موارد فوق ميزان انگل .شده است

. )به عنوان كنترل مثبت( دقيقه نيز بررسي شد 15آب در زمان 
زدايي  چنين به منظور مقايسه اثر عصاره آبي چوبك در انگلهم

كننده تجاري  از سبزيجات با يك ماده ضدعفوني كننده و پاك
ها، از  برداري از داروخانه تمرسوم در بازار، پس از ليس

ثر بنزالكونيوم وكننده تجاري با ماده م كننده و پاك ضدعفوني
انتخاب و اثر آن در غلظت  كننده استاندارد به عنوان پاك كلرايد

و صفر  15ثر وزدايي از سبزي در زمان م درصد در انگل 10
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از  پس. )كننده استاندارد به عنوان ماده پاك( دقيقه بررسي شد
در فوق شرح داده  ي چوبك كهبرداري و تهيه عصاره آب مونهن

سبزيجات توسط عصاره  يي اززدا شد، روش شستشو و انگل
 آبي گياه چوبك، طبق دستورالعمل سازمان جهاني بهداشت

(WHO)هاي گياهي كه به  ، به روش سانتريفوژ كردن اندامك
  : باشد، صورت گرفت شرح ذيل مي

ليتر آب و افزودن  2ليتري حاوي  10تهيه يك سطل مدرج  -1
  از غلظت معين از عصاره آبي گياه چوبك به آن ليتر ميلي 5
گرمي سبزي به آن و تكان دادن سبزي  100افزودن نمونه  -2

  ثانيه 30به مدت چوبك  به شدت در آب حاوي عصاره آبي
ها را  سپس سبزي ه ودقيقه ساكن گذاشت 15سطل را به مدت  - 3

 1از صافي  را ن دادن دور ريخته و رسوب حاصلبار تكا 5پس از 
ميكروني عبور  37ميكروني و  100ميكروني،  250متري،  ميلي
ها از  دليل اينكه احتمال عبور انگله در اين مرحله ب. دهيم مي

ها قرار  رود بهتر است كه يك سطل ديگر در زير صافي ها مي صافي
  .]5[ گيري شودداده شود تا از خطاي احتمالي در روش كار جلو

 سته وها را به ترتيب و با دقت تحت فشار آب پي ست ش صافي - 4
ساعت ساكن  1به مدت ) قيف ايمهاف( زورم رسوب حاصل را در

در اين مرحله مايع رويي سطل زيرين صافي را پس  .دهيم قرار مي
از مدت زمان معيني دور ريخته و رسوب حاصل را به قيف ايمهاف 

  .را به حداقل برسانيم ا خطايم تافزاي مي
بعد از اتمام مدت زمان سكون يك ساعت، مايع رويي  -5

هاي  مزور را تخليه و رسوب حاصل به ميزان مساوي در لوله
دقيقه  5 - 7به مدت  3000-4000سانتريفوژ منتقل و در دور 

  .نموديمسانتريفوژ 
هاي  بعد از اتمام مدت زمان سانتريفوژ، مايع رويي لوله - 6

 18/1مانده محلول ساكاروز  فوژ تخليه و به حجم باقيسانتري
  .به مدت يك دقيقه سانتريفوژ شد 1000اضافه و مجدداً در دور 

 37مايع رويي بعد اتمام سانتريفوژ را به سرعت از صافي  -7
ست  ميكروني عبور داده و محتويات صافي را به دقت با پي

 .رف شوددرون يك ظرف تميز شسته تا محلول ساكاروز برط
سپس نمونه براي بررسي كيفي و كمي از نظر آلودگي انگلي به 

شناسي منتقل و توسط الم معمولي ابتدا از نظر  آزمايشگاه انگل
، متري ميلي 3/0كيفي بررسي و سپس توسط الم مك مستر 

