مجله دانشکده پزشکی زابل
دوره  ،3شماره 4؛ زمستان 167-175 :1399

مقاله پژوهشی

بررسی اثر عصارهی هیدروالکلی گیاه پسیدیوم گواوا بر سلولهای خونی در
موش صحرایی نر
6

نگین عالی ،1سیوا سراوانی ،2حلیوه عالی ،3ههرانگیز غفاری ،4هرین هجاهدتقی ،5الهه حقیقت هنص
تاریخ دریافت2999/7/21 :

چکیده

تاریخ پذیزش2999/8/12 :

هقدهه :استفادٌ اس گياَان داريیی ي تزكيبات آنَا ،اس سمانَاي گذضتٍ بزاي درمان بيماريَا مًرد استفادٌ قزار گزفتٍ استت

تاریخ چاپ2999/22/21 :

بٍ دليل يجًد آلکالًئيذَا ي تزكيبات فىلی در عصارٌي گياٌ گًايا ي با يجًد تحقيقاتی كٍ در مًرد ختًاظ ایته گيتاٌ او تا
ضذٌ ي گستزش بيماريَاي خًوی ،اما در مًرد اثزات آن ،بز ريي سلًلَاي خًوی ،تحقيقات كمتزي صتًرت گزفتتٍ استت
لذا ما را بز آن داضت تا اثز عصارٌي َيذريالکلی بزگ گياٌ پسيذیً گًايا را بز ريي ستلًلَتاي ختًوی در متًش صتحزایی
بزرسی كىيم
ضیوهی هطالعه :پس اس عصارٌگيزي بزگ گياٌ گًايا ۰2 ،سز مًش صحزایی بالغ وز بٍ چُار گزيٌ تقسيم ضذوذ كتٍ ضتامل
ضاَذ( ،حيًاواتی كٍ در طًل مطالعٍ ،درماوی در آنَا صًرت وگزفت) ي گزيٌَاي آسمتایص (حيًاوتاتی كتٍ بتٍ متذت  9متاٌ،
عصارٌ ي َيذريالکلی بزگ پسيذیً گًايا با ديسَاي مختلف ،بٍ صًرت ريساوٍ دریافت كزدوذ) قزار گزفتىتذ پتس اس پایتان
ديرٌي آسمایص ،ضمارش گلبًلَاي قزمش ،سفيذَ ،مًگلًبيهَ ،ماتًكزیت ي پالكتَاي خًن او ا ضذ
یافتهها :وتایج حاصل اس ایه مطالعٍ وطان داد كٍ عصارٌي َيذريالکلی ،افتشایص دَىتذٌي گلبتًلَتاي ستفيذ ختًن ي گلبتًل
قزمش بًدٌ است اما تغييز معىیدار مطاَذٌ وطذ ،كٍ ایه افتشایص در ميتشان َماتًكزیتت در گتزيٌ دریافتت كىىتذٌي عصتارٌي
َيذريالکلی با ديس  1222ميلیگز بز كيلًگز وسبت بٍ گزيٌ ضاَذ معىیدار میباضذ
نتیجهگیری :وتي ٍي ایه مطالعٍ ،تأثيز مثبتی بز ريي سلًل َاي ختًوی وطتان داد َمیىتيه عتذ ستميت ستلًلی بتا ديسَتاي
باالي عصارٌي ایه گياٌ بٍ معىاي استفادٌي ایمه اس آن در طب سىتی است
کلوات کلیدی :پسيذیً گًايا ،سلًلَاي خًن ،مًش صحزایی

ارجاع :عالی وگيه ،سزاياوی سيما ،عالی حليمٍ ،غفاري مُزاوگيش ،م اَذتقی مزیم ،حقيقت مىص الٍُ بررسی اثر عصارهی هیدروالکلی گیاه
پسیدیوم گواوا بر سلولهای خونی در هوش صحرایی نر .م لٍ داوطکذٌ پشضکی سابل 2999؛ 267-271 :)۰(9

مقدمٍ
أزٚس ٜعاللٝی سیبدی ثهٔ ٝابِههٝی ٌیبٞهبٖ در خقهٛؿ
تزویجبت ؽیٕیبیی سیغتفهبَ ،اثزات آٖ ثهز ثیٕهبریٞهب ٚ
اعتفبد ٜاس آٖٞب ثهزای عهالٔتی ا٘غهبٖ ثه ٝعٙهٛاٖ ٔىٕهُ
غذایی ٚجٛد دارد  ٚاس دیزثبس اعتفبد ٜاس ٌیبٞبٖ دارٚیهی در
ایزاٖ ٔهٕ ٚ َٛاعٙبد ٔ ٚدارن ٔهتجز ٔ ٚتههددی در ٔهٛرد
اعتفبد ٜاس ٌیبٞهبٖ در درٔهبٖ ثیٕهبریٞهب اس ادٚار ٔتتّه
تههبری  ،لجههُ  ٚثهههد اس ٔههیالد ٔغههیت ٔٛجههٛد اعههت وههٝ
دا٘ؾٕٙداٖ ایزا٘ی  ٚاعالٔی ،تٛج ٝخبؿ ثه ٝایهٗ ٔٛعهٛ
داؽتٙٔ ٚ ٝبثع ثغیبر ٔهتجز  ٚثب ارسؽی را در ایهٗ سٔیٙه ٝاس

خٛد ث ٝیبدٌبر ٟ٘بدٜا٘د.
در ثیٗ ٌیبٞبٖ ،پغیدیٌ ْٛهٛاٚا ثه ٝفهٛرت عهٙتی ،اس
ٌذؽت ٝثزای درٔبٖ چٙدیٗ ثیٕبری اعتفبدٔ ٜیؽد ٜاعت.
ٌیبٌ ٜهٛاٚا ثهب ٘هبْ عّٕهی  Psidium guajavaاس خهب٘ٛادٜی
ٔیزتبعٔ ٝیثبؽد (.)1
ٌٛاٚا ،یه ٌیب ٜدارٚیی  ٚیه ٔحق َٛغهذایی ٟٔهٓ در
وؾٛرٞبی ٌزٔغیزی ٘ ٚیٌٕ ٝزٔغیزی اعت .آسٔبیؼ ٞبی
فبرٔبوِٛٛصی ٔتفبٚتی ثز رٚی ٔٛجٛدات ا٘جهبْ ؽهد ٜاعهت
و٘ ٝؾبٖ داد ،دارای فهبِیتٞبی ٔفید ثیِٛٛصیىی ٔهیثبؽهد
و ٝث ٝعّت ٚجٛد تزویجبت فِٛٙی ،فالٛ٘ٚیید ،وبرٚتٛٙییهد ٚ

