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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. 

Key words: Ziziphus jujuba, Extract, Peripheral blood cells, Mice 

                                                 
* 
Corresponding author e-mail: hojjati@skums.ac.ir 

 
 Available online at: www.phypha.ir/ppj 

7431تأسیس    

Physiology 

and 

Pharmacology 



222 225 

 

 

 232 – 222 (،2) 71فيزيولوژي و فارماكولوژي 

 7332 تابستان

  

 

  

خون  ی( بر سلول هاZiziphus Jujubaعناب ) وهیم یدروالکلیاثر عصاره ه

 Balb/cنژاد  یشگاهیکوچک آزما یدر موش ها یطیمح

 1یهفشجان یقی، مهرنوش صد*2ی، محمدرضا حجت1یاحمد آباد ینور بیمص

 شهرکرد، شهرکرد یدانشگاه علوم پزشک یی،دارو هانیاگ یقاتمرکز تحق. 1
 شهرکرد، شهرکرد یدانشگاه علوم پزشک ،. گروه فیزیولوژی2

 22 اردیبهشت 11پذیرش:   21 بهمن 22دریافت: 
  

 چكيده

 یدروالکلیا ندارد. در مطالعه حاضر، اثر عصااره ه  وجود نهیزم نیدر ا یشگاهیمطالعه آزما یول شود یم هیتوص یدرمان کم خون یمصرف عناب برا رانیا یدر طب سنتمقدمه: 

        قرار گرفت. یمورد بررس Balb/cنر نژاد  یشگاهیدر موش کوچک آزما یطیخون مح یها سلولخشک عناب بر  وهیم

 ی( را بصاورت داخاص صافاق   100و 200و  mg/kg 400عصااره عنااب     ای نیبالغ به مدت دو هفته نرمال سال یشد. موشها هیعناب ته وهیاز م یدروالکلیعصاره ه :ها  روش

 یافتراقا  صیقارار گرفات. تشا     یابیا ارز دآنها مور یطیخون مح Cell Counterو از قلب آنها خون گرفته شد و بعد با استفاده از دستگاه  هوشیب واناتیکردند. سپس ح افتیدر

 قرار گرفت. یآمار صیو تحل هیمورد تجز یو تست توک کطرفهی انسیوار زیآنال یها آزمونبا  جیانجام شد. نتا یبه روش دست دیسف یگلبولها

. همچنین عصاره عناب در دوز (P<0.05)سبب کاهش معنی دار در درصد مونوسیت ها و نوتروفیص های خون شد  400و  100عصاره عناب به ترتیب در دوزهای  ها: يافته

        و نیاز مقاادیر هموگلاوبین، هماتوکریات،     هاا  پالکات سافید، قرماز و    یهاا  گلباول ال، تغییری در تعاداد کاص   حهر . به(P<0.05)، درصد لنفوسیت های خون را افزایش داد  400

MCV ، ،MCH  وMCHC  از گروهها مشاهده نشد  کی چیهدر(P>0.05). 

 .دهد یمخون را کاهش  یها صیها و نوتروف تینوسو درصد مو شیخون را افزا یها تیعناب درصد لنفوس وهیعصاره م دهد یمپژوهش نشان  نیا یها افتهی :جه گيريينت
 

 یشگاهیموش کوچک آزما ،یطیخون مح یعناب، عصاره، سلولها :هاي كليدي واژه

 1مقدمه

یکای از گیاهاان    Ziziphus Jujubaعناب با نام علمای  

     Ramnaceaeدارویی خوراکی اسات کاه متعلاه باه خاانواده     

از جهاان از جملاه    . این گیاه در منااطه وسایعی  [11] باشد یم

مدیترانه و کشورهای جنوبی اروپا مثص اسپانیا، یوناان   ی منطقه

. در ایران نیز عناب به مقادار زیااد   [3] شود یمو قبرس کشت 

 .ردیگ یمیافت شده و مورد استفاده قرار 
 

 

  hojjati@skums.ac.ir       نویسندة مسئول مکاتبات: *

 www.phypha.ir/ppj                                        گاه مجله:بو

در مطالعات م تلف وجود ترکیبات شیمیایی بسایار متناو    

است. در یک مطالعاه  در عناب مورد بررسی و تایید قرار گرفته 

،  هاا  دراتیا کربوهمش ص شده است که میوه عنااب ننای از   

ضروری و مواد معدنی است  یها نیتامیوفیبر، پروتئین، چربی، 

. میوه عناب در مقایسه با ساقه، ریشه و برگهای آن دارای [11]