  .گيرد نمونه از نظر كمي مورد شمارش قرار مي

به  روزبه فرض يكسان بودن آلودگي در هر  اين روش     
درصد عصاره آبي  20و  15 ،10 ،1،5 هاي ترتيب براي غلظت

در زمان صفر در هر روز و  درصد 10تجاري  شوينده چوبك و
دقيقه عالوه بر دو  15بار تكرار و در زمان  5به طور كلي 

شستشودهنده، آب خالي از دترجنت در هر روز و به طور كلي 
براي هر نمونه  ها در اين روش صافي .بار تكرار گرديد 5

سبزي يا سطل، به دقت تحت فشار آب شسته تا باعث ايجاد 
در اين روش فرد . هاي بعدي نگردد خطا در نمونه

ثير اشگاه، از نوع نمونه، زمان تيها در آزما كننده انگل مشاهده
  .زدا اطالعي ندارد غلظت و نوع ماده انگل

  

  نتايج
 ل و نوع انگلنوع شستشودهنده، تعداد انگبا توجه به      

ثير ابرحسب زمان ت 2و  1در دو جدول شماره جداسازي شده 
 تعداد حداكثربه  در ذيل .دقيقه آورده شده است 15صفر و 

 15ثير صفر و اانگل و تخم انگل جداسازي شده در زمان ت
  :دقيقه در روزهاي مختلف شستشو اشاره شده است

وز اول از زدايي در ر حداكثر انگل ::زمان تأثير صفرزمان تأثير صفر  ))الفالف
 5  ليتر آب حاوي 2 ثير صفر توسطاسبزي جعفري در زمان ت

عدد انگل و  61به تعداد  درصد 10عصاره آبي چوبك ليتر ميلي
عدد  20عدد الرو نماتود زنده و فعال،  13تخم انگل شامل 

عدد  3كلي،  عدد كيست آنتامبا 7الرو نماتود مرده و غيرفعال، 
د تخم آسكاريس و ميزان عد 13تخم تريكواسترونژيلوس و 

عدد انگل و تخم  26، درصد 10 تجاري شوينده زدايي انگل
زدايي از سبزي جعفري  در روز دوم حداكثر انگل. انگل بود

 درصد 10 تجاري ليتر شوينده ميلي 5 ليتر آب حاوي 2 توسط
عدد الرو نماتود  66عدد انگل و تخم انگل شامل  97به تعداد 

عدد  4رو نماتود مرده و غيرفعال و عدد ال 27زنده و فعال، 
زدايي عصاره آبي  اووسيت كريپتوسپوريوم و حداكثر انگل

عدد انگل و تخم  84به تعداد  درصد 10چوبك توسط چوبك 
ليتر آب  2 زدايي در روز سوم توسط حداكثر انگل. انگل بود

 78به تعداد  درصد 10عصاره آبي چوبك  ليتر ميلي 5 حاوي
عدد الرو نماتود مرده و  58انگل شامل عدد انگل و تخم 

هپاتيكا  عدد تخم فاسيوال 2عدد تخم آسكاريس،  50غيرفعال، 
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 10 تجاري شوينده زدايي عدد پارامسي و ميزان انگل 1و 
در روز . عدد انگل و تخم انگل بود 26در همين روز  درصد

ليتر آب  2 زدايي از سبزي جعفري توسط چهارم حداكثر انگل
 79به تعداد  درصد 15عصاره آبي چوبك  ليتر ليمي 5 حاوي

عدد الرو نماتود زنده و فعال،  54عدد انگل و تخم انگل شامل 
كلي و ميزان  عدد كيست آنتامبا 8عدد تخم آسكاريس و  17

 2در اين روز به تعداد  درصد 10 تجاري شوينده زدايي انگل
دايي از ز در روز پنجم حداكثر انگل. عدد انگل و تخم انگل بود

از  ليتر ميلي 5 ليتر آب حاوي 2 توسط سبزي جعفري توسط
عدد انگل و تخم انگل  54به تعداد  درصد 10 تجاري شوينده
عدد الرو نماتود  35عدد الرو نماتود زنده و فعال و  19شامل 