 -1دا٘ؾجٛی پشؽىی ،دا٘ؾىدٜی پشؽىی ،دا٘ؾٍب ٜعّ ْٛپشؽىی ساثُ ،ساثُ ،ایزاٖ
 -2اعتبدیبرٌ ،ز ٜٚفبرٔبوِٛٛصی ،دا٘ؾىدٜی پشؽىی ،دا٘ؾٍب ٜعّ ْٛپشؽىی ساثُ ،ساثُ ،ایزاٖ
 -3اعتبدیبرٌ ،ز ٜٚداخّی ،دا٘ؾىدٜی پشؽىی ،دا٘ؾٍب ٜعّ ْٛپشؽىی ساثُ ،ساثُ ،ایزاٖ
 -4اعتبدیبرٌ ،ز ٜٚپبتِٛٛصی ،دا٘ؾىدٜی پشؽىی ،دا٘ؾٍب ٜعّ ْٛپشؽىی ساثُ ،ساثُ ،ایزاٖ
 -5وبرؽٙبط ارؽدٌ ،ز ٜٚفبرٔبوِٛٛصی ،دا٘ؾىدٜی پشؽىی ،دا٘ؾٍب ٜعّ ْٛپشؽىی ؽیزاس ،ؽیزاس ،ایزاٖ
 -6اعتبدیبرٌ ،ز ٜٚرٚاٖپشؽىی ،دا٘ؾىدٜی پشؽىی ،دا٘ؾٍب ٜعّ ْٛپشؽىی ساثُ ،ساثُ ،ایزاٖ
http://azms.ir
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تزیتزپٗ اعت .عقهبرٔ ٚ ٜتبثِٛیهتٞهبی ایهٗ ٌیهب ٜدارای
فهبِیت دارٚیی ٔفید ٔیثبؽد (.)1
ایٗ ٌیب ،ٜیه عٙقز ٟٔهٓ در عیغهتٓ پشؽهىی ثهٔٛی
ٔىشیه اعت ( )2و ٝعقبرٜی ایٗ ٌیب ٜثزای درٔبٖ عزف،ٝ
درٔبٖ ٘براحتیٞبی ٌٛارؽی ٕٞهزا ٜثهب اعهٟبَ ؽهدید (،)3
درٔبٖ اختالالت تٙفغی ،ث ٝعٛٙاٖ یه دارٚی عد اِتٟهبة
( ،)4درٔبٖ د٘داٖ درد ( ،)3خبرج وزدٖ جفت ثهد سایٕهبٖ
( ،)1وبٞؼ لٙد خه ٖٛدر ثیٕهبراٖ ٔجهتال ثه ٝدیبثهت (،)4
وٙتزَ  ٚدرٔهبٖ فؾهبرخ ،)6 ،5( ٖٛؽغتؾهٛی ٚاصٖ (،)7
عد اِتٟهبة ٌّه ،)8( ٛثهزای چؾهٓ درد ٚ ٚرْ ّٔتحٕهٝی
چؾٓ ( ،)9درٔبٖ رٔٚبتیغهٓ ٚ ٚثهب ( ،)10ثه ٝعٙهٛاٖ عهد
عف٘ٛی وٙٙد ،)11( ٜدرٔبٖ ثی اؽتٟبییٔ ،ؾهىالت پٛعهتی،
ٌّ ٛدرد ،سخٓ ،)12( ،ث ٝعٛٙاٖ آ٘تیثیٛتیهه ٌیهبٞی ،عهد
اعٟبَ  ٚثزای وبٞؼ ٚسٖ اعتفبدٔ ٜیؽٛد (.)9
ٕٞچٙیٗ ایٗ ٌیهب ٜدارای اثهزات آ٘تهیاوغهیدا٘ی (،)13
عد حغبعیت ( ،)14تحزیه تزؽهت اریتزٚپهٛیتیٗ ،فهبوتٛر
رؽد خٖٛعبسی در ٔغش اعتتٛاٖ ( ،)15اثهز عیتٛتٛوغهیه
عّی ٝعَّٞٛهبی عهزابٖ پزٚعهتبت ( ،)16تهزٔیٓ غرهزٚ
ٔفقّی (ٟٔ ،)17بروٙٙدٜی ردٜی عَّٞٛبی عهزاب٘ی ()18
اثزات ٟٔبروٙٙدٌی عّی ٝاعتبفیّٛوٛوٛط اٚرئٛط ثبعهیّٛط
عبثتی ِهیظ ،اؽزؽهیبوّی  ٚعهٛد٘ٛٔٚبط آئزٚصیٙهٛسا (،)14
ٟٔبروٙٙدٜی ردٜی عّ َٛعزابٖ ؤّٟ ،)25( ٖٛبروٙٙهدٜی
ٔ )19( MG63 ٚ MDA-MB-231یثبؽد.
ٔابِهبت عٕیت حبد جٟت تهییٗ دٚس ٕٞ ٚ LDچٙیٗ
عٕیت ص٘تیىی در ٔدَ ٘ in vivo ٚ in vitroؾبٖ دٙٞدٜی
عدْ عٕیت ایٗ ٌیبٔ ٜیثبؽد .در ایٗ ٔابِهبت ٘ؾهبٖ دادٜ
ؽد ٜو ٝدر ٔحدٚدٜی ر٘ج  2gr/kgدر ٔدَ حیٛا٘ی ٔٛػ،
ٞههیم ٔههزي ٔ ٚیههزی ٔؾههبٞد٘ ٜؾههد ٜاعههت٘ .تههبیج ایههٗ
تحمیمبت ٘ؾبٖ داد و LD ٝعقبرٜی خؾه ؽهد ٜاس ثهزي
ٌیههب ٜدر ٔههٛػ ٔههیتٛا٘ههد ثیؾههتز اس  5gr/kgثبؽههد (.)20
ٔابِهههبت عههٕیت ص٘تیىههی ثههز رٚی ایههٗ ٌیههب٘ ٜیههش
٘ؾههبٖدٙٞههدٜی عههدْ عههٕیت ایههٗ عقههبر ٜدر ٔههدَ
ِٙفٛعیت ٞبی خٔ ٖٛحیای ٕٞ ٚچٙیٗ ٔدَ آعهرزصیّٛط
ٔیثبؽد (.)21
اس سٔبٖ ٞهبی ٌذؽهت ٝتهبو ،ٖٛٙاس ٌیبٞهبٖ  ٚتزویجهبت
آٖٞب در درٔبٖ ثیٕبریٞبی ٔتتّ اعتفبدٌ ٜزدید ٜاعهت.
أههزٚس ٜثههب ٚجههٛد پیؾههزفتٞههبی سیههبد در سٔیٙههٝی تِٛیههد
دارٞٚبی عٙتتیه ،اعتفبد ٜاس خهٛاؿ درٔهب٘ی ٌیبٞهبٖ در
درج ٝی إٞیت ثبالیی لزار دارد .اس ٟٔٓتزیٗ دالیُ إٞیت
 ٚتٛج ٝفزاٚاٖ ث ٝتزویجبت ٌیهبٞی ٘ییهز پغهیدیٌ ْٛهٛاٚا،
168

