
3598 
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 1398بهار  ،1پژوهشی طب مکمل، شماره –فصلنامه علمی 

 

 

 های تحت تأثیر تابش امواج میکروپروتواسکولکس زاییبررسی پتانسیل کیست

 تنیدر شرایط درون 
 

 *2، هما سلیمانی1رادزهرا اسالمی 

 
 شکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.شناسی، دانشکدۀ پزشناسی پزشکی، گروه انگل و قارچدانشیار، دکترای انگل .1

 ، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.پزشکی استادیار، دکترای بیوفیزیک، گروه فیزیولوژی و فیزیک .2
 

 19/12/1397: تاریخ پذیرش   17/11/1397تاریخ دریافت:
 چکیده

شود. بر اساس نتایج مطالعۀ قبلی که نشان داد ها میی پروتواسکولکسجراحی کیست هیداتیک منجر به پارگی کیست و رهای مقدمه:

ها در ها را دارند، در این مطالعه اثر این امواج بر روی پروتواسکولکسسازی پروتواسکولکستنی قابلیت غیرفعالمیکرو در محیط برون امواج

 تنی ارزیابی شد.محیط درون

آوری و سوری انجام شد. کیست هیداتیک گوسفندی از کشتارگاه جمع موش 24این مطالعۀ تجربی روی ها: مواد و روش

گروه تقسیم شد. گروه اول )کنترل( در محیط  4وچهار لولۀ اپندورف حاوی پروتواسکولکس به های آن خارج شد. بیستپروتواسکولکس

میکرو قرار گرفتند. گروه  ثانیه تحت تابش امواج 60و  40 ترتیب به مدتآزمایش قرار نگرفت و تحت تابش نبود. گروه دوم و سوم )تیمار( به

چهارم )شم( بدون تابش امواج در محیط آزمایش قرار گرفت. محتویات هر لوله با رعایت کدهای راهنمای کار با حیوانات به یک موش 

های آماری با آزمون کروسکال شد. دادهها بررسی ها کشته شدند و تعداد و محل تشکیل کیست در آنماه موش 4سوری تزریق شد. پس از 

 وتحلیل شد.تجزیه >P 05/0والیس در سطح معناداری

دار میکرو نسبت به گروه کنترل و شم افزایش معنا های تیمار پس از تابش امواجها در گروهومیر پروتواسکولکسمیزان مرگ ها:یافته

های تیمار نسبت به گروه کنترل کمتر بود ولی تفاوت آماری آن های گروهشده در موشهای تشکیل(. تعداد کل کیست>0001/0Pداشت )

 (.<407/0Pدار نبود )معنی

های ها تأثیر دارند بلکه قابلیت تولید کیست در پروتواسکولکسومیر پروتواسکولکستنها در مرگامواج تکرارپذیر میکرو نه گیری:نتیجه

عنوان روش توان از آن بهشود مینکه تابش امواج میکرو، یک روش غیرتهاجمی محسوب میدهند. به دلیل ایرا کاهش می ماندهزنده

 جایگزین در کمک به درمان بیماری کیست هیداتیک استفاده کرد.

 کیست هیداتیک، پروتواسکولکس، موج میکرو، موش.ها: کلیدواژه

. E.mail: dr.hsoleimani@arakmu.ac.ir *نویسنده مسئول:       
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 مقدمه