ليتر  2 توسط روز زدايي در اين و حداكثر انگل مرده و غيرفعال
به تعداد  درصد 5چوبك  آبيعصاره  از ليتر ميلي 5 آب حاوي

  .)1جدول شماره( عدد انگل و تخم انگل بود 17
زدايي از سبزي جعفري  حداكثر انگل: : دقيقهدقيقه  1515ثير ثير اازمان تزمان ت  ))بب

عصاره آبي ليتر ميلي 5 ليتر آب حاوي 2 در روز اول توسط
 22عدد انگل و تخم انگل شامل  35، تعداد درصد 20چوبك 

 8عدد تخم آسكاريس،  3، عدد الرو نماتود مرده و غيرفعال
كلي و  عدد كيست آنتامبا 2عدد تخم تريكواسترونژيلوس و 

و آب به ترتيب در  درصد 10 تجاري شوينده زدايي ميزان انگل
در روز دوم  .عدد انگل و تخم انگل بود 21و  11اين روز، 

 5 ليتر آب حاوي 2 زدايي از سبزي جفري توسط حداكثر انگل
عدد  230به تعداد  درصد 10بي چوبك از عصاره آ ليتر ميلي

 197عدد الرو نماتود زنده و فعال،  22انگل و تخم انگل شامل 
عدد پارامسي و ميزان  20عدد الرو نماتود مرده و غيرفعال و 

و آب در اين روز به  درصد 10 تجاري شوينده زدايي انگل
 سوم در روز .عدد انگل و تخم انگل بود 64و  6ترتيب 

 از ليتر ميلي 5 ليتر آب حاوي 2 زدايي توسط لحداكثر انگ
به  درصد 10 تجاري و شوينده درصد 15عصاره آبي چوبك 

  .انگل و تخم انگل بودعدد  25 و 45تعداد  ترتيب
 ليتر آب حاوي 2 زدايي توسط در روز چهارم حداكثر انگل     

انگل و  42به تعداد  درصد 15عصاره آبي چوبك  ليتر ميلي 5
عدد  20عدد الرو نماتود زنده و فعال و  22شامل تخم انگل 

   تجاري شوينده زدايي الرو نماتود مرده و غيرفعال و ميزان انگل

  
عدد انگل و تخم  2 و 3و آب در اين روز به ترتيب  درصد 10

ليتر آب  2 زدايي توسط در روز پنجم حداكثر انگل .انگل بود
 71به تعداد  درصد 10از عصاره آبي چوبك ليتر ميلي 5 حاوي

 27عدد الرو نماتود زنده و فعال،  3عدد انگل و تخم انگل شامل 
عدد  38عدد پارامسي و  3عدد الرو نماتود مرده و غيرفعال، 

و  درصد 10 تجاري شوينده زدايي كلي و ميزان انگل كيست آنتامبا
  .عدد  انگل و تخم انگل بود 8و  26آب در اين روز به ترتيب 

  

  بحثبحث
ثير اتعيين غلظت بهينه عصاره آبي چوبك و زمان تجهت      

 تجاري شويندهزدايي از سبزي و مقايسه آن با  بهينه آن در انگل
جدول دست آمده از تحقيق در دو ه درصد و آب، نتايج ب 10

ثير بررسي گرديد و مشاهده شد كه امجزا و با توجه به زمان ت
زمان ها در  دوره شستشوي سبزي توسط شستشودهنده 5 از
زدايي عصاره آبي  دوره از نتايج، ميزان انگل 3ثير صفر، در ات

زدايي  از ميزان انگل درصد 20تا  10هاي  چوبك در غلظت
و ) 1 شماره جدول( درصد بيشتر بوده است 10 تجاري شوينده

ها در زمان  سبزي توسط شستشودهنده يدوره شستشو 5در 
دايي چوبك با ز دقيقه در همه نتايج ميزان انگل 15ثير ات