 بیشتری است و ننی از لینولئیک اساید اسات   Cو  Aویتامین 

 یوه عناب فالونوئیادها، تاری ترپنوئیاد   . عالوه بر این، در م[3]

، Jujubiside A ،Jujubiside B سااپونین هاا، آلکالوئیادها،   

. [11، 12] استرول ها و نیز اسید لوریک شناسایی شاده اسات  

مطالعات نشان داده است که از بین این ترکیبات، آلکالوئیادها،  

روی ترشا    تری ترپن ها و فالونون ها دارای اثارات مهااری  
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. [11، 11]گراناولی م چاه هسااتند    یهااا سالول ماات از  گلوتا

ترکیبات بیولوژیکی فعال موجود در عناب دارای اثرات مهااری  

و  1سیکلوکسایژناز   یها میآنز ش  هیستامین و فعالیتروی تر

 .  [10]هستند  2

خواص درمانی متعددی برای عناب به اثبات رسایده اسات   

، ضاد   [24، 2]هابی به خواص ضد الت توان یمکه از جمله آنها 

، [11]، ضد صرعی [2]، کاهش دهنده چربی خون [1]سرطانی 

آن اشاره  [22، 2، 3]و خواص آنتی اکسیدانی  [21]ضد دیابتی 

کرد. همچنین در طب سنتی ایران و برخی کشورهای دیگار از  

این گیاه برای درماان اخاتال ت گوارشای، کبادی و اساهال      

تب طب سنتی ایاران از جملاه   . در ک[23 ،11] شود یماستفاده 

ابن سینا از این گیاه به عنوان دارویی خون ساز  "قانون"کتاب 

 .[12]یاد شده است و برای رفع کم خونی توصیه شده است 

با توجه به شیو  فراوان مصرف ایان گیااه در باین ماردم     

ایران و نیز مطالعات اندک انجام شده روی اثرات این گیااه بار   

 طی، این پژوهش به اجرا گذاشته شد.خون محی یها سلول

 ها روش و وادم

و  هیا شاهر شاهرکرد ته   یها یعطاراز  یکیعناب از  وهیم

خشاک   هیاتاا  و در ساا   یپس از جدا کردن هساته، در دماا  

بصاورت پاودر در آماد.     یبرقا  ابیآسا  لهیبه وس. سپس دیگرد

از آب  یتار یل 2 یگرم پاودر عنااب را باه م لاوط     120مقدار 

 12%( اضافه شد و پس از 10درصد   21متانول  %( و الکص30 

 لهیباه وسا  . ساپس  دیا بوخنر صااف گرد  فیق لهیبه وسساعت 

آماد و در   باه عماص   یریا عصاره گ یدستگاه سوکسله و روتار

و  200، 100 یهاا  نلظات گرم عصاره بدست آمد.  142 تینها

عصاره با حص کاردن آن در نرماال    لوگرمیگرم بر ک یلیم 400

فو  بر اساس مطالعات انجام  ی. انت اب دوزهاشد هیته نیسال

 [.24، 11بوده است ] یشده در مقا ت قبل

ساار مااوش کوچااک  32تعااداد  ،یمطالعااه تجرباا نیااا در

گارم از   30-40 یبا یباا وزن تقر  Balb/cنر نژاد  یشگاهیآزما

دانشاگاه علاوم    یشاگاه یآزما واناتیح ریو تکث قاتیمرکز تحق

 12و  یکیسااعت تاار   12 طیو در شارا  هیشهرکرد ته یپزشک

، باا  گاراد  یساانت درجاه   20-24 یو در دماا  ییسااعت روشانا  

بطاور   واناات یشادند. ح  یبه آب و ناذا نگهادار   دآزا یدسترس

 میسر موش تقسا  1متشکص از  یدر چهار گروه مساو یتصادف

کنناده نرماال    افتیگروه به عنوان گروه کنترل  در کیشدند. 