ٔیتٛاٖ ثٔ ٝبٞیت اجیهی  ٚعٛارك ٘بٔاّٛة وٕتز ٘غهجت
ث ٝدارٞٚبی ؽیٕیبیی ٕٞ ٚچٙهیٗ ٚجهٛد تزویجهبتی ٘ییهز
آِىبِٛئی هدٞب ،فالٛ٘ٚٚئی هدٞبٌّ ،یىٛسی هدٞب ،پّ هیفٙههُٞههب در
عقبرٜی ایٗ ٌیب ٜاؽبرٕٛ٘ ٜد ( .)1ثب ٚجهٛد تحمیمهبتی وهٝ
در ٔٛرد خٛاؿ ایٗ ٌیب ٜا٘جبْ ؽد ٜاعتٙٞ ،هٛس ااالعهبت
جههبٔهی در ٔههٛرد اثههزات ٌیههب ٜپغههیدیٌ ْٛههٛاٚا ،ثههز رٚی
عَّٞٛبی خ٘ٛی فٛرت ٍ٘زفت ٝاعتِ .ذا ثب تٛج ٝثه٘ ٝجهٛد
ٔابِهبت وبفی در ایٗ سٔیٞ ،ٝٙد اس ایٗ ٔابِه ،ٝثزرعهی
اثز عقبرٜی ٞیدرٚاِىّی ثزي ٌیب ٜپغیدیٌٛ ْٛاٚا ثهز رٚی
عَّٞٛبی خ٘ٛی در ٔٛػ فحزایی ٘ز ٔیثبؽد.
مًاد ي ريشَا
در ایههٗ ٔابِههه ،ٝتهههداد  40عههز ٔههٛػ ثههبِز ٘ههز اس ٘ههضاد
 Sprague Dawleyدر ٔحدٚدٜی ٚس٘ی  ٚ 200 ± 20عهٗ
 10تب ٞ 12فت ٝاعتفبد ٜؽد .حیٛا٘هبت اس ال٘هٝی حیٛا٘هبت
خزیداری  ٚدر دٔبی  22 ± 20درج 12 ،ٝعبعت رٚؽٙبیی
 12 ٚعبعت تبریىی  ٚراٛثت ٘غجی  55 ± 5درفد ثهب آة
 ٚغذای اعتب٘دارد و ٝث ٝاهٛر آسادا٘ه ٝدر اختیبرؽهبٖ لهزار
داؽتٍٟ٘ ،داری ؽد٘د .ا٘تتبة ٔٛػٞب ثب اعتفبد ٜاس اعهداد
تقبدفی ا٘جبْ ؽهد ،ٜحیٛا٘هبت ثه ٝفهٛرت تقهبدفی در در
چٟبر ٌز ٜٚؽهبٞد ٌ ٚهزٜٞٚهبی آسٔهبیؼ ا ،َٚد ٚ ْٚعهْٛ
تمغیٓ ؽد٘د  ٚحجٓ ٕ٘٘ٛه ٝدر ٌهزٜٞٚهبی ٔهٛرد ٔابِهه،ٝ
 10رت در ٞز ٌز ٜٚثٛد ٜاعت .ایٗ ٔابِهه ٝاس اعهفٙد ٔهبٜ
 1397تب ؽٟزیٛر ٔب 1398 ٜدر دا٘ؾٍب ٜعّ ْٛپشؽىی ساثهُ
ث ٝا٘جبْ رعید .در ایٗ ٔابِهٔ ٝتغیزٞبی ٔهٛرد ثزرعهی ثهب
اعتفبد ٜاس دعتٍب ٜاته ٛآ٘هبِیشٚر ا٘جهبْ ٌزدیهد  ٚدادٜٞهبی
ٔٛرد ٘یز اس ٔٙحٙیٞبی ث ٝدعت آٔد ٜاعتتزاج ؽد.
طرز تُیٍی عصارٌ :ثزي ٌٛاٚا اس ٔٙامٝی چبثٟبر در
اعتبٖ عیغتبٖ  ٚثّٛچغتبٖ ،جٕعآٚری  ٚتٛعط وبرؽٙبط
ٌیبٜؽٙبعی دا٘ؾىدٜی دارٚعبسی ( )SFPH-771ؽٙبعهبیی
ٌزدید .اثتدا ثزيٞهب ،تٕیهش ؽهد ٚ ٜعهرظ جٟهت خؾهه
ؽدٖ در عبی ٝلزار داد ٜؽد ،پظ اس خؾهه ؽهدٖ تٛعهط
آعیبة ثزلهی ،پهٛدر ؽهد  ٚجٟهت عقهبرٌٜیهزی اعهتفبدٜ
ٌزدیههد .عقههبرٌٜیههزی ثهه ٝرٚػ پزوٛالعههی ٖٛثههب اتههبَ٘ٛ
 70درج ٝا٘جبْ ٌزفت .عقبرٞ ٜب تٛعط دعیىبتٛر در دٔبی
 40درج( ٝرٚتبری) غّیظ ؽد٘د  ٚپظ اس آٖ ،عقهبرٜٞهبی
غّیظ ؽد ٜث ٝدعتٍب ٜفزیشدرایز ٔٙتمُ ٌزدید  ٚدر ٟ٘بیت،
عقبرٜی ثزي ،ث ٝفٛرت پٛدر ِیٛفیّیش ؽد ٜدرآٔد (.)22
ارزیابی ظرفیت آوتیاکسیداوی با رادیكال DPPH

( ،DPPH :)1,1-diphenyl-2-picrylhydrazylیه رادیىبَ
مجله دانشکده پزشکی زابل؛ سال 3؛ شماره 4؛ زمستان 1399
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وگیه عالی و همکاران