 تجاري شويندهزدايي  درصد از ميزان انگل 20تا  10هاي  غلظت
ج يعالوه بر اين با مقايسه نتا. درصد بيشتر بوده است 10

دقيقه مشاهده شد كه در  15زدايي چوبك و آب در زمان  انگل
 20تا  10هاي  زدايي چوبك با غلظت دوره ميزان انگل 5هر 

يي آب بسيار زياد بوده كه زدا درصد نسبت به ميزان انگل
زدايي از سبزي را با عصاره آبي چوبك بيش از  ارتباط انگل

به  از سوي ديگر .)2 شماره جدول( نمايد پيش مشخص مي
دقيقه و صفر  15ثير اشد كه در زمان ت اهدهصورت كلي مش

 ها هيچ گونه اثر ثانويه توسط عصاره آبي چوبك در همه غلظت
 در مصرف سبزي بعد از شستشو يطعم، بو و شكل ظاهرروي 

 هاي شسته شده توسط ولي اين اثرات در سبزي وجود نيامده ب
دقيقه  15درصد در هر دو زمان صفر و  10 تجاري شوينده

ثير عصاره آبي امشاهده گرديد كه خود فاكتوري ديگر در ت
 .باشد زدايي از آن مي چوبك جهت شستشوي سبزي و انگل
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  هاي مختلف در زمان تاثير صفر در روزهاي مختلف از سبزي جعفري جداسازي انگل توسط شوينده نتايج -1ول شماره دج
  

ز رو
  برداري نمونه

  ع شويندهون
داد كل انگلعت

  جداسازي شده
  ع و تعداد انگل جداسازي شدهون

  عدد تخم آسكاريس 3دد الرو نماتود زنده و فعال، ع2 5 درصد1بكوچ  ز اولرو
  كلي عدد كيست آنتامبا 7ريس، دد تخم آسكاع12 19 درصد5بكوچ  ز اولرو

  61  درصد 10بك وچ  ز اولرو
عدد كيست  7عدد الرو نماتود مرده و غيرفعال،  20 دد الرو نماتود زنده و فعال،ع13

  د تخم آسكاريس عد 13عدد تخم تريكواسترونژيلوس،  3آنتامباكلي، 
  و غيرفعالعدد الرو مرده 30دد الرو زنده و فعال، ع8 38 درصد15بكوچ  ز اولرو
  عدد تخم آسكاريس 32دد الرو نماتود زنده و فعال، ع15 47 درصد20بكوچ  ز اولرو
  عدد الرو مرده و غيرفعال 9دد الرو زنده و فعال، ع17 26 درصد10شوينده تجاري  ز اولرو
  م آسكاريستخددع2 2 درصد1بكوچ  ز دومرو
  عدد كيست آنتامباكلي 1عال، دد الرو مرده و غيرفع7 8 درصد5بكوچ  ز دومرو
  دار عدد تخم كرم قالب 2الرو مرده و غيرفعال، 62دد الرو زنده و فعال، ع20 84 درصد10بكوچ  ز دومرو
  H.P.Fعدد پارامسي در هر  2دد الرو زنده و فعال، ع5 7 درصد15بكچو  ز دومرو
  عدد الرو نماتود زنده و فعال 12دد الرو نماتود مرده و غيرفعال، ع17 29 درصد20بكوچ  ز دومرو
  عدد اووسيت كريپتوسپوريديوم 4عدد الرو نماتود زنده و فعال،  66دد نماتود مرده و غيرفعال، ع27 97 درصد10شوينده تجاري  ز دومرو
  دد الرو نماتود مرده و غيرفعالع4 2 درصد1بكوچ  ز سومرو
  عدد كيست آنتامباكلي 8عدد تخم آسكاريس، 2و فعال، دد الرو نماتود زنده ع14 24 درصد5بكوچ  ز سومرو