کنناده   افات یدر یگروه هاا به عنوان  گری( و سه گروه دنیسال

، 100 یهاا  نلظات کنناده   افات یعناب  در یدروالکلیعصاره ه

وزن بادن(   لوگرمیهر ک یگرم عصاره به ازا یلیم 400و  200

 2باه مادت    واناات یدر نظر گرفته شدند. در آناز پژوهش به ح

م تلف عصاره عناب بصورت  یها نلظت ای نیهفته نرمال سال

شد. ساپس،   هیاز روز تزر یو در ساعت مش ص یداخص صفاق

شده و از قلاب آنهاا نموناه خاون      هوشیبا کلروفرم ب واناتیح

 یخصوصا  شاگاه یخاون باه آزما   یه شد. سپس نمونه هاا یته

 یهاا  شااخص  Cell Counterارسال و با اساتفاده از دساتگاه   

قرماز، پالکات، انادازه     د،یساف  یشامص شمارش گلبولها یخون

 ،MCV، MCHC ت،ایاااراوکاهمات ن،ایاااهموگلوب یریاااگ

MCH، دیسف یگلبولها یافتراق صیتش  نیانجام شد. همچن 

و بصاورت   یهمااتولوژ  ارشاد توسط کارشناس  یبه روش دست

مراحاص   یدر تماام  ی. نکاات اخالقا  دیسو کور انجام گرد کی

 شد. تیرعا یشگاهیآزما واناتیکار با ح یاجرا

 زیآناال  یبا استفاده از آزمون آماار  ها گروه یتمام یها داده

و  هیا مورد تجز ی( و تست توکANOVAطرفه   کی انسیوار

به عنوان تفااوت   P<0.05 یقرار گرفت و اختالف آمار صیتحل

مربوطاه باا    یهاا  شاکص  انیدار در نظر گرفته شد. در پا یمعن

 .دیردگ هی( تهGraph Padاستفاده از نرم افزار گراف پد  

 يافته ها

یافات کنناده   در یها گروهنتایج بدست آمده نشان داد بین 

میلی گرم  400و  100،200عصاره هیدروالکلی عناب  دوزهای 

به ازای هر کیلوگرم وزن بدن( و گروه کنترل، تفااوت آمااری   

تعااداد گلبولهااای ساافید،   مقااادیر کلاایمعناای داری از نظاار 

درصااد هموگلااوبین و میاازان  پالکاات، قرمااز، یهااا گلبااول

(. 1وجود ندارد  جدول  MCHC ،MCH ،MCV ،هماتوکریت

 یهاا  گاروه در آزمایش تش یص افتراقی گلبولهای سفید، بین 

دریافت کننده عصاره عناب و گروه کنترل تفااوت معنای داری   

میلی گرم  400که عصاره عناب در دوز  یبه طورمشاهده شد. 

بر کیلوگرم سبب افزایش معنی دار در درصاد لنفوسایت هاای    

                                                                          و  100ی (، در حالی که دوزهاP=0.0239، 1شد  شکص  خونی
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 .                                                                        