 جوامع، بهداشتی فرهنگ سطح رفتن باال حاضر، عصر در

 را هدا بیمداری  اپیددمیولوژیک  چهرۀ است توانسته هرچند

 تدرین مهدم  عفدونی  هدای بیماری هم هنوز اما دهد، تغییر

 شدود. می محسوب کشورها از بسیاری در بهداشتی مسئلۀ

هدا کیسدت هیدداتیک اسدت. بیمداری      بیماری این از یکی

هددای تددرین بیمدداریتیک یکددی از خطرنداک کیسدت هیدددا 

. پراکنددگی  (1)انتقدال از حیواندات بده انسدان اسدت      قابل

جغرافیایی این انگل وسیع بوده ولدی شدیوآ آن در ندواحی    

اطراف دریای مدیترانه، جندوب روسدیه، ایدران، اسدترالیا و     

بلغارستان بیشتر از نواحی دیگدر اسدت. عامدل مولدد ایدن      

است کده  « اکینوکوکوس»ی یک انگل کرمی به نام بیمار

سدانان  های مختلف دارد. میزبان نهایی این کرم سگگونه

طدور  خدواران و بده  اهلی و وحشی و میزبان واسط آن علف

شدکل  ایاتفاقی انسان است. میزبانان واسط، ندوزاد کیسده  

این کرم را کده همدان کیسدت هیدداتیک اسدت در خدود       

معموالً در اثر خدوردن تخدم کدرم     دهند. انسانپرورش می

همراه با سبزیجات و آب و یا در اثر تماس مستقیم با سگ 

. در ایدران میدزان   (1)شدود  آلوده، به این کیست مبتال مدی 

هدای  آلودگی انسان به بیماری کیست هیداتیک بین سدال 

در هر صد هدزار   2/1تا  6/0میالدی حدود  2008تا  1996

های ولگرد به انگدل اکینوکدوک   زان آلودگی سگنفر و می

ترین محل اسدتقرار  گزارش شده است. شایع 49تا % 5بین 

 %70به میزان  کبدکیست هیداتیک در میزبانان واسط، در 

 .(2)است  30تا % 20و در ریه بین 

های اقتصادی زیدادی را بدر جوامدع    کیست هیداتیک زیان

که در آمریکا زیان ناشدی از ابدتال   طوریکند. بهتحمیل می

میلیدون دالر و در   193به ایدن بیمداری در انسدان حددود     

ن دالر در سدال تخمدین زده شدده    میلیو 141حیوان حدود 

ترین عوارض ناشدی از کیسدت   . یکی از خطرناک(3)است 

هیداتیک، پدارگی یدا سدوراد شددن کیسدت و آزاد شددن       

های موجود در آن است؛ زیدرا هدر یدک از    پروتواسکولکس

هدا پدس از اسدتقرار در محدل جدیدد      این پروتواسدکولکس 

ای را به وجود خواهد آورد. ازآنجاکه در حدال  کیست ثانویه

حاضر جراحی و خارج کردن کیست بهترین راه درمان این 

ها و عدود بیمداری نسدبتاً    بیماری است خطر پارگی کیست

کده عدود ایدن بیمداری پدس از عمدل       طوریزیاد است؛ به

منظدور  . لدذا بده  (4)گزارش شده اسدت   %13جراحی حدود 

پیشگیری از عود کیست، پزشکان بدرای غیرفعدال کدردن    

هدددا، طدددی عمدددل جراحدددی از مدددواد  پروتواسدددکولکس

. تدداکنون اک ددر (5)کننددد کددش اسددتفاده مددیاسددکولکس

هدا بده   هایی که برای غیرفعال کردن پروتواسکولکسروش

هدا و  اند که با محددودیت های تهاجمیکار برده شده روش

هددای اخیددر تحقیقددات خطراتددی همددراه هسددتند. در سددال

هدای غیرتهداجمی   محدودی درزمینۀ یافتن و کاربرد روش

ز شده است کده  ها آغاسازی پروتواسکولکسبرای غیرفعال

( اشداره  RFتوان به استفاده از امواج رادیدویی ) ازجمله می

اطیسدی  های امواج الکترومغنموج. محدودۀ طول(7، 6)کرد 

متدر  سدانتی  30رادیویی میکرو )ریزموج( تقریبداً در حددود   

گیگداهرتز(   300متدر ) میلدی  1گیگاهرتز( تا  1)فرکانس = 

 2600تدا   900از  های مخابراتی معمدوالً است و در سیستم

درواقع امواجی رادیدویی   رود. این امواج،مگاهرتز به کار می

نایی زیداد نفدو    با فرکانس بسیارباال هستند که به دلیل توا

، تولید حرارت و سرعت عمل زیاد موردتوجه به سطح بافت

 .(9و  8)اند قرار گرفته

ط بدرون  در محدی 1راد و همکداران  نتایج مطالعۀ اسدالمی   

( نشددان داد  )امددواج پیوسددته و تکرارپددذیر invitroتنددی)

های موجود در کیست میکرو موجب مرگ پروتواسکولکس

به همین دلیل بدا توجده بده اثدر     . (10)شوند هیداتیک می

م بت و مشهودی که ایدن امدواج در حالدت تکرارپدذیر در     

تنی  نشدان دادندد   ها در شرایط برونحذف پروتواسکولکس

ها کسدر مطالعۀ کنونی، اثر این امواج بر روی پروتواسکول

 ( ارزیابی شد.invivoتنی )در محیط درون

 هامواد و روش

 های سوری انجام شد.موشاین مطالعۀ تجربی بر روی 

 سازی انگل )کیست هیداتیک(آوری و آمادهجمع

                                                           
1 -Eslamirad et al 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%AF
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ساعت  2کیست هیداتیک کبدی از گوسفندانی که حداک ر 