  78  درصد 10بك وچ  ز سومرو
عدد  1هپاتيكا،  عدد تخم فاسيوال 2عدد تخم آسكاريس، 5دد الرو نماتود مرده و غيرفعال، ع 58

  پارامسي
  عدد الرو مرده و غيرفعال 5دد الرو نماتود زنده و فعال،ع2 7 درصد15بكوچ  ز سومرو
 الرو مرده و غيرفعال 2رو زنده و فعال،ال1 3 درصد20وبكچ  ز سومرو
  عدد الرو مرده و غيرفعال 13دد الرو زنده و فعال، ع13 26 درصد10شوينده تجاري  ز سومرو
  عدد تخم آسكارس 2دد الرو نماتود مرده و غيرفعال، ع54 6 درصد1بكوچ  ز چهارمرو

  21  درصد 5بك وچ  ز چهارمرو
عدد  2عدد تخم آسكاريس،  2و غيرفعال، ه عدد الرو مرد 4ه و فعال، دد الرو زندع13

   H.P.Fپارامسي در هر 
  H.P.Fعدد پارامسي در هر  3دد الرو زنده و فعال، ع27 30 درصد10بكوچ  ز چهارمرو
  كلي عدد كيست آنتامبا 8عدد تخم آسكاريس،  17دد الرو زنده و فعال، ع54 79 درصد15بكوچ  ز چهارمرو

  41  درصد 20بك وچ  ز چهارمرو
پارامسي  21عدد تخم آسكاريس،  3عدد الرو مرده و غيرفعال،  15فعال، ودد الرو زندهع2

  H.P.Fدر هر 
  دد الرو نماتود زنده و فعالع2 2 درصد10شوينده تجاري  ز چهارمرو
  دد الرو نماتود مرده و فعالع2 2 درصد1بكوچ  پنجم زرو
  عدد تخم آسكاريس 8دد الرو مرده و غيرفعال، ع9 17 درصد5بكوچ  ز پنجمرو
  كلي كيست آنتامبا 5عدد تخم تريكواسترونژيلوس ،  2دد الرو مرده و غيرفعال، ع8 15 درصد10كبوچ  ز پنجمرو
  الرو مرده و غيرفعال 5دد الرو زنده و فعال، ع3 8 درصد15بكوچ  ز پنجمرو
  كلي عدد كيست آنتامبا 5عدد الرو مرده و غيرفعال،  9رو زنده و فعال، دد الع2 16 درصد20بكوچ  ز پنجمرو
  عدد الرو مرده و غيرفعال 35دد الرو زنده و فعال، ع19 54 درصد10شوينده تجاري  ز پنجمرو
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 ... بررسي ميزان تاثير عصاره آبي

 

  قه در روزهاي مختلف از سبزي جعفريدقي 15هاي مختلف در زمان تاثير  نتايج جداسازي انگل توسط شوينده -2ول شماره جد
زرو
داد كل انگلعت  ع شويندهون بردارينمونه

  ع و تعداد انگل جداسازي شدهون جداسازي شده

  عدد تخم آسكاريس2عدد الرو مرده و غيرفعال، 4دد الرو نماتود زنده و فعال،ع3 9  درصد 1بك وچ ز اولرو
  عدد تخم ديگرسيليوم1ي، كل عدد كيست آنتامبا2دد تخم آسكاريس،ع5 8  درصد 5بك وچ ز اولرو
  عدد كيست آنتامباكلي10دد الرو زنده و فعال،ع1 11  درصد 10بك وچ ز اولرو
  عدد الرو مزده و غيرفعال3دد الرو زنده و فعال،ع19 22  درصد 15بك وچ ز اولرو

عدد  2ونژيلوس، عدد تخم تريكواستر 8عدد تخم آسكاريس، 3رو مرده و غيرفعال،ال22  35  درصد 20بك وچ  ز اولرو
 كلي كيست آنتامبا