آساد پبیدار اعت ؤ ٝحّٔ َٛتبِ٘ٛی آٖ دارای ر٘هً ثهٙفؼ
ٔی ثبؽد .ایٗ ٔبد ٜدارای یه اِىتز ٖٚجفت ٘ؾد ٜثهز رٚی
یىی اس اتٓٞبی پُ ٘یتزٚص٘ی اعهتٟٔ .هبر رادیىهبَ DPPH
پبی ٚ ٝاعبط ارسیبثی ظزفیت آ٘تی اوغیدا٘ی اعهت .اعهبط
ایٗ رٚػ ثز ٔجٙبی احیبء رادیىبَ آساد  DPPHثٚ ٝعهیّٝی
آ٘تیاوغیداٖٞب در غیبة عبیز رادیىبَٞبی آساد در ٔحهیط
ٔی ثبؽد و٘ ٝتیجٝی ایٗ عُٕ ثبعث ایجبد رٍ٘ی در ٔحیط
ٔیؽٛد و ٝؽدت آٖ ثب دعتٍب ٜای عٙجی لبثُ ا٘داسٌٜیهزی
اعت .پبی ٚ ٝاعبط ایٗ رٚػ ایٗ اعت و ٝرادیىبَ  DPPHثهٝ
عٛٙاٖ پذیز٘دٜی اِىتهز ٖٚاس یهه ِٔٛىه َٛاٞداوٙٙهدٔ ٜب٘ٙهد
آ٘تیاوغیداٖ عُٕ ٔهیوٙهد ،در ٘تیجه ٝآٖ رادیىهبَ DPPH
یه اِىتز ٖٚرا دریبفت ٔیوٙد .در ایهٗ حبِهت ،ر٘هً ثهٙفؼ
ٔحیط ث ٝرً٘ سرد تجدیُ ٔیؽٛد ،ثٙهبثزایٗ ؽهدت جهذة در
٘ 517ب٘ٔٛتز وبٞؼ ٔییبثد ،اس رٚی ا٘داسٌٜیزی وبٞؼ ؽهدت
جذة ثهٚ ٝعهیّٝی ایه عهٙجی ٔهیتهٛاٖ ثه ٝخقٛفهیبت
آ٘تیاوغیدا٘ی آٖ پی ثزد (.)23
ريش  :Folin-Ciocalteuایٗ رٚػ ث ٝاهٛر ٔغهتمیٓ،
ظزفیت آ٘تیاوغیدا٘ی را ثزرعی ٕ٘هیوٙهد ،ثّىهٕٞ ٝیؾهٝ
ٔىُٕ رٚػٞبی ثزرعی ظزفیت آ٘تی اوغیدا٘ی ٔهیثبؽهد.
در ٚالع تهییٗوٙٙدٜی تزویجبت وُ فِٛٙی اعت .تزویجهبت
پّی فِٛٙی ؽبُٔ فالٛ٘ٚئید ،فالٚا٘ ،َٛفالٚا٘ ،َٛایشٚفالٖٞٚب،
فالٚا٘هه ،ٖٛفههالٚاٖ ٕٞ ٚچٙههیٗ ِیٍٙههیٗ ،تههب٘ٗ ،تٛوههٛفزَٚ
ٔیثبؽهد وه ٝدر ٔیهٜٞٛهب ،عهجشیجبت ،دا٘هٞٝهبی رٚغٙهی،
آجیُٞبٌ ،یبٞبٖ دارٚیی  ٚاجشاء ٌیبٞبٖ ٚجهٛد دارد .یىهی
اس رٚػٞبی ا٘داسٌ ٜیزی ٔحتٛای وُ تزویجبت فّٙی ،رٚػ
ٔ Ciocalteu-Folinیثبؽد وه ٝاِٚهیٗ ثهبر در عهبَ 1982
ٔاهههزر ٌزدیههدٔ .ههههز ٔ Ciocalteu-Folinتّهههٛای اس
فغفِٛٔٛیجدات  ٚفغفٛتٍٙغتیه اعید اعت و ٝثز ٔجٙهبی
رً٘عٙجی عُٕ ٔیوٙد ٔ ٚیتٛا٘هد ٔمهدار وهُ تزویجهبت
فِٛٙی ٔحیط را ا٘داسٌٜیزی ٕ٘بید .اعبط ایٗ رٚػ ثز ایهٗ
افههُ اعههتٛار اعههت وهه Folin-Ciocalteu ٝیههه تزویههت
اوغٙد ٜاعت .فَٞٛٙب  ٚپّیفَٞٛٙب ثب ا٘تمبَ تهه اِىتهزٖٚ
خٛد در ٔحیط لّیبیی ث ٝآٖ ،ایٗ تزویهت را احیهب وهزدٚ ٜ
ایجبد رً٘ آثی در ٔحیط ٔیٕ٘بیٙهد ،وه ٝدر ٘ 765هب٘ٔٛتز
ثیؾتزیٗ ٔیشاٖ جذة را ٘ؾبٖ ٔیدٞد .جٟت وٙتزَ دلیك
ایٗ رٚػ حتٕبً ثبید اس ٔحّ َٛؽبٞد یب اعهتب٘دارد اعهتفبدٜ
ٕ٘ٛد و ٝدر ثیؾتز تحمیمهبت ،اس اعهید ٌبِیهه ثه ٝعٙهٛاٖ
اعتب٘دارد اعتفبدٔ ٜیؽٛد (.)24
ريش کار  :Folin-Ciocalteuثزای تهییٗ ٔیشاٖ فٙهُ
وُ عقبر ،ٜاس ٔٙحٙی اعتب٘دارد اعید ٌبِیه  ٚرٚػ فِٛیٗ

عیىبِت ٛاعتفبدٌ ٜزدیدٕٞ .بٖاٛر و ٝدر ٔمهبالت ٌذؽهتٝ
ٌههشارػ ؽههد ٜاعههتٔ ،مههدار ٔ 40یىزِٚیتههز (اس ٔمههدار
 )1mg/mLاس عقههبرٜی خؾههه  ٚیههب ٔحّههٔ َٛتههبِ٘ٛی
اعههتب٘دارد اعههید ٌبِیههه در غّیههتٞههبی ٔتتّهه را ثههب
ٔ 200بیىزِٚیتز ؽٙبعبٌز ٔ Folin-Ciocalteuتّٛط وهزدٜ
 ٚحجٓ آٖ را ثب آة ٔماز ثٔ 3/16 ٝیّیِیتهز ٔهیرعهب٘یٓ.
ثهد اس ٌذؽت  10دلیمٔ 600 ،ٝبیىزِٚیتز اس ٔحّ َٛعدیٓ
وزثٙبت  0/25درفد ثٔ ٝحیط ٚاوهٙؼ اعهبفٔ ٝهیٌهزدد.
عههرظ ثههٔ ٝههدت  2عههبعت در دٔههبی ٔحههیط آسٔبیؾههٍبٜ
ٍٟ٘داری  ٚجذة ٘ٛری آٖ تٛعط اعرىتزٚفتٔٛتز پالراعتبر
عبخت وؾٛر إِٓبٖ در اٛٔ َٛج ٘ 765ب٘ٔٛتز لزائت ؽهد.
ٔمبدیز ف ُٙتبْ در ٕ٘ٞٝ٘ٛبی عقبر ٜثب اعهتفبد ٜاس ٔٙحٙهی
اعتب٘دارد ثز حغت ٔیّیٌزْ اعید ٌبِیه در ٌهزْ عقهبرٜ
ثیبٖ ٌزدید (.)mg of GA/g of dE
ٌزٜٞٚبی ٔٛرد ثزرعی ؽبُٔ:
ٌ.1ز ٜٚؽبٞد :ؽبُٔ حیٛا٘هبتی وه ٝدر اهٔ َٛابِهه،ٝ
درٔب٘ی در آٖٞب فٛرت ٍ٘زفت.
ٌ .2ز ٜٚآسٔبیؼ  :1ؽبُٔ حیٛا٘بتی وه ٝثهٔ ٝهدت ٔ 3هب،ٜ
عقهههبرٜی ٞیهههدرٚاِىّی ثهههزي پغهههیدیٌ ْٛهههٛاٚا ثهههب دٚس
 3000mg/kgث ٝفٛرت رٚساٌ٘ ٝبٚاص ٌزدید (.)leave 3000
ٌ .3ز ٜٚآسٔبیؼ  :2ؽبُٔ حیٛا٘بتی وه ٝثهٔ ٝهدت ٔ 3هب،ٜ
عقهههبرٜی ٞیهههدرٚاِىّی ثهههزي پغهههیدیٌ ْٛهههٛاٚا ثهههب دٚس
 4000mg/kgث ٝفٛرت رٚساٌ٘ ٝبٚاص ٌزدید (.)leave 4000
ٌ .4ز ٜٚآسٔبیؼ  :3ؽبُٔ حیٛا٘بتی وه ٝثهٔ ٝهدت ٔ 3هب،ٜ
عقهههبرٜی ٞیهههدرٚاِىّی ثهههزي پغهههیدیٌ ْٛهههٛاٚا ثهههب دٚس
 5000mg/kgث ٝفٛرت رٚساٌ٘ ٝبٚاص ٌزدید (.)leave 5000
پظ اس پبیبٖ دٚرٜی آسٔبیؼٛٔ ،ػٞبی فحزایی ٌزٜٚ
آسٔبیؼ  ٚؽبٞد تٛعط اتز ،ثیٛٞػ ؽد ٚ ٜخهٌٖٛیهزی اس
لّهت ا٘جهبْ ٌزفهتٕ٘ٛ٘ .هٞٝههبی خهٔ ٖٛهٛرد ٘یهز جٟههت
ا٘داسٌٜیزی پبرأتزٞبیی ٔب٘ٙد ؽهٕبرػ ٌّجهَٞٛهبی لزٔهش
خٌّٕٛٛٞ ،ٖٛثیٕٗٞ ،بتٛوزیت ،ؽٕبرػ پالوهت ،ؽهٕبرػ
ٌّجَٞٛبی عفید خٔ ،ٖٛیبٍ٘یٗ حجهٓ ٌّجهِٛیٔ ،یهبٍ٘یٗ
ٌّٕٛٞههٛثیٗ عههّٔ ،َٛیههبٍ٘یٗ غّیههت ٌّٕٛٞههٛثیٗ ثههٝ
آسٔبیؾٍب ٜارعبَ ؽهد .دادٜٞهب ثهب وٕهه ٘هزْافهشار SPSS
٘غتٝی )version 20, IBM Corporation, Armonk, NY( 20
 ٚثب آسٖٔٞٛبی آ٘بِیش ٚاریب٘ظ یهه ازفه ANOVA ٝثهب در
٘یههز ٌههزفتٗ عههات ٔه ٙهیداری ٔ p value > 0/05ههٛرد
تجشی ٚ ٝتحّیُ لزار ٌزفت .در ایٗ ٔابِه ،ٝوّیهٝی افهَٛ
اخاللی وبر ثب حیٛا٘بت ،اجك پزٚتىُ ٞبی اخاللهی وهبر ثهب
حیٛا٘بت آسٔبیؾٍبٞی رعبیت ؽد.
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اثر عصارهی برگ گیاه پسیدیوم گواوا بر روی سلولهای خووی