قبل در کشتارگاه اراک  بح شده بودند جدا شد و سریعاً بده  

شناسدی دانشدکدۀ پزشدکی منتقدل شدد.      آزمایشگاه انگدل 

د. این وسیلۀ سرنگ استریل تخلیه شها بهمحتویات کیست

ای استریل ریخته شد و محتویات درون یک سیلندر شیشه

صورت ساکن باقی ماند. مدایع رویدی   دقیقه به 30به مدت 

بددا بددافر  بددار 3آمددده دسددتدور ریختدده شددد و رسددوب بدده

ومیر میزان مرگ وشو شد.شست pH 2/7سالین با فسفات

در صدد و   1/0ها با استفاده از رنگ ائوزین پروتواسکولکس

ای در زیر میکروسکوپ های شعلهز بررسی فعالیت سلولنی

نوری بررسدی شدد. پروتواسدکولکس زندده فاقدد رندگ و       

پروتواسکولکس مرده قرمز بدود. درنهایدت، سوسنانسدیونی    

هزار پروتواسکولکس وجود  10تا  9لیتر آن که در هر میلی

از  90داشددت تهیدده شددد. سوسنانسددیونی کدده حددداقل %  

زنده بودند به ظدرف تیدره منتقدل     های آنپروتواسکولکس

گددراد درجدۀ سددانتی  4شدد و تددا زمدان اسددتفاده در دمددای   

 .(11)داری شد نگه

 هاآزمایش

 تابش امواج میکرو )ریزموج( -الف

 الکترومغنداطیس ها با امدواج  برای مواجهۀ پروتواسکولکس

رو، از یدددک دسدددتگاه اون سامسدددونگ مددددل    میکددد

ME3410W    ساخت کرۀ جنوبی، اسدتفاده شدد. بددین ،

میکرولیتدر از سوسنانسدیون حداوی     50منظور، لولۀ حاوی 

پروتواسکولکس در مرکز صفحۀ تدابش قدرار داده شدد. در    

 1550این نقطه قدرت امواج میکرو در حداک ر میزان یعنی 

منبع قددرت دسدتگاه،    مگاهرتز بود. 2450وات و فرکانس 

 1000هرتز و قدرت خروجدی آن   50ولت با فرکانس  230

وات بدددود. بدددرای سدددنجش دمدددای سوسنانسدددیون     

پروتواسکولکس، قبل و پدس از تدابش امدواج از ترمدومتر     

 Two Channel Thermometer CEدیجیتدال  

 .(10)، ساخت تایوان، استفاده شد TM-925مدل 

 مواجهۀ پروتواسکولکس با امواج میکرو -ب

 50سوسنانسیون حاوی پروتواسکولکس در حجم یکسدان ) 

میکرولیتدری ریختده    500های اپندورف میکرولیتر( در لوله

 های حاوی پروتواسکولکس بر اساس زمان تابششد. لوله

هددای حدداوی  بدده چهددار گددروه تقسددیم شدددند. لولدده     

امدواج تکرارپدذیر   گروه تحت تابش  4پروتواسکولکس هر 

میکرو قرار گرفتند ولی زمان تابش تغییر داده شد. در گروه 

عنوان گدروه  اول زمان تابش امواج صفر بود و این گروه به

های دوم و سدوم زمدان   کنترل در نظر گرفته شد. در گروه

( ثانیده بدود.   6×  10) 60( و 4×  10) 40ترتیدب،  تابش به

حاوی پروتواسدکولکس   هایگروه چهارم یا شم شامل لوله

بود که در داخل دستگاه مایکروویو قرار گرفت ولی تابشدی  

ومیدر در  انجام نشد. پس از تعیین میزان مدرگ  بر روی آن

ماندۀ سوسنانسدیون حداوی پروتواسدکولکس    هر گروه باقی

های تحدت تدابش، بده یدک مدوش سدفید       هر یک از لوله

 کوچک آزمایشگاهی )موش سوری ماده( تزریق شد.