 دد الرو مرده و غيرفعالع11 11  درصد10شوينده تجاري ز اولرو
  عدد تخم آسكاريس 17عدد الرو مرده و غيرفعال، 3ل،دد الرو نماتود زنده و فعاع1 21  بآ ز اولرو
  عدد تخم آسكاريس2دد الرو مرده و غيرفعال،ع2 4  درصد 1بك وچ ز دومرو

 كلي،  عدد كيست آنتامبا 7عدد تخم تريكواسترونژيلوس، 1دد الرو مرده و غيرفعال،ع19  30  درصد 5بك وچ  ز دومرو
 عدد كيست ژيارديا2

  H.P.Fعدد پارامسي در هر 2عدد الرو مرده و غيرفعال، 197و فعال،دهدد زنع22 230  درصد 10بك وچ ز دومرو
  عدد الرو مرده و غيرفعال58ده و فعال،دد الرو زنع150 208  درصد 15بك چو ز دومرو
  عدد كيست آنتامباكلي7دد تخم فاسيوالهپاتيكا،ع3 10  درصد 20بك وچ ز دومرو
  H.P.Fعدد پارامسي در هر 2رو مرده و غيرفعال،ال4 6  درصد10شوينده تجاري ز دومرو

عدد  3عدد الرو مرده و غيرفعال،  32باكي، عدد كيست آنتام8دد الرو زنده و فعال،ع5  64  بآ  ز دومرو
  عدد تخم توكسوكارا 1عدد تخم آسكاريس، H.P.F،10پارامسي در هر

  H.P.Fعدد پارامسي در هر 3دد الرو زنده و فعال،ع1 4  درصد 1بك وچ ز سومرو
  H.P.Fهر  عدد پارامسي در 12كلي، عدد كيست آنتامبا2الرو مرده و غيرفعال،عدد9 23  درصد 5بك وچ ز سومرو
  عدد تخم تريكواسترونژيلوس 1عدد الرو مرده و غيرفعال، 8دد الرو زنده و فعال،ع12 21  درصد 10بك وچ ز سومرو
  تخم آسكاريس 8 لي،ك اعدد كيست آنتامب 3عدد الرو مرده و غيرفعال،12دد الرو زنده و فعال،ع10 33  درصد 15بك وچ ز سومرو

عدد  2كلي، عدد كيست آنتامبا3عدد الرو مرده و غيرفعال، 1رو زنده و فعال،دد الع2  8  درصد 20بك وچ  ز سومرو
 H.P.Fپارامسي در هر

 دد الرو مرده و غيرفعالع2 2  درصد10شوينده تجاري ز سومرو
  H.P.Fعدد پارامسي در هر  1عدد مرده وغيرفعال، 5دد زنده و فعال،ع1 7  بآ ز سومرو
 دد الرو زنده وفعالع30 30  درصد 1بك وچ ز چهارمرو
  عدد تخم آسكاريس 2عدد تخم تنيا، 1دد الرو مرده و غيرفعال،ع13 16  درصد 5بك وچ ز چهارمرو

عد تخم  2كلي، عدد كيست آنتامبا 5عدد الرو زنده و فعال، 5دد الرو مرده و غيرفعال،ع21  38  درصد 10بك وچ  ز چهارمرو
  H.P.Fعدد پارامسي در هر3آسكاريس،