یافتٍَا
٘تبیج تأثیز عقبرٜی ٞیدرٚاِىّی ٌٛاٚا ثز عَّٞٛهبی خهٖٛ
ٔحیای در ٔابِه ٝپهیؼ ر ٚحهبوی اس عهدْ عهٕیت ایهٗ
عقبر ٜدر ٌزٜٞٚهبی آسٔهبیؼ دریبفهتوٙٙهد ٜثهب دٚسٞهبی
ٔ 5000 ،4000 ،3000یّیٌهزْ ثهز ویّهٌٛزْ ٚسٖ ٔهٛػ
فحزایی و ٝث ٝفٛرت رٚسا٘ ٚ ٝثٔ ٝدت ٔ 3بٌ ٜبٚاص ٌزدید،
ٔیثبؽد .ثزرعی ٔیبٍ٘یٗ تهداد ٌّجَٞٛبی لزٔهش خه ٖٛدر
ٌههزٜٞٚههبی ؽههبٞد  ٚتجزثههی ٔ ٚمبیغههٝی آٖ در عههات
(ٔ )p value > 0/05ؾتـ ٕ٘ٛد ،ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٌزٜٞٚهبی
تجزثی ٔ 5000 ٚ 3000،4000یّی ٌزْ ثز ویٌّٛزْ ٘غجت
ثٌ ٝز ٜٚؽبٞد افشایؼ ٚجٛد دارد و ٝایهٗ اخهتال اس ٘یهز
آٔبری ٔهٙیدار ٕ٘یثبؽد (ٕ٘ٛدار .)1

پظ اس ثزرعی ٔمبیغٝی ٔیهبٍ٘یٗ درفهد ٕٞبتٛوزیهت
در ٌزٜٞٚبی تجزثی ٌ ٚهز ٜٚؽهبٞد ثهب اعهتفبد ٜاس آسٔهٖٛ
دا٘ىهههٗ  ٚدر عهههات اإیٙهههبٖ ثهههبالتز اس  95درفهههد ٚ
٘ p value > 0/05تههبیج ٘ؾههبٖ داد وههٔ ٝیههبٍ٘یٗ درفههد
ٕٞبتٛوزیههت در ٌههز ٜٚتجزثههی عقههبرٜی ٞیههدرٚاِىّی
ٔ 5000یّیٌزْ ثز ویٌّٛزْ در ٔمبیغ ٝثب ٌز ٜٚؽهبٞد دارای
افشایؼ ٔهٙیدار ٔیثبؽد (ٕٛ٘( )p value ; 0/04دار .)4
Hb
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ومًدار  :3مقایسٍی میاوگیه ي اوحراف معیار َمًگلًبیه خًن مًش
صحرایی در چُار گريٌ (آزمایص ي ضاَد)
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ومًدار  :1مقایسٍی میاوگیه ي اوحراف معیار گلبًلَای قرمس خًن
مًش صحرایی در چُار گريٌ (آزمایص ي ضاَد) ()p value > 5/55
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ٕٞچٙیٗ ثزرعی ٔیبٍ٘یٗ تهداد ٌّجٞ َٛهبی عهفید خه،ٖٛ
ٔیبٍ٘یٗ ٌّٕٛٛٞثیٗ خٔ ،ٖٛیبٍ٘یٗ حجٓ عِّٛیٔ ،یبٍ٘یٗ
ٌّٕٛٛٞثیٗ عّٔ ،َٛیبٍ٘یٗ غّیت ٌّٕٛٞهٛثیٗ عهِّٛی در
ٌههزٜٞٚههبی ؽههبٞد  ٚتجزثههی ٔ ٚمبیغههٝی آٖ در عههات
(ٔ )p value ≥ 0/05ؾتـ ٕ٘ٛد ،ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٌزٜٞٚهبی
تجزثی ثب ٌز ٜٚؽبٞد اس ٘یز آٔبری اختال ٔهٙی دار ٚجهٛد
٘دارد (ٕ٘ٛدار .)3 ٚ 2

ٕٞچٙههیٗ ثزرعههی ٔیههبٍ٘یٗ تهههداد پالوههت خهه ٖٛدر
ٌههزٜٞٚههبی ؽههبٞد  ٚتجزثههی ٔ ٚمبیغههٝی آٖ در عههات
(ٔ )p value > 0/05ؾتـ ٕ٘ٛد ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٌهزٜٞٚهبی
تجزثی ثب ٌز ٜٚؽبٞد ٞیم تفبٚت ٔهٙهیداری ٚجهٛد ٘هدارد
(ٕ٘ٛدار .)5
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ومًدار  :4مقایسٍی میاوگیه ي اوحراف معیار َماتًکریت خًن مًش
صحرایی در چُار گريٌ (آزمایص ي ضاَد)
* :ثیبٍ٘ز تفبٚت ٔهٙیدار ٌز ٜٚؽبٞد ثب ٌز ٜٚآسٔبیؼ اعت.
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ومًدار  :2مقایسٍ میاوگیه ي اوحراف معیار گلبًلَای سفید خًن
مًش صحرایی در چُار گريٌ (آزمایص ي ضاَد)

170

بررسی فعالیت آوتیی اکسییداوی :ثزرعهی فهبِیهت
آ٘تی اوغیدا٘ی عقبرٜی ثزي ٌهٛاٚا وه ٝثه ٝفهٛرت  3ثهبر
تىزار ا٘جبْ ؽد٘ ،ؾبٖ ٔیدٞهد وه ٝعقهبرٜی ٞیهدرٚاِىّی
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وگیه عالی و همکاران