هدا در  ومیدر پروتواسدکولکس  با توجه به اینکه میزان مرگ

وتحلیدل  های کنتدرل و شدم یکسدان بدود در تجزیده     گروه

 های تیمار فقط با گروه کنترل مقایسه شدند.آماری، گروه

دیده در موش های تابشتنی انگلبررسی فعالیت درون -ج

 سوری

 8تدا   6موش سدوری مداده در سدن      24در این مطالعه از 

ای از انسدتیتو پاسدتور   هفته 4های ته استفاده شد. موشهف

خاندۀ  ایران خریدداری شددند و پدس از انتقدال بده حیدوان      

هفتده در شدرایط    2دانشگاه علوم پزشکی اراک بده مددت   

داری محیطی استاندارد و دسترسی آزاد به آب و غدذا نگده  

 4خانه تطابق پیدا کنند. سنس بده  شدند تا با محیط حیوان

هدایی کده در   تایی تقسیم شددند. پروتواسدکولکس   6گروه 

مرحلۀ قبلی تحت تابش امواج تکرارپذیر میکرو قرار گرفته 

بودند با رعایت کدهای راهنمای کار با حیوانات، ابالغدی از  

هدا  های چهارگانۀ مدوش ترتیب به گروهوزارت بهداشت، به

صورت داخل صفاقی انجام شدد. ایدن   تزریق شد. تزریق به

خانده در شدرایط   مداه در درون حیدوان   4به مدت  هاموش

داری شددند. سدنس کشدته شددند و تعدداد      استاندارد نگده 

صدورت مجدزا شدمرده و    های موجود در هر گروه بهکیست

 ها با یکدیگر مقایسه شد.های آماری بین گروهداده

 آماری وتحلیلتجزیه
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تحت  EXELو  SPSSافزارهای های آماری با نرمداده

های هدر  وتحلیل شد. تعداد کیستتجزیه 16نسخۀ  ویندوز

انحدراف   ±بدار آزمدایش مجدزا     6 گروه، در قالب میانگین

ها با گدروه کنتدرل از   معیار گزارش شد. اختالف میان گروه

طریق آزمون آماری کروسکال والیس که معادل ناپارامتری 

 >05/0Pآنوواست بررسدی شدد و مدواردی کده اخدتالف      

 نظر گرفته شد. دار درداشت معنی

 هایافته

هایی که ومیر پروتواسکولکسمیزان تغییرات دمایی و مرگ

 1تحت تابش امواج میکرو قرار گرفتندد در جددول شدمارۀ    

وتحلیدل آمداری نشدان داد    نشان داده شده اسدت. تجزیده  

دیددده در هددای تددابشومیددر پروتواسددکولکسمیددزان مددرگ

گدروه کنتدرل و   های تیمار( بدا  های دوم و سوم )گروهگروه

 دار داشت.شم اختالف معنی

هدای سدوری کده    شده در مدوش های تشکیلتعداد کیست

ها تزریق شده بود به دیده به آنهای تابشپروتواسکولکس

 نشان داده شده است. 2ها در جدول شمارۀ تفکیک گروه

شدود تعدداد   مشاهده مدی  1طور که در نمودار شمارۀ همان

های دوم و های گروهدر موششده های تشکیلکل کیست

هدا تزریدق   دیده بده آن های تابشسوم که پروتواسکولکس

 شده بود از گروه کنترل کمتر بود.

های هیداتیک را بده تفکیدک   تعداد کیست 3جدول شمارۀ 

طدور کده   دهدد. همدان  گروه نشان می 3های آلوده در اندام

 هدا در شود بیشترین تعداد کیست در همۀ گروهمشاهده می

 ها تشکیل شده بود.کبد موش

هدا  ومیر و انهدام پروتواسکولکسروند مرگ 1شکل شمارۀ 

دهدد.  را در طی افزایش زمان تابش امواج میکرو نشان می

شدده در  کیسدت کبددی و ریدوی تشدکیل     2شمارۀ  شکل

 دهد.های تحت آزمایش را نشان میموش

ون نتایج آزمون کروسکال والیس که معادل ناپارامتری آزم

شدده در  هدای تشدکیل  آنوواست نشدان داد تعدداد کیسدت   

( نسبت به گروه کنتدرل کمتدر بدود    3و  2های مورد )گروه

 ولی این تفاوت معنادار نبود.

(x2=3.99, df=4, Asymp. Sig. = 0.407). 