 400(. همچنااین دوز P>0.05تغییااری را ایجاااد نکاارد   200

میلی گرم بر کیلوگرم عصاره عناب سبب کااهش معنای داری   

(. P=0.0318، 2در درصد نوتروفیص های خاونی شاد  شاکص    

اخاتالف معنای    200و  100است که در دوزهای  یدر حالاین 

. درصد مونوسیت ها باه دنباال   (P>0.05)داری مشاهده نشد 

میلی گرم بر کیلوگرم کاهش معنای   100دریافت عناب در دوز 

، (P=0.0398داری را در مقایسه با گاروه کنتارل نشاان داد     

ولی در دوزهای دیگر تفاوت آماری معنی داری  مشاهده نشاد  

 (.3 شکص 

 بحث

کاه تزریاه داخاص     دهاد  یما نتایج پژوهش حاضار نشاان   

م تلف عصاره هیادروالکلی تهیاه شاده از     یها نلظتصفاقی 

اثار معنای    Balb/cناژاد   یها موشمیوه خشک گیاه عناب به 

گلاوبین و  قرماز، هماتوکریات، همو   یهاا  گلبولداری بر تعداد 

خااون ناادارد. ایاان  MCHCو  MCH ،MCV یهااا شاااخص

یافته مطالبی را که در برخی کتب طب سانتی از جملاه کتااب    

 [12]قانون ابن سینا، مبنی بر خون ساز بودن عناب آمده است 

. البته در کتاب قانون ابن سینا تاکید شده است کند ینمرا تایید 

شادن خاون   که عنااب باه تادریج و مالیمات باعاا پرمایاه       

. یکای از د یاص تاییاد نشادن اثار      [12] شود یم( یساز خون 

عناب در این مطالعاه، ممکان اسات دوره مصارف      یساز خون

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. 

 Control 

Ziziphus 

Jujuba extract 

(100 mg/kg) 

Ziziphus 

Jujuba extract 

(200 mg/kg) 

Ziziphus 

Jujuba extract 

(400 mg/kg) 

P Value 

WBC (x10
3
/ul) 8.3±1.4 13.75±5.8 7.6±0.8 10.2±1.7 0.499 

RBC (x10
3
/ul) 9.2±0.4 8.2±0.5 8.3±0.4 8.6±0.6 0.438 

PLT (x10
3
/ul) 823.7±112.2 1004.9±83.0 939.9±107.9 700.4±163.6 0.934 

HB (g/dL) 12.4±0.5 11.5±0.7 11.7±0.6 12.1±0.7 0.804 

HCT (%) 38.2±1.6 33.7±1.9 35.3±2.0 39.0±1.7 0.152 

MCV (fL) 41.9±1.1 41.4±0.8 42.3±1.2 48.1±6.1 0.953 

MCH (pg) 13.6±0.4 14.1±0.3 14.0±0.3 14.2±0.3 0.791 

MCHC (%) 32.8±1.3 0.34.1±1.0 32.2±0.7 31.7±2.5 0.736 
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L
y
m
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y
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s
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%
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Control 100 200 400
0

20

40

60

80
*

 
مقایسه درصد لنفوسیت ها بین گروه کنتارل و گاروه هاای م تلاف      -7شكل 

میلی گرم بر کیلاوگرم( دریافات کنناده عصااره هیادروالکلی       400و  200، 100 
خطای استاندارد نشاان داده شاده اسات     ±میوه عناب. نتایج به صورت میانگین 

(n=8).*p<0.05  .اختالف معنی دار در مقایسه با گروه کنترل 
 

Groups

N
e

u
tr

o
p

h
il
s

 (
%

)

Control 100 200 400
0

20

40

60

*

وه هاای م تلاف   مقایسه درصد نوتروفیص ها بین گروه کنترل و گار  -2شكل  

خطاای   ±دریافت کننده عصاره هیدروالکلی عناب. نتاایج باه صاورت میاانگین     
اختالف معنی دار در مقایسه  p<0.05* .(n=8) استاندارد نشان داده شده است

 با گروه کنترل.  

 



 1322، تابستان 2، شمارة 11جلد  فیزیولوژی و فارماکولوژی

221 228 

  

روز( عصاره عنااب باشاد و شااید در صاورت      14کوتاه مدت  

برای یک ماه، بتواند اثر مثبتای بار    مثالًاستفاده بلند مدت آن، 

مثبت برخای گیاهاان    ریتأثقرمز داشته باشد.  یها گلبولتولید 

قرماز، هماتوکریات و    یهاا  گلباول دارویی بر افازایش تعاداد   

 یهااا مااوشایجاااد کاام خااونی در   بااه دنبااالهموگلااوبین 

. بنابراین، ممکان  [20]داده شده است  قبالً نشانآزمایشگاهی 

هنگاامی بهتار مشااهده     یساز خونمثبت عناب بر  ریاست تأث

د استفاده قرار گیرد. به ابتال به کم خونی مور به دنبالشود که 

عبارت دیگر ممکن است عناب در شرایط طبیعای اثاری روی   

قرمز را از حد  یها گلبولنداشته باشد و نتواند تعداد  یساز خون

طبیعی با تر ببرد، ولی در صورت وجود کم خونی، تجاویز آن  

 بتواند اثر مثبتی بر خون سازی داشته باشد.

عصاره عناب  دهد یمه نشان نتایج ارایه شده در این تحقی

خاونی   یهاا  پالکات سافید و   یها گلبولتغییری در تعداد کص 

، شمارش افتراقای گلبولهاای سافید    هر حاله . بکند ینمایجاد 

نشان داد عصاره عناب تمایص به افزایش درصد لنفوسیت های 

میلی گرم بر کیلاو گارم،    400که در دوز  یبه طورخون دارد، 

یش معنی دار در درصاد لنفوسایت هاا    عصاره عناب سبب افزا

شده است ولی در سایر دوزها بی اثر بوده است. این یافتاه بار   

 ی عصااره و همکاران است که نشان دادند  Chanخالف نتایج 

تهیه شده از م لوط عناب و سه گیااه دیگار باا فعاال کاردن      

MAPKs  و فعال کردن آبشار پیک ثانویه از طریهERK1  و

ERK2 ریتاأث  نیا ا. [4] شاود  یما یستم ایمنی سبب تعدیص س 

ممکن است نه به خاطر گیاه عناب، بلکه به دلیص اثار یاک یاا    

مجمو  سه گیاه دیگر باشد. احتمال دیگر این است که تعادیص  

سیستم ایمنای مشااهده شاده در تحقیاه فاو  ناشای از اثار        

سینرژیستی مجمو  چهار گیاه مورد استفاده باشند. نتایج مشابه 

و همکاران بدست آمد که در  Benammarمطالعه دیگری در 

        یهااا یبااادآن عصاااره آباای عناااب تنهااا در ح ااور آنتاای   

Anti CD3 و نه در شرایط نرمال، سبب مهار تمایز لنفوسیت ،

که با نتایج تحقیه حاضر کاه در   [3] شود یمدر انسان T های 

 .باشد ینمنرمال بررسی شد یکسان  یها موشآن اثر عناب در 

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   

. از طارف دیگار، در مطالعاات    [21، 2]آنتی اکسیدانی هساتند  

اسات   سالم و باالغ انجاام گرفتاه    یها انساندیگری که روی 

مش ص شده است که آرابیتنوگا کتان های است راج شاده از  

 کاج نربی( سابب افازایش تماایز     larix occidentalisگیاه 

. همچنااین دو پلاای [12] شااود یماا +CD8لنفوساایت هااای 

در عنااب   Ju-B-3و  Ju-B-2 یهاا  بنامپکتینی دیگر  دیکاراس

 یهاا  سالول شناسایی شده است که اثر مثبت آنها روی تماایز  

. در ایان  [21]کشت داده شده طحال به اثباات رسایده اسات    

و همکاران نشان دادند که هر دو پلی ساکارید  Zhaoپژوهش، 

طحال  یها سلولفو ، بصورت وابسته به دوز سبب القاء تمایز 

 کنناد  یما و به این ترتیب سیستم ایمنای را تحریاک    شود یم

مثبات عصااره    ریتأث. بنابراین، این احتمال وجود دارد که [21]

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. 

مثبت عصاره عناب بر درصاد   ریتأث گریدمکانیسم احتمالی 

لنفوسیت ها که در این مطالعه بدست آمده است شاید از طریه 

ش تولید پروستاگالندین ها باشد. چرا که در مطالعات قبلی کاه

 2و  1سیکلوکسایژناز   یهاا  میآناز اثر مهاری عناب بر فعالیات  

. آنزیم سیکلوکسیژناز بارای تبادیص   [10]نشان داده شده است 

اسید آراشیدونیک به پروستاگالندین ها  زم اسات و مهاار آن   

. شاود  یما عناب سبب مهار تولید پروستاگالندین هاا   لهیبه وس

  انکوبااه کااردن لنفوساایت هااا بااا پروسااتاگالندین هااای نااو  

PGA2, PGD2  و به مقدار کمترPGE2  فعالیت لنفوسیت ها

. بنابراین، احتمال دارد عنااب باا مهاار    [21] دهد یمرا کاهش 

سیکلوکسیژناز و در نتیجه کااهش تولیاد پروساتاگالندین هاا     
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 افزایش لنفوسیت ها شده باشد. سبب

در یک مطالعه نشان داده شده است که مصرف یک  راًیاخ

در افراد ساالم،   Undaria pinnatifidaنو  گیاه دارویی بنام  

هر دو اثرات تحریک کننده و مهار کننده را در سیستم  ایمنای  

. در پژوهش ما نیز نتایج مشابه تحقیه فاو   [1] دهد یمنشان 

چرا که عصاره هیدروالکلی عناب عالوه بر افزایش بدست آمد، 

لنفوسیت ها توانست نوتروفیص ها و مونوسیت ها را بطور معنی 

داری کاهش دهد. این کاهش برای نوتروفیص هاا، در دوز باا    

میلی گرم بر کیلوگرم و برای مونوسیت هاا، در دوز   400یعنی 

ز طارف  میلی گرم بر کیلوگرم بدسات آماد. ا   100پایین یعنی 

دیگاار، مطالعااات انجااام شااده روی گونااه دیگااری از عناااب  

(Zizyphus mauritiana)   در هند نشان داد مصرف عصااره

روزه در خوکچاه هنادی، نوتروفیاص     21عناب برای یک دوره 

و در واقاع   کناد  یمهای بیشتری را وادار به عمص فاگوسیتوزی 

عاال  عناب سیستم ایمنی را با تحریک عملکرد نوتروفیص هاا ف 

سافید   یها گلبول. تحقیه فو  تغییری را در درصد [1] کند یم

 چند هسته ای گزارش نکرده است.

در مطالعات قبلی مش ص شده است که تاری ترپنوئیادها   

 شاوند  یما  1-ژناز اکسی-مثص هم ییها میآنز 2سبب القاء فاز 

سابب کاتاالیز مولکاول     1-اکسی ژناز-. از طرفی آنزیم هم[1]

Fe)، آهان  (CO)را به مونواکسید کربن شده و آن  "هم"
 2+

) 

. در مطالعاات دیگاری نیاز    [14] کناد  یمو بیلی وردین تبدیص 

پاایین   یها نلظتمش ص شده است که مونواکسید کربن در 

. از آنجاا کاه   [22 ،13]سبب مهار تمایز سالولی شاود    تواند یم

تصور کرد که  توان یمتری ترپنوئیدها در عناب وجود دارند، لذا 

تری ترپنوئیدهای خاود و فعاال کاردن آنازیم      لهیبه وسناب ع

، سبب افزایش مونواکسید کاربن شاده و در   1-اکسی ژناز-هم

 نهایت تعداد مونوسیت ها و نوتروفیص ها را کاهش دهد. 

عصااره   دهاد  یما بطور خالصه نتایج ایان بررسای نشاان    

در مقاادیر مشا ص سابب     تواناد  یما هیدروالکلی میوه عناب 

فوسیت های خون و کاهش مونوسیت ها و نوتروفیص افزