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Abstract
Introduction: In the Iranian traditional medicine, Ziziphus jujuba is recommended for treatment of anemia, but no
investigation has addressed this issue. In the present study, the effect of hydro-alcoholic extract of this plant was
evaluated on the peripheral blood cells in male Balb/c mice.
Methods: Hydro-alcoholic extract was prepared from the fruits of the Ziziphus jujuba. Male mice were injected
with normal saline or the extract (100, 200 or 400 mg/kg, i.p.) for a period of two weeks. Afterwards, the mice were
anesthetized and blood samples were taken from their hearts and then the peripheral blood was evaluated by a Cell
Counter apparatus. White blood cells differential analysis was manually performed under a microscope. Data was
statistically analyzed using One-way ANOVA followed by Tukey post-hoc test.
Results: Ziziphus jujuba extracts (100 and 400 mg/kg) caused a significant reduction in the percentages of
monocytes and neutrophils, respectively (P<0.05). At a dose of 400 mg/kg, Ziziphus jujuba extract increased the
percentage of lymphocytes (P<0.05). However, no significant changes were observed in the amounts of WBC, RBC,
platelets, hemoglobin, Hct, MCV, MCH and MCHC in the extract-treated groups (P>0.05).
Conclusion: Findings of this study show that Ziziphus jujuba extract increases the percentage of lymphocytes and
also reduces the percentage of monocytes and neutrophils.
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محیطی در موش های کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/c
مصیب نوری احمد آبادی ،1محمدرضا حجتی ،*2مهرنوش صدیقی هفشجانی
 .1مرکز تحقیقات گیاهان دارویی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد
 .2گروه فیزیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد
دریافت 22 :بهمن 21

1

پذیرش 11 :اردیبهشت 22

چكيده
مقدمه :در طب سنتی ایران مصرف عناب برای درمان کم خونی توصیه میشود ولی مطالعه آزمایشگاهی در این زمینه وجود ندارد .در مطالعه حاضر ،اثر عصااره هیادروالکلی
میوه خشک عناب بر سلولهای خون محیطی در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد  Balb/cمورد بررسی قرار گرفت.
روش ها :عصاره هیدروالکلی از میوه عناب تهیه شد .موشهای بالغ به مدت دو هفته نرمال سالین یا عصااره عنااب  400 mg/kgو  200و )100را بصاورت داخاص صافاقی
دریافت کردند .سپس حیوانات بیهوش و از قلب آنها خون گرفته شد و بعد با استفاده از دستگاه  Cell Counterخون محیطی آنها مورد ارزیاابی قارار گرفات .تشا یص افتراقای
گلبولهای سفید به روش دستی انجام شد .نتایج با آزمونهای آنالیز واریانس یکطرفه و تست توکی مورد تجزیه و تحلیص آماری قرار گرفت.
يافته ها :عصاره عناب به ترتیب در دوزهای  100و  400سبب کاهش معنی دار در درصد مونوسیت ها و نوتروفیص های خون شد ) .(P<0.05همچنین عصاره عناب در دوز
 ، 400درصد لنفوسیت های خون را افزایش داد ) .(P<0.05به هرحال ،تغییری در تعاداد کاص گلباولهاای سافید ،قرماز و پالکاتهاا و نیاز مقاادیر هموگلاوبین ،هماتوکریات،
 MCH ،MCVو  MCHCدر هیچیک از گروهها مشاهده نشد ).(P>0.05
،

نتيجه گيري :یافته های این پژوهش نشان میدهد عصاره میوه عناب درصد لنفوسیت های خون را افزایش و درصد مونوسیت ها و نوتروفیصهای خون را کاهش میدهد.
واژههاي كليدي :عناب ،عصاره ،سلولهای خون محیطی ،موش کوچک آزمایشگاهی

مقدمه

1

عناب با نام علمای  Ziziphus Jujubaیکای از گیاهاان
دارویی خوراکی اسات کاه متعلاه باه خاانواده Ramnaceae
میباشد [ .]11این گیاه در منااطه وسایعی از جهاان از جملاه
منطقهی مدیترانه و کشورهای جنوبی اروپا مثص اسپانیا ،یوناان
و قبرس کشت میشود [ .]3در ایران نیز عناب به مقادار زیااد
یافت شده و مورد استفاده قرار میگیرد.
*

نویسندة مسئول مکاتبات:
وبگاه مجله:
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در مطالعات م تلف وجود ترکیبات شیمیایی بسایار متناو
در عناب مورد بررسی و تایید قرار گرفته است .در یک مطالعاه
مش ص شده است که میوه عنااب ننای از کربوهیادراتهاا،
فیبر ،پروتئین ،چربی ،ویتامینهای ضروری و مواد معدنی است
[ .]11میوه عناب در مقایسه با ساقه ،ریشه و برگهای آن دارای
ویتامین  Aو  Cبیشتری است و ننی از لینولئیک اساید اسات
[ .]3عالوه بر این ،در میوه عناب فالونوئیادها ،تاری ترپنوئیاد
سااپونین هاا ،آلکالوئیادها،Jujubiside B ،Jujubiside A ،
استرول ها و نیز اسید لوریک شناسایی شاده اسات [.]11 ،12
مطالعات نشان داده است که از بین این ترکیبات ،آلکالوئیادها،
تری ترپن ها و فالونون ها دارای اثارات مهااری روی ترشا
225
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اثر عصاره هیدروالکلی میوه عناب ( )Ziziphus Jujubaبر سلول های خون

فیزیولوژی و فارماکولوژی

مواد و روش ها
میوه عناب از یکی از عطاریهای شاهر شاهرکرد تهیاه و
پس از جدا کردن هساته ،در دماای اتاا و در ساایه خشاک
گردید .سپس به وسیله آسایاب برقای بصاورت پاودر در آماد.
مقدار  120گرم پاودر عنااب را باه م لاوطی  2لیتاری از آب
 )%30و الکص متانول  21درصد  )%10اضافه شد و پس از 12
ساعت به وسیله قیف بوخنر صااف گردیاد .ساپس باه وسایله
دستگاه سوکسله و روتاری عصاره گیاری باه عماص آماد و در
نهایت  142گرم عصاره بدست آمد .نلظاتهاای  200 ،100و
 400میلی گرم بر کیلوگرم عصاره با حص کاردن آن در نرماال
سالین تهیه شد .انت اب دوزهای فو بر اساس مطالعات انجام
شده در مقا ت قبلی بوده است [.]24 ،11
در ای ان مطالعااه تجرب ای ،تعااداد  32ساار مااوش کوچااک
آزمایشگاهی نر نژاد  Balb/cباا وزن تقریبای  30-40گارم از
مرکز تحقیقات و تکثیر حیوانات آزمایشاگاهی دانشاگاه علاوم
پزشکی شهرکرد تهیه و در شارایط  12سااعت تااریکی و 12
سااعت روشانایی و در دماای  20-24درجاه ساانتیگاراد ،باا
دسترسی آزاد به آب و ناذا نگهاداری شادند .حیواناات بطاور
221

تصادفی در چهار گروه مساوی متشکص از  1سر موش تقسایم
شدند .یک گروه به عنوان گروه کنترل دریافت کنناده نرماال
سالین) و سه گروه دیگر به عنوان گروه هاای دریافات کنناده
عصاره هیدروالکلی عناب دریافات کنناده نلظاتهاای ،100
 200و  400میلی گرم عصاره به ازای هر کیلوگرم وزن بادن)
در نظر گرفته شدند .در آناز پژوهش به حیواناات باه مادت 2
هفته نرمال سالین یا نلظتهای م تلف عصاره عناب بصورت
داخص صفاقی و در ساعت مش صی از روز تزریه شد .ساپس،
حیوانات با کلروفرم بیهوش شده و از قلاب آنهاا نموناه خاون
تهیه شد .سپس نمونه هاای خاون باه آزمایشاگاه خصوصای
ارسال و با اساتفاده از دساتگاه  Cell Counterشااخصهاای
خونی شامص شمارش گلبولهای سافید ،قرماز ،پالکات ،انادازه
گیا اری هموگلوبیا اان ،هماتاوکاریا اات،MCHC ،MCV ،
 ،MCHانجام شد .همچنین تش یص افتراقی گلبولهای سفید
به روش دستی توسط کارشناس ارشاد همااتولوژی و بصاورت
یک سو کور انجام گردید .نکاات اخالقای در تماامی مراحاص
اجرای کار با حیوانات آزمایشگاهی رعایت شد.
داده های تمامی گروهها با استفاده از آزمون آمااری آناالیز
واریانس یک طرفه  )ANOVAو تست توکی مورد تجزیاه و
تحلیص قرار گرفت و اختالف آماری  P<0.05به عنوان تفااوت
معنی دار در نظر گرفته شد .در پایان شاکصهاای مربوطاه باا
استفاده از نرم افزار گراف پد  )Graph Padتهیه گردید.

يافته ها
نتایج بدست آمده نشان داد بین گروههای دریافات کنناده
عصاره هیدروالکلی عناب دوزهای  100،200و  400میلی گرم
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و گروه کنترل ،تفااوت آمااری
معناای داری از نظاار مقااادیر کلاای تعااداد گلبولهااای ساافید،
گلبااولهااای قرمااز ،پالکاات ،میاازان هموگلااوبین و درصااد
هماتوکریت MCV ،MCH ،MCHC ،وجود ندارد جدول .)1
در آزمایش تش یص افتراقی گلبولهای سفید ،بین گاروههاای
دریافت کننده عصاره عناب و گروه کنترل تفااوت معنای داری
مشاهده شد .به طوری که عصاره عناب در دوز  400میلی گرم
بر کیلوگرم سبب افزایش معنی دار در درصاد لنفوسایت هاای
خونی شد شکص  ،)P=0.0239 ،1در حالی که دوزهای  100و
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گلوتاماات از سالولهااای گراناولی م چاه هسااتند [.]11 ،11
ترکیبات بیولوژیکی فعال موجود در عناب دارای اثرات مهااری
روی ترش هیستامین و فعالیت آنزیم های سیکلوکسایژناز  1و
 2هستند [.]10
خواص درمانی متعددی برای عناب به اثبات رسایده اسات
که از جمله آنها میتوان به خواص ضد التهابی [ ، ]24 ،2ضاد
سرطانی [ ،]1کاهش دهنده چربی خون [ ،]2ضد صرعی [،]11
ضد دیابتی [ ]21و خواص آنتی اکسیدانی [ ]22 ،2 ،3آن اشاره
کرد .همچنین در طب سنتی ایران و برخی کشورهای دیگار از
این گیاه برای درماان اخاتال ت گوارشای ،کبادی و اساهال
استفاده میشود [ .]23 ،11در کتب طب سنتی ایاران از جملاه
کتاب "قانون" ابن سینا از این گیاه به عنوان دارویی خون ساز
یاد شده است و برای رفع کم خونی توصیه شده است [.]12
با توجه به شیو فراوان مصرف ایان گیااه در باین ماردم
ایران و نیز مطالعات اندک انجام شده روی اثرات این گیااه بار
سلولهای خون محیطی ،این پژوهش به اجرا گذاشته شد.

جلد  ،11شمارة  ،2تابستان 1322

نوری احمد آبادی و همکاران

اثر عصاره میوه عناب بر سلول های خون محیطی در موش کوچک آزمایشگاهی

Table 1. Comparing the number of White blood cells (WBC), Red blood cells (RBC), Platelets (PLT) and amount of
)Hemoglobin's (HG), Hematocrit (HCT), Mean corpuscular volume (MCV), Mean corpuscular hemoglobin (MCH
and Mean corpuscular hemoglobin concentrations between control group and experimental groups receiving
different doses (100, 200 and 400 mg/kg) of Ziziphus Jujuba extract.
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0.791
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14.0±0.3

14.1±0.3

13.6±0.4

)MCH (pg

0.736

31.7±2.5

32.2±0.7

0.34.1±1.0

32.8±1.3

)MCHC (%
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شكل  -7مقایسه درصد لنفوسیت ها بین گروه کنتارل و گاروه هاای م تلاف
 200 ،100و  400میلی گرم بر کیلاوگرم) دریافات کنناده عصااره هیادروالکلی
میوه عناب .نتایج به صورت میانگین  ±خطای استاندارد نشاان داده شاده اسات
) *p<0.05 .(n=8اختالف معنی دار در مقایسه با گروه کنترل.
60

*

20

400

200
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Control

)Neutrophils (%

40

0

Groups

شكل  -2مقایسه درصد نوتروفیص ها بین گروه کنترل و گاروه هاای م تلاف
دریافت کننده عصاره هیدروالکلی عناب .نتاایج باه صاورت میاانگین  ±خطاای
استاندارد نشان داده شده است ) *p<0.05 .(n=8اختالف معنی دار در مقایسه
با گروه کنترل.

3

 200تغییااری را ایجاااد نکاارد  .)P>0.05همچنااین دوز 400
میلی گرم بر کیلوگرم عصاره عناب سبب کااهش معنای داری
در درصد نوتروفیص های خاونی شاد شاکص .)P=0.0318 ،2
این در حالی است که در دوزهای  100و  200اخاتالف معنای
داری مشاهده نشد ) .(P>0.05درصد مونوسیت ها باه دنباال
دریافت عناب در دوز  100میلی گرم بر کیلوگرم کاهش معنای
داری را در مقایسه با گاروه کنتارل نشاان داد ،)P=0.0398
ولی در دوزهای دیگر تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشاد
شکص .)3

بحث
نتایج پژوهش حاضار نشاان مایدهاد کاه تزریاه داخاص
صفاقی نلظتهای م تلف عصاره هیادروالکلی تهیاه شاده از
میوه خشک گیاه عناب به موشهای ناژاد  Balb/cاثار معنای
داری بر تعداد گلبولهاای قرماز ،هماتوکریات ،هموگلاوبین و
شاااخصهااای  MCV ،MCHو  MCHCخااون ناادارد .ایاان
یافته مطالبی را که در برخی کتب طب سانتی از جملاه کتااب
قانون ابن سینا ،مبنی بر خون ساز بودن عناب آمده است []12
را تایید نمیکند .البته در کتاب قانون ابن سینا تاکید شده است
که عنااب باه تادریج و مالیمات باعاا پرمایاه شادن خاون
خونسازی) میشود [ .]12یکای از د یاص تاییاد نشادن اثار
خونسازی عناب در این مطالعاه ،ممکان اسات دوره مصارف

.
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P Value

Ziziphus
Jujuba extract
)(400 mg/kg

Ziziphus
Jujuba extract
)(200 mg/kg

Ziziphus
Jujuba extract
)(100 mg/kg

Control

جلد  ،11شمارة  ،2تابستان 1322
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8
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شكل  -3مقایسه درصد مونوسیت ها بین گروه کنتارل و گاروه هاای م تلاف
دریافت کننده عصاره هیدروالکلی میوه عناب .نتایج به صورت میانگین  ±خطاای
استاندارد نشان داده شده است ) *p<0.05 .(n=8اختالف معنی دار در مقایساه
با گروه کنترل.

کوتاه مدت  14روز) عصاره عنااب باشاد و شااید در صاورت
استفاده بلند مدت آن ،مثالً برای یک ماه ،بتواند اثر مثبتای بار
تولید گلبولهای قرمز داشته باشد .تأثیر مثبت برخای گیاهاان
دارویی بر افازایش تعاداد گلباول هاای قرماز ،هماتوکریات و
هموگلااوبین بااه دنبااال ایجاااد کاام خااونی در مااوشهااای
آزمایشگاهی قبالً نشان داده شده است [ .]20بنابراین ،ممکان
است تأثیر مثبت عناب بر خونسازی هنگاامی بهتار مشااهده
شود که به دنبال ابتال به کم خونی مورد استفاده قرار گیرد .به
عبارت دیگر ممکن است عناب در شرایط طبیعای اثاری روی
خونسازی نداشته باشد و نتواند تعداد گلبولهای قرمز را از حد
طبیعی با تر ببرد ،ولی در صورت وجود کم خونی ،تجاویز آن
بتواند اثر مثبتی بر خون سازی داشته باشد.
نتایج ارایه شده در این تحقیه نشان میدهد عصاره عناب
تغییری در تعداد کص گلبولهای سافید و پالکاتهاای خاونی
ایجاد نمیکند .به هر حال ،شمارش افتراقای گلبولهاای سافید
نشان داد عصاره عناب تمایص به افزایش درصد لنفوسیت های
خون دارد ،به طوری که در دوز  400میلی گرم بر کیلاو گارم،
عصاره عناب سبب افزایش معنی دار در درصاد لنفوسایت هاا
شده است ولی در سایر دوزها بی اثر بوده است .این یافتاه بار
خالف نتایج  Chanو همکاران است که نشان دادند عصاارهی
تهیه شده از م لوط عناب و سه گیااه دیگار باا فعاال کاردن
 MAPKsو فعال کردن آبشار پیک ثانویه از طریه  ERK1و
 ERK2سبب تعدیص سیستم ایمنی مایشاود [ .]4ایان تاأثیر
ممکن است نه به خاطر گیاه عناب ،بلکه به دلیص اثار یاک یاا
مجمو سه گیاه دیگر باشد .احتمال دیگر این است که تعادیص
221
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سیستم ایمنای مشااهده شاده در تحقیاه فاو ناشای از اثار
سینرژیستی مجمو چهار گیاه مورد استفاده باشند .نتایج مشابه
دیگری در مطالعه  Benammarو همکاران بدست آمد که در
آن عصاااره آباای عناااب تنهااا در ح ااور آنتاای بااادیهااای
 ،Anti CD3و نه در شرایط نرمال ،سبب مهار تمایز لنفوسیت
های  Tدر انسان میشود [ ]3که با نتایج تحقیه حاضر کاه در
آن اثر عناب در موشهای نرمال بررسی شد یکسان نمیباشد.
در مطالعااات قبلاای پلاای ساااکاریدهای متعااددی از جملااه
آرابینوز ،گلوکز ،گا کتوز و رامنوز از عناب است راج شده اسات
و نشان داده شده است که این پلی سااکاریدها دارای خاواص
آنتی اکسیدانی هساتند [ .]21 ،2از طارف دیگار ،در مطالعاات
دیگری که روی انسانهای سالم و باالغ انجاام گرفتاه اسات
مش ص شده است که آرابیتنوگا کتان های است راج شاده از
گیاه  larix occidentalisکاج نربی) سابب افازایش تماایز
لنفوساایت هااای  CD8+م ایشااود [ .]12همچنااین دو پلاای
ساکارید پکتینی دیگر بنامهاای  Ju-B-2و  Ju-B-3در عنااب
شناسایی شده است که اثر مثبت آنها روی تماایز سالولهاای
کشت داده شده طحال به اثباات رسایده اسات [ .]21در ایان
پژوهش Zhao ،و همکاران نشان دادند که هر دو پلی ساکارید
فو  ،بصورت وابسته به دوز سبب القاء تمایز سلولهای طحال
میشود و به این ترتیب سیستم ایمنای را تحریاک مایکنناد
[ .]21بنابراین ،این احتمال وجود دارد که تأثیر مثبات عصااره
عناب روی تعداد لنفوسیت ها کاه در پاژوهش حاضار بدسات
آمده است ناشی از اثر پلی ساکاریدهای موجود در عناب مثاص
آرابینوز و گا کتوز بوده باشد.
مکانیسم احتمالی دیگر تأثیر مثبت عصاره عناب بر درصاد
لنفوسیت ها که در این مطالعه بدست آمده است شاید از طریه
کاهش تولید پروستاگالندین ها باشد .چرا که در مطالعات قبلی
اثر مهاری عناب بر فعالیات آنازیمهاای سیکلوکسایژناز  1و 2
نشان داده شده است [ .]10آنزیم سیکلوکسیژناز بارای تبادیص
اسید آراشیدونیک به پروستاگالندین ها زم اسات و مهاار آن
به وسیله عناب سبب مهار تولید پروستاگالندین هاا مایشاود.
انکوبااه کااردن لنفوساایت هااا بااا پروسااتاگالندین هااای نااو
 PGA2, PGD2و به مقدار کمتر  PGE2فعالیت لنفوسیت ها
را کاهش میدهد [ .]21بنابراین ،احتمال دارد عنااب باا مهاار
سیکلوکسیژناز و در نتیجه کااهش تولیاد پروساتاگالندین هاا