 بحث

هایی که تحدت  نتایج این مطالعه نشان داد پروتواسکولکس

د قابلیدت تولیدد   تابش امواج تکرارپذیر میکرو قدرار گرفتند  

دیگر عبارتکیست کمتری در بدن موش سوری داشتند. به

ها پدس از مواجهده بدا امدواج     ممکن است پروتواسکولکس

رادیویی میکرو زنده باقی بمانند ولی قدرت تولید کیست در 

 ها کاهش یابد.آن

ها در طی عمل کیست هیداتیک کشاستفاده از اسکولکس

جراحدی را کداهش دهدد.     تواند خطرات ناشی از عمدل می

، 2های زیادی همچدون فرمدالین %  کشتاکنون اسکولکس

، محلدول  96، الکدل % 30تدا %  20سرم نمک هاینرتونیک 

ستریماید، نیترات نقدره و بتدادین جهدت غیرفعدال کدردن      

تنی بده کدار گرفتده شدده     پروتواسکولکس در محیط برون

الزم است. هر یک از این مواد معایبی دارند و یدا تواندایی   

هدا را ندارندد؛ بندابراین    جهت از بین بردن پروتواسکولکس

شددود. از طرفددی، هددا محدددودتر مددیامکددان اسددتفاده از آن

ازحد این مواد سبب مدرگ و بدروز عدوارض    استعمال بیش

 .(12)شود سیستمیک می

راد و همکاران نشان داد امواج میکرو نتایج مطالعۀ اسالمی 

های کیست هیداتیک اثدر  و کوتاه بر روی پروتواسکولکس

ی دارند. باید توجده داشدت کده در ایدن     قبولکشندگی قابل

تحقیق، زمانی که از تابش پیوستۀ امواج میکرو استفاده شد 

ها نابود شد ولدی در  ثانیه تمام پروتواسکولکس 50در مدت 

درجددۀ  30ایدن مدددت، تددابش امددواج دمدای محددیط را تددا   

؛ این افزایش شدید دما محددودیتی  گراد افزایش دادسانتی

شدود. زیدرا در محدیط    محسدوب مدی   برای این نوآ امدواج 

ناپدذیری را بدر   تنی چنین افزایشدی صددمات جبدران   درون

در مقابدل، تدابش   . (10)ها وارد خواهد کدرد  ها و اندامبافت

قبدول،  تکرارپذیر امواج میکرو عالوه بر اثر کشندگی قابدل 

دهد. نتدایج مطالعدۀ   دما را به طرز چشمگیری افزایش نمی

کنونی نیز مؤید ایدن اسدت کده امدواج تکرارپدذیر میکدرو       

ومیدر  دهدد ولدی مدرگ   زیداد افدزایش نمدی   بااینکه دمدا را  

تولیدد   دهدد و قابلیدت  هدا را افدزایش مدی   پروتواسکولکس



 و همکاران زهرا اسالمی راد                      ...تحت پروتواسکولکسهای زایی کیست پتانسیل

3602 

هدای زندده را کداهش    وسدیلۀ پروتواسدکولکس  کیست بده 

 دهد.می

های تحت تلقیح پروتواسکولکس 1در مطالعۀ زو و همکاران

( بده مدوش   HIFUتابش امواج فراصوت با شددت بداال )  

هدای  دار وزن کیسدت سدی، منجدر بده کداهش معندی     بالب

ها نسبت به گروه شده در این موشهیداتیک ثانویۀ تشکیل

هدای  . در مطالعۀ حاضر نیز تعدداد کیسدت  (13)شد کنترل 

دیدده  های تدابش که در اثر تلقیح پروتواسکولکس ایثانویه

در موش سوری به وجود آمد در مقایسه بدا گدروه کنتدرل    

دار نبدود.  کمتر بود؛ ولی این اختالف ازنظدر آمداری معندی   

ها در ایدن دو  تواند تفاوت در نوآ موشعلت این مسئله می

تدر رشدد   سی سریع مطالعه باشد زیرا کیست در موش بالب

تشدخی  اسدت ولدی در مدوش     وضدو  قابدل  بهکند و می

رؤیت شدن کیسدت هیدداتیک بده زمدان     سوری برای قابل

بیشتری نیاز است. از طرف دیگر در مطالعۀ زو و همکداران  

شده در موش از بدن موش جدا و های مشاهدههمۀ کیست

وزن شدند ولی در مطالعۀ کنونی به علدت انددازۀ کوچدک    

ش شدد. ایدن نکتده نیدز     ها شدمار ها، فقط تعداد آنکیست

  کر است کده در مطالعدۀ زو و همکداران اسدتفاده از    قابل

ثانیده   50( در مددت  HIFUامواج فراصوت با شدت باال )

ای در دمدای محدیط شدد کده     درجده  30منجر به افزایش 

ها در تشکیل کیست ثانویده  اگرچه قابلیت پروتواسکولکس

خدرب  را کاهش داد ولی بر روی بافدت میزبدان نیدز اثدر م    

 شود.داشت که محدودیت این امواج محسوب می

و همکاران  4و همکاران و دیو 3همکاران، باستید و 2برونتی

( در درمان کیست هیداتیک استفاده RFاز امواج رادیویی )

کردند. ایدۀ نهفتده در مطالعدات آندان اسدتفاده از گرمدای      

گدراد(  درجۀ سدانتی  60وسیلۀ این امواج )حدود شده بهتولید

ترتیدب، خطدر   ایدن برای تخریب الیۀ زایای کیست بود. به

کدش و آسنیراسدیون مدواد    ناشی از تزریق مواد اسکولکس

عنوان . از این تکنیک به(15، 14، 7)داخل آن از بین رفت 

طور وسدیعی در درمدان سدرطان    یک روش غیرتهاجمی به
                                                           

1 -Zou et al 
2 -Brunett et al 
3 - Bastid et al 
4 - Du et al 

صورت که انرژی الکتریکدی بدا   شود؛ بدینکبد استفاده می

کند و موجدب نکدروز   فرکانس زیاد را به کیست منتقل می

شود. ولی اسدتفاده از  ای اطراف میهناشی از گرما در بافت

این امواج در درمان کیست هیداتیک موجب ایجاد آبسده و  

. (16)شددود ترومبددوز کبدددی و نیددز عددود کیسددت مددی   

دیگر امواج رادیویی نیز با استفاده از اثدر گرمدایی   عبارتبه

شود. ولی با توجه بده نتدایج   خود باعث تخریب کیست می

مطالعۀ کنونی که با استفاده از امواج تکرارپذیر میکدرو بده   

یکدرو  رسد اگدر از امدواج رادیدویی م   دست آمد، به نظر می

صورت تکرارپذیر استفاده شود اثدر حرارتدی آن حدذف و    به

 آثار غیرگرمایی آن مشاهده خواهد شد.

 گیرینتیجه

ومیددر تنهددا در مددرگامدواج میکددرو در فددرم تکرارپددذیر نده  

های کیست هیدداتیک تدأثیر دارندد بلکده     پروتواسکولکس

را  ماندده های زندده قابلیت تولید کیست در پروتواسکولکس

دهند. با توجده بده اینکده اسدتفاده از امدواج      هش مینیز کا

صورت تابش از خدارج از بددن، یدک روش غیرتهداجمی     به

عنوان یک روش جایگزین در کمک توان از آن بهاست می

به درمان بیماری کیست هیداتیک استفاده کدرد. بده نظدر    

تر آثار امواج میکرو بده مطالعدۀ   رسد برای ارزیابی دقیقمی

کانس، چگالی انرژی و زمان تابش این امدواج  متغیرهای فر

 نیاز است.

 تشکر و قدردانی

این مقاله منتج از طر  تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی 

-93و کد اخالق  1181دانشگاه علوم پزشکی اراک با کد 

است. نویسندگان از تمدام افدرادی کده امکدان      167-18

کنند. اجرای این طر  را فراهم کردند تشکر و قدردانی می

همچنددین مراتددب تشددکر خددود را از جندداب آقددای رضددا   

شناسدی  شناسی و قارچحسینی، کارشناس گروه انگلحاجی

دانشگاه علدوم پزشدکی اراک، کده در تمدام مراحدل ایدن       

 کنند.پژوهش صمیمانه همکاری کردند اعالم می
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 های تحت تابش امواج میکروست هیداتیک در لولههای کیومیر پروتواسکولکس( میزان تغییرات دمایی و مرگ1جدول شمارۀ )