  عدد الرو مرده و غيرفعال20دد الرو زنده و فعال،ع22 42  درصد 15بك وچ ز چهارمرو
  H.P.Fعدد پارامسي در هر  2عدد الرو مرده و غيرفعال، 10دد الرو زنده و فعال،ع14 26  درصد 20بك وچ ز چهارمرو
  عدد تخم آسكاريس1دد الرو مرده و غيرفعال،ع2 3  درصد10نده تجاريشوي ز چهارمرو
  عدد كيست ژيستوزوما1دد تخم آسكاريس،ع1 2  بآ ز چهارمرو
  عدد تخم توكسوكارا2دد الرو مرده و غيرفعال،ع5 8  درصد 1بك وچ ز پنجمرو
  كلي عدد كيست آنتامبا 3عدد الرو مرده و غيرفعال، 4دد الرو زنده و فعال،ع14 21  درصد 5بك وچ ز پنجمرو
  كلي عدد كيست آنتامبا H.P.F،38عدد پارامسي در هر 3رو مرده و غيرفعال،ال27د زنده و فعال،دع3 71  درصد 10بك وچ ز پنجمرو
  عدد الرو مرده و غيرفعال18دد الرو زنده و فعال،ع14 32  درصد 15بك وچ ز پنجمرو
  يدامبابرچلي عدد كيست 2عدد الرو مرده و غيرفعال، 11دد الرو زنده و فعال،ع12 25  درصد 20بك وچ ز پنجمرو
 دد الرو مرده و غيرفعالع26 26  درصد10شوينده تجاري ز پنجمرو
  عدد تخم آسكاريس 3دد زنده و فعال،ع5 8  بآ ز پنجمرو
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در اين تحقيق از نظر كمي، بيشترين تعداد انگل و تخم      
 5 ويليتر آب حا 2 انگل جداسازي شده از روي سبزي توسط

دقيقه به  15درصد در زمان  10از عصاره آبي چوبك  ليتر ميلي
عدد الرو نماتود  22عدد انگل و تخم انگل شامل  230تعداد 

عدد  20عدد الرو مرده و غيرفعال و  197زنده و فعال، 
در صورتي كه در تحقيقي كه آقاي مرادي  .پارامسي بوده است

شيميايي در هاي  با موضوع بررسي كارايي سورفاكتانت
دهي و تغليظ انجام داد  زدايي از سبزي با روش رسوب انگل

هاي سبزي  درصد جداسازي انگل توسط شوينده پودر از نمونه
 درصد برآورد شده بود 8/25درصد و براي شوينده مايع  9/38
 76هاي مختلف عصاره آبي چوبك،  همچنين توسط غلظت .]6[

درصد الرو نماتود زنده و  64درصد الرو نماتود مرده و غيرفعال، 
درصد  10كلي،  درصد تخم آسكاريس و كيست آنتامبا 18فعال، 

هپاتيكا و تخم  درصد تخم فاسيوال 4تخم تريكواسترونژيلوس، 
درصد تخم ديگروسيليوم، تخم تنيا و تخم كرم  1توكسوكارا و 

درصد،  10 تجاري شوينده توسط ليدار و كيست ژيارديا و قالب
درصد الرو زنده و فعال، 50و نماتود مرده و غيرفعال، درصد الر 90

درصد تخم آسكاريس و پارامسي و اووسيت كريپتوسپوريديوم  10
  .جداسازي شد

نكته قابل توجهي كه در اين تحقيق بسيار مشاهده گرديد      
الروهاي نماتود مرده و غيرفعال يا زنده و فعال در وجود 
بر خالف راه معمول انتقال و  اين الروها .هاي سبزي بود نمونه

ها، از طريق پوست و در هنگام برداشت،  زاي سبزي بيماري
سازي وارد بدن شده و  بندي، حمل و نقل، فروش و پاك بسته

 ].12 ،13 ،14[ نمايد هاي كبدي خطرناكي را مي ايجاد بيماري
ها به بدن، استفاده از  بهترين راه پيشگيري از ورود اين انگل

سازي و شستشوي سبزي  االمكان در هنگام پاك دستكش حتي
الزم به توضيح است كه در تعيين غلظت بهينه . ]15[ باشد مي

عصاره آبي چوبك به حداكثر جداسازي اين الروها به 
  .خصوص نوع مرده و غيرفعال نيز توجه گرديده است

  

  تشكر و قدرداني
ران از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازند     

  .گردد براي حمايت از طرح پژوهشي تقدير و تشكر مي
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