اثر عصاره میوه عناب بر سلول های خون محیطی در موش کوچک آزمایشگاهی

مش ص شده است که مونواکسید کربن در نلظتهای پاایین
میتواند سبب مهار تمایز سالولی شاود [ .]22 ،13از آنجاا کاه
تری ترپنوئیدها در عناب وجود دارند ،لذا میتوان تصور کرد که
عناب به وسیله تری ترپنوئیدهای خاود و فعاال کاردن آنازیم
هم-اکسی ژناز ،1-سبب افزایش مونواکسید کاربن شاده و در
نهایت تعداد مونوسیت ها و نوتروفیص ها را کاهش دهد.
بطور خالصه نتایج ایان بررسای نشاان مایدهاد عصااره
هیدروالکلی میوه عناب مایتواناد در مقاادیر مشا ص سابب
افزایش لنفوسیت های خون و کاهش مونوسیت ها و نوتروفیص
های خون شود .به هرحال ،تحقیقات بیشاتری در ایان زمیناه
زم است تا مکانیسمهای دخیص در تاأثیر عصااره عنااب بار
سلولهای خونی روشنتر گردد .پیشنهاد مایشاود در مطالعاه
دیگری اثر عصاره میوه عناب بر سلولهاای خاونی در ماوش
های کم خون بررسی شود و نتاایج آن باا ماوش هاای ساالم
مقایسه گردد.
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سبب افزایش لنفوسیت ها شده باشد.
اخیراً در یک مطالعه نشان داده شده است که مصرف یک
نو گیاه دارویی بنام  Undaria pinnatifidaدر افراد ساالم،
هر دو اثرات تحریک کننده و مهار کننده را در سیستم ایمنای
نشان میدهد [ .]1در پژوهش ما نیز نتایج مشابه تحقیه فاو
بدست آمد ،چرا که عصاره هیدروالکلی عناب عالوه بر افزایش
لنفوسیت ها توانست نوتروفیص ها و مونوسیت ها را بطور معنی
داری کاهش دهد .این کاهش برای نوتروفیص هاا ،در دوز باا
یعنی  400میلی گرم بر کیلوگرم و برای مونوسیت هاا ،در دوز
پایین یعنی  100میلی گرم بر کیلوگرم بدسات آماد .از طارف
دیگاار ،مطالعااات انجااام شااده روی گونااه دیگااری از عناااب
) (Zizyphus mauritianaدر هند نشان داد مصرف عصااره
عناب برای یک دوره  21روزه در خوکچاه هنادی ،نوتروفیاص
های بیشتری را وادار به عمص فاگوسیتوزی میکناد و در واقاع
عناب سیستم ایمنی را با تحریک عملکرد نوتروفیص هاا فعاال
میکند [ .]1تحقیه فو تغییری را در درصد گلبولهای سافید
چند هسته ای گزارش نکرده است.
در مطالعات قبلی مش ص شده است که تاری ترپنوئیادها
سبب القاء فاز  2آنزیم هایی مثص هم-اکسی ژناز 1-مایشاوند
[ .]1از طرفی آنزیم هم-اکسی ژناز 1-سابب کاتاالیز مولکاول
"هم" شده و آن را به مونواکسید کربن ) ،(COآهان )(Fe 2+
و بیلی وردین تبدیص میکناد [ .]14در مطالعاات دیگاری نیاز
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