تعداد لولۀ  گروه
 تحت آزمایش

زمان تابش مدت
 امواج)ثانیه(

 ΔT(C°)میانگین 
 انحراف معیار  ±

ومیر میزان مرگمیانگین 
 انحراف معیار ±پروتواسکولکس )%( 

 
Sig 

  7 0 0 6 گروه اول )کنترل(

 0001/0 83/25 ± 04/2 83/7 ± 76/0 4×  10 6 گروه دوم*

 0001/0 32 ± 55/2 84/7 ± 29/1 6×  10 6 گروه سوم*

  7 0 0 6 گروه چهارم )شم(

 >P 5* بر اساس آزمون کروسکال والیس: %

 
 

 های تحت مطالعههای هیداتیک در موش( تعداد کیست2جدول شمارۀ )

 ها در هر گروهتعداد کل کیست شدههای تشریحتعداد موش گروه

 27 6 نترل(گروه اول )ک

 18 6 گروه دوم

 13 4 گروه سوم

سوم در زمان  های گروهماه پس از تزریق، تعداد موش 4موش در طی  2سر بود ولی به علت مرگ  6 های هر گروهتذکر: تعداد موش

 سر بود. 6تشریح کمتر از 

 

 های آلودههای هیداتیک به تفکیک اندام( تعداد کیست3جدول شمارۀ )

 اندام
 گروه

 کبد
 (درصدتعداد )

 ریه
 تعداد )درصد(

 طحال
 تعداد )درصد(

 هاسایر اندام
 تعداد )درصد(

 

Sig. 

  0 (0)  1 (7/3)  1 (7/3)  25 (6/92)  گروه اول )کنترل(

 407/0 2 (1/11)  2 (1/11)  0 (0)  14 (8/77)  گروه دوم

 407/0 0 (0)  0 (0)  0 (0)  13 (100)  گروه سوم

 .x2=3.99, df=4, Asymp. Sig.= 0.407آزمون کروسکال والیس:  نتایج بر اساس

 

 
 های تحت تابش امواج تکرارپذیر میکروشده با انگلهای موش آلودههای هیداتیک در گروه( تعداد کیست1نمودار شمارۀ )
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 هیداتیک های کیست( اثر امواج میکرو بر روی پروتواسکولکس1شکل شمارۀ )

 Aهای زنده در گروه کنترل که رنگ ائوزین را جذب نکردند.: پروتواسکولکس 
 B20هایی که به مدت : پروتواسکولکس ( ثانیهs10×4 تحت تابش امواج میکرو قرار گرفتند، ساختار خود را حفظ و رنگ ائوزین را نیز )

 جذب کردند )پروتواسکولکس مرده(.
 C60ه مدت هایی که ب: پروتواسکولکس ( ثانیهs10×6تحت تابش امواج میکرو قرار گرفتند و عالوه بر این ) که مردند ساختار خود را نیز از

 دست دادند.
 

 
 های سوریشده در موشهای هیداتیک تشکیل( کیست2شکل شمارۀ )

 Aکیست هیداتیک کبدی : 
Bکیست هیداتیک ریوی : 
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Abstract 

Introduction: Hydatid cyst surgery leads to the cyst rupture and release of protoscolices. 

Following the results of the previous study showing that microwaves have the ability to 

deactivate protoscolices in vitro, this study aimed to investigate the effect of these 

microwaves on protoscolices in vivo. 

Methods: This experimental study was conducted on 24 mice. Hydatid cysts from sheep 

were collected from the slaughterhouse and protoscolices were removed. Twenty-four 

eppendorf tubes containing protoscolices were divided into 4 groups. The first group 

(control) was not placed in the experimental environment and was not exposed to 

radiation, the second and third groups (treatment) were exposed to microwave radiation 

for 40 and 60 seconds, respectively, and the fourth group (sham) was placed in the 

experimental environment without radiation. The content of each tube was injected to a 

mouse, observing the codes for working with animals. After 4 months, the mice were 

killed and the number and location of their cysts were examined. The data were analyzed 

by Kruskal-Wallis test at significance level of p<0.05. 

Results: The mortality rate of protoscolices in the treatment groups after microwave 

radiation was significantly higher than that in the control and sham groups (p<0.001). 

The total number of cysts formed in the mice in the treatment groups was lower than that 

in the control group, but the difference was not statistically significant (P>0.05). 

Conclusion: Repetitive microwaves not only affect the mortality rate of protoscolices, 

but also reduce the ability of them for producing cysts. Considering that exposure to 

microwaves is a non-invasive method, it can be used as an alternative method in 

treatment of hydatid cyst. 
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