فهبِیت فٛق اِهبد ٜای در ث ٝداْ ا٘داختٗ رادیىبَٞبی آساد اس
خٛد ثزٚس ٔیدٞد٘ .تبیج ث ٝدعت آٔد٘ ٜؾبٖ ٔهیدٞهد وهٝ
غّاههت ٟٔههبر  50درفههد ( )IC50عقههبرٜی ثههزي ٌههٛاٚا
ٔ 172 ± 3/592 ng/mlیثبؽدٔ .یشاٖ وُ تزویجبت فِٛٙی
در ایهههٗ عقهههبر٘ ٜیهههش  252/67 ± 2/71 mg GAE/gاس
عقبرٜی خؾه ٔیثبؽد.
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ومًدار  :5مقایسٍی میاوگیه ي اوحراف معیار پالکت خًن مًش
صحرایی چُار گريٌ (آزمایص ي ضاَد)

بحث ي وتیجٍگیری

ثب تٛج ٝث ٝاثجبت اثزات دارٚیی ٔتتّ ٌیب ٜپغیدیٌٛ ْٛاٚا،
ٞد اس ایٗ ٔابِه ،ٝثزرعهی تهأثیز عقهبرٜی ٞیهدرٚاِىّی
ثزي پغیدیٌٛ ْٛاٚا ثز تهداد عهَّٞٛهبی خه٘ٛی در ٔهٛػ
فحزایی ٔیثبؽد .اس آٖجبیی و ٝوهٓخه٘ٛی ،یهه ٔؾهىُ
عٕدٜی ثٟداؽت عٕٔٛی اعت ،وٓ خ٘ٛی آٔ ،ٗٞهَٕٛتزیٗ
ؽىُ وٓخ٘ٛی ٔی ثبؽد  ٚعٛء تغذی ٝثٚ ٝیض ٜدر وؾٛرٞبی
در حبَ تٛعه ،ٝعبُٔ ایٗ وٓخ٘ٛی اعت.
٘ٛجٛا٘بٖ ،یىی اس ٌزٜٞٚبی افّی در ٔهزك خاز اثهتال
ث ٝوٓ خ٘ٛی ٞغتٙد .و ٝایهٗ ؽهزایط ٔهیتٛا٘هد ٔٙجهز ثهٝ
اخههتالَ در عّٕىههزد ٔغههش  ٚدر ٘تیجهه ٝوههبٞؼ تٛا٘ههبیی
یبدٌیزی  ٚوبٞؼ عّٕىزد تحقیّی ؽٛدٕٞ .چٙیٗ جٟهت
وبٞؼ عٛارك جب٘جی دارٞٚب پیؾٟٙبد ٔی ؽٛد اس دارٞٚهبی
ٌیبٞی اعتفبد ٜؽٛد و ٝیىی اس ایٗ ٌیبٞبٖ دارٚیهی ٌهٛاٚا
ٔههیثبؽههد وهه ٝعزؽههبر اس تزویجههبت پّههیفٙههِٛی ٔب٘ٙههد
فالٛ٘ٚٚئیههدٞب ،تههب٘ٗٞههب ،االصیههه اعههید ،تههزیتههزپٗٞههب ٚ
وٛئزعههتیٗ اعههت وهه ٝایههٗ تزویجههبت دارای خبفههیت
آ٘تیاوغیدا٘ی لٛی ٞغتٙد.
ٌیبٞبٖ دارٚیی ،ث ٝاهٛر خهبؿٌ ،هٛاٚا ،ثهزای چٙهدیٗ
د ، ٝٞجٟت درٔبٖ چٙدیٗ ثیٕبری ا٘غبٖ (اثز ٟٔهبری ایهٗ
عقبر ٜثز رؽد عّٞ َٛبی عزاب٘ی ،فهبِیهت عهد تىریهزی
ٌههٚٛا ثههز عههَّٞٛههبی فیجزٚثالعههت در ٔحههیط ٚ MCF-7
 ،)25( Caco3درٔهههبٖ ٌبعهههتزٚا٘تزیت ،اعهههٟبَ خههه٘ٛی،

خبفیت عهٕی در ثزاثهز اؽزؽهیبوّی (ٟٔ ،)21بروٙٙهدٜی
اعتزپتٛوٛوٛط ( ،)26عد اِتٟبة  ٚآ٘تهی اوغهیداٖ لهٛی
ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٌزفت ٝاعت (.)27
در ٔابِهٝی ٔیزسایهی  ٚغالٔهی ( ،)28اثهز ٔحهبفیتی
عقبرٜی ثزي ٌیب ٜحزا ثز رٚی ثبفت خ ٖٛعبس ٔهٛػٞهبی
اِمبء ؽد ٜثب تتزاوّزید وزثٗ ٔٛرد ٔابِه ٝلزار ٌزفت٘ .تبیج
٘ؾبٖ داد و ٝثبفت ٔغش اعهتتٛاٖ ٘ىهزٚس ؽهدٌّ ،ٜجهَٞٛهبی
عفید ،آِجٔٛیٗ عزْ  ٚپزٚتئیٗ وّی ٌزٜٞٚبی تیٕهبر ٘غهجت
ث ٝؽبٞد ،افشایؼ ٔهٙیدار ( )p value ≤ 0/001را ٘ؾبٖ داد.
٘تبیج حبفُ اس ٔابِهٝی ٔدرعهی  ٚرعهبِتپهٛر ( )29ثهز
رٚی تههأثیز عقههبرٜی ٞیههدرٚاِىّی ٌیههب ٜلبفههدن ثههز تهههداد
عَّٞٛبی خ٘ٛی در ٔٛػ وٛچه آسٔبیؾٍبٞی٘ ،ؾبٖ داد وهٝ
عقبرٜی ٞیدرٚاِىّی ٌیب ٜلبفدن ٔیتٛا٘د ث ٝفٛرت ٚاثغهتٝ
ث ٝدٚس ثز ٌّجَٞٛبی لزٔش  ٚعفید اثز ٔرجت داؽت ٝثبؽد.
در ٔابِهههٝی عجههدا٘یپههٛر ٕٞ ٚىههبراٖ ( ،)30تههأثیز
عقبرٜی ٞیدرٚاِىّی ٌُ ٌیب ٜاعاٛخٛدٚط ثز رٚی رؽهد
 ٚتىریههز عههَّٞٛههبی ثٙیههبدی عقههجی ٔههٛػ فههحزایی ٚ
ٕٞچٙههیٗ خبفههیت آ٘تههی آپٛپتههٛسی عقههبرٜی ٌیههبٜ
اعاٛخٛدٚط ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفت٘ .تبیج ث ٝدعت آٔدٜ
در ایٗ ٔابِه٘ ٝؾبٖ داد و ٝعقبرٜی ٌیهب ٜاعهاٛخٛدٚط،
تىریز عَّٞٛهبی ثٙیهبدی عقهجی را ثه ٝاهٛر ٔهٙهیداری
٘غجت ثٌ ٝز ٜٚؽبٞد افشایؼ ٔیدٞد ٔ ٚیشاٖ آپٛپتهٛس اِمهب
ؽد ٜثب اتهب٘٘ َٛیهش در حرهٛر عقهبر ٜدر ٔهٛػ فهحزایی
وبٞؼ ٔییبثد.
در ٔابِهٝای و ٝتٛعط ٕٞ ٚ Chenىبراٖ ( ،)27ا٘جهبْ
ؽههد ثههٔ ٝههدت  14رٚسٔ 14 ،یّههیِیتههز عقههبرٜی آثههی
( .Mangifera indica Lا٘ج )ٝپٛعت عهبل ٝاعهتفبد ٜؽهد ٚ
اثزات آٖ ثز رٚی پبرأتزٞبی ٕٞبتِٛٛصیه ٔٛػٞبی ٘زٔبَ
آِجیٙههٔ ٛههٛرد ثزرعهی لههزار ٌزفههت٘ ،تههبیج ٘ؾههبٖ داد وههٝ
عقهبرٜی  Mangifera indicaپٛعهت عهبل ،ٝدارای ثزخهی
اثزات ثز رٚی عیغتٓ خٖٛعهبس ٔٛجهٛد ٔهیثبؽهد وه ٝثهب
افشایؼ ٔرجهت عهات (ٕٞبتٛوزیهت)ٌّ ،جهَٞٛهبی لزٔهش،
ِىٛعیتٞب ،تهداد پالوتٞهب آؽهىبر ٔهیؽهٛد ،ایهٗ ٘ؾهبٖ
ٔیدٞد و ٝاعتفبد ٜاس ایٗ ٌیب ،ٜفبلهد ٞهز ٌ٘ٛه ٝعبرعهٝی
جب٘جی رٚی پبرأتزٞبی ٕٞبتِٛٛصیه ثدٖ ٔیثبؽهد وه ٝثهب
ٔابِهٝی ٔب ٓٞخٛا٘ی داؽت.
ٕٞ ٚ Ubohىبراٖ ( )31در ثزرعیٞبی خٛد ٘ؾبٖ داد٘د
و ٝفالٛ٘ٚئیهدٞبی ٔٛجهٛد در پغهیدی ،ْٛاس پزاوغیداعهیٖٛ
اعیدٞبی چزة غیز اؽهجب در غؾهبٞبی عهِّٛی جّهٌٛیزی
ٔههیوٙٙههد .ایههٗ فهبِیههت آ٘تههیاوغههیدا٘ی ٔههیتٛا٘ههد اس ٔغههش
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اعتتٛاٖ  ٚعَّٞٛبی خ٘ٛی در ثزاثز حّٕهٝی رادیىهبَٞهبی
آساد ٚاوٙؼ دٙٞد ٜدر ثدٖٔ ،حبفیت وٙد.
عقههبرٜی ٌههٛاٚا ،اثههزات عههد إٓ٘ههی را در ٔههٛػٞههبی
فحزایی ٚیغتبر آِٛد ٜث ٝتزیرب٘ٛعهٛٔٛسیظ ٘ؾهبٖ داد .ثهٝ
ایٗ فٛرت ؤ ٝمدار ٌّٕٛٛٞثیٗ «تهداد ٌّجَٞٛبی لزٔش»
حجٓ ٔتٛعط ٌّج ٚ َٛغّیت ٌّٕٛٛٞثیٗ را افهشایؼ داد،ٜ
در حبِی تهداد ٌّجهَٞٛهبی عهفید ٛ٘ ٚتزٚفیهُ را وهبٞؼ
ٔیدٞد ( .)32ثب تجٛیش ثزي عقبرٜی ٌٛاٚاٞ ،هیم تغییهزی
در اریتزٚعیتٞب ٔؾبٞد٘ ٜؾد٘ .تبیج ٔتفبٚتی اس ایٗ ٘یزیٝ
ثجههت ؽههد ٜاعههت سیههزا ٔههٛػٞههبی ٔههٛرد ٔابِههه ،ٝرٚػ
اعتتزاج  ٚدٚس عقبرٜی ٔهٛرد ٔابِههٔ ٝتفهبٚتا٘هد (.)33
عال ٜٚثز ایٗ ،عقبرٜی ٔتبِ٘ٛی  ٚاتبِ٘ٛی ثهزي ٌهٛاٚا ثبعهث
ٟٔبر ِیش ؽدٖ غؾب اریتزٚعیت ٔیؽٛد (.)34
در ٔابِهههٝی ٔدرعههی  ٚاعههدی ( ،)35اثههز عقههبرٜی
ٞیههدرٚاِىّی عههزخبرٌُ ثههز پبرأتزٞههبی خهه٘ٛی در ٔههٛػ
وٛچهه آسٔبیؾههٍبٞی ثزرعههی ؽههد٘ ،تههبیج ٘ؾههبٖ داد وههٝ
عقبرٜی ٞیدرٚاِىّی ٌیب ٜعزخبرٌُ ٔی تٛا٘د ثب افشایؼ در
تهداد ٌّجٞ َٛبی عفید خ ،ٖٛثبعث تمٛیت عیغتٓ ایٕٙهی
ؽد ٚ ٜثهب افهشایؼ در تههداد عهَّٞٛهبی لزٔهش خه ٖٛثهز
خ ٖٛعبسی ٔؤثز ثبؽد وه ٝایهٗ ٘تهبیج ثهب ٘تهبیج حبفهُ اس
آسٔبیؼ ٔب ٓٞخٛا٘ی داؽت.
در ٔابِهٝی دیٍزی وه ٝتٛعهط ٔدرعهی ( )36ا٘جهبْ
ؽد ،ث ٝثزرعی تأثیز عقبرٜی ٞیدرٚاِىّی ریؾهٝی عهٙجُ
ختبیی ثز عّٞ َٛهبی خه٘ٛی ٔهٛػ وٛچهه آسٔبیؾهٍبٞی
پزداختٔ ،ؾتـ ٌزدید ؤ ٝیهبٍ٘یٗ تههداد ٌّجهَٞٛهبی
عههفید در ٌههزٜٞٚههبی دریبفههتوٙٙههدٜی عقههبر ،ٜثهه ٝاههٛر
ٔهٙیداری ثیؾتز اس ٌهز ٜٚؽهبٞد ثهٛد (.)p value > 0/05
ٔیهههبٍ٘یٗ تههههداد ٌّجهههَٞٛهههبی لزٔهههش در ٌهههزٜٞٚهههبی
دریبفت وٙٙدٜی عقبر ٜث ٝاٛر ٔهٙی داری ثیؾهتز اس ٌهزٜٚ
ؽههبٞد ثههٛد ( .)p value > 0/05تفههبٚت ٔه ٙهیداری ث هیٗ
ٔیههبٍ٘یٗ ٕٞبتٛوزیههت ٌّٕٛٞ ٚههٛثیٗ ٔ ٚیههبٍ٘یٗ غّیههت
ٌّٕٛٛٞثیٗ ٌّجٞ َٛهبی لزٔهش در ٌهزٜٞٚهب ٔؾهبٞد٘ ٜؾهد
( .)p value > 0/05و٘ ٝتیجهٝی ایهٗ ٔابِهه٘ ٝؾهبٖ داد،
عقبرٜی عٙجُ ختبیی ثب افشایؼ تهداد ٌّجَٞٛبی لزٔش در
فزایٙد خٖٛعبسی ٕٞ ٚچٙیٗ ثب افشایؼ تهداد ٌّجهَٞٛهبی
عفید در تمٛیت عیغتٓ ایٕٙیٔ ،ؤثز اعت.
ٔابِهٝی حبعز ثب ٔابِهبت عبیز پضٞٚؾٍزاٖ ٓٞخٛا٘ی
داؽت  ٚاعهتفبد ٜاس ٌیهب ٜپغهیدیٌ ْٛهٛاٚا ،فبلهد ٞزٌ٘ٛهٝ
عبرعههٝی جههب٘جی رٚی پبرأتزٞههبی ٕٞبتِٛٛصیههه ثههدٖ
ٔیثبؽد  ٚایٗ عقبرٔ ٜیتٛا٘د ثب افشایؼ تهداد ٌّجهَٞٛهبی
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عفید خ ٖٛثبعث تمٛیت عیغتٓ ایٕٙی ؽٛد  ٚثهب افهشایؼ
تهداد ٌّجَٞٛبی لزٔش خ ٚ ٖٛعهَّٞٛهبی اریتزٚئیهد ٔغهش
اعههتتٛاٖ ،ثههز خههٖٛعههبسی ٔههؤثز ثبؽههد .ثزرعههی فهبِیههت
آ٘تیاوغیدا٘ی عقبرٜی ٞیدرٚاِىّی ٌٛاٚا ٘ؾبٖ ٔیدٞد وٝ
ایههٗ عقههبر٘ ،ٜمههؼ فههٛقاِهههبدٜای در ثهه ٝداْ ا٘ههداختٗ
رادیىبَ ٞبی آساد  ٚجٌّٛیزی اس ایجهبد وهٓخه٘ٛی اس خهٛد
٘ؾبٖ ٔیدٙٞد .ث٘ ٝیز ٔیرعهد وه ٝعقهبرٜی ٞیهدرٚاِىی
ثزي ٌٛاٚا ث ٝدِیُ دارا ثٛدٖ فالٛ٘ٚٚئیدٞب ،تب٘ٗٞب ،االصیهه
اعید ،تزیتزپٗٞب  ٚوٛئزعتیٗٔ ،یتٛا٘د ؽهزایط ٔغهبعدی
را ثزای رؽد  ٚتٕبیش عهَّٞٛهبی ثٙیهبدی ثه ٝعهَّٞٛهبی
خٖٛعبس فزإ٘ ٓٞهٛد ٚ ٜوٕهه ثه ٝثبسعهبسی ثبفهت خهٖٛ
ٔیوٙد .ایٗ تزویجبت ٔیتٛا٘ٙد غؾهبٞبی عهِّٛی اس جّٕهٝ
غؾههبی ٌّجههَٞٛههبی لزٔههش را اس آعههیتٞههبی ٘بؽههی اس
رادیىبَٞبی آساد حفظ ٕ٘ٛد ٚ ٜاس تتزیت آٖٞب جّهٌٛیزی
وزد ٚ ٜتهداد آٖٞب را در خ ٖٛافشایؼ دٙٞد.
ثههز اعههبط ٔابِهههبت ٌذؽههت٘ ٚ ٝتههبیج حبفههُ اس ایههٗ
ٔابِهٔ ،ٝیتٛاٖ پیؾٟٙبد وزد وه ٝاثهزات ٔرجهت عقهبرٜی
ثزي ٌٛاٚا ٘بؽی اس فالٛ٘ٚٚییدٞب ،وٛئزعتیٗ  ٚتزیتزپٗٞهب
ٔیثبؽد و ٝایٗ آ٘تیاوغیداٖٞبی لهٛی ٔهیتٛا٘ٙهد ثبعهث
جٌّٛیزی اس آعیتٞبی ٘بؽی اس رادیىبَٞبی آساد و ٝثبعث
تتزیت عَّٞٛب ٔیؽ٘ٛدٔ ،یٌزد٘د .ایٗ ٔابِه٘ ٝؾبٖ داد،
عقبرٜی ثزي ٌٛاٚا رٚی پبرأتزٞبی ٕٞبتِٛٛصیهٔ ،ی تٛا٘د
اثز ٔرجت داؽت ٝثبؽدٕٞ ،چٙیٗ عدْ جٟؼسایی  ٚعهٕیت
عِّٛی ثب دٚسٞهبی ثهبالی عقهبرٜی ایهٗ ٌیهب ٜثهٔ ٝهٙهبی
اعتفبدٜی ایٕٗ اس آٖ در اهت عهٙتی اعهتِ .هذا تٛفهیٝ
ٔی ؽٛد و ٝعقبرٜی ثزي ٌٛاٚا را ٔیتٛاٖ ث ٝعٛٙاٖ درٔبٖ
ٔىُٕ  ٚجهبیٍشیٗ ثهزای ثغهیبری اس ثیٕهبریٞهب اس جّٕهٝ
درٔبٖ وٓ خ٘ٛی در ٘یز ٌزفهت .اِجتهٔ ٝابِههبت ثیؾهتزی
ثزای تأیید ایٗ ٘تبیج ثب اعتفبد ٜاس عبیز ٔهدَٞهبی تجزثهی
ٔب٘ٙد خزٌٛػ  ٚخٛوچٔ ٝهٛرد ٘یهبس ٔهیثبؽهدٕٞ .چٙهیٗ
پضٞٚؼٞهبی ثیؾهتزی ثهزای درن ٔتبثِٛیغهٓٔ ،ىب٘یغهٓ
عُٕ ،اثزثتؾی ،ایٕٙی  ٚاجشای ٔؤثز عقبرٜی ٞیدرٚاِىّی
ٌٛاٚا ٔٛرد ٘یبس اعت
تطكر ي قدرداوی

ایٗ ٔمبِ ٝثز ٌزفت ٝاس پبیبٖ٘بٔٝی دا٘ؾجٛیی ثب وهد اخهالق
ٔ IR.ZBMU.REC.1398.004ههیثبؽههد .ثههدیٗٚعههیّ ٝاس
وّیٝی پزع ُٙآسٔبیؾٍب ٜحیٛا٘بت  ٚوبرؽٙبعبٖ آسٔبیؾٍبٜ
ؤ ٝب را در ا٘جبْ ایٗ ازر پضٞٚؾی یبری رعب٘د٘د ،تؾهىز
 ٚلدردا٘ی ٔیؽٛد.
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Abstract
Background: Application of plants and their compounds has long been
significant in treating diseases mainly due to their natural potential and lower side
effects than chemical drugs and presence of alkaloids, and polyphenols in their
extract. Despite research carried out on the properties of such plants and
popularity of blood diseases, few studies have been done on its effects on blood
cells, thus, it was attempted for the first time to evaluate the effect of
hydroalcoholic extract of the Pseudium guava leaf on blood cells in rats.
Methods: After extracting the leaves of guava plant, 40 adult male rats were divided
into four groups. Which included control (cases with no treatment during the study)
and experimental groups (cases receivied of hydroalcoholic extract of Psidium guava
leaf, in different doses daily for 3 months). At the end of the test period, blood
samples were counted.
Results: The results of this study showed that the hydroalcoholic extract
increased White Blood Cells and Red Blood Cells, but no significant change was
observed. This increase in hematocrit was significant in the group receiving
hydroalcoholic extract at a dose of 5000 mg/kg compared to the control group.
Conclusion: The results of the study had a positive effect on blood cells. Also,
the lack of cytotoxicity with high doses of the extract of this plant means its safe
use in traditional medicine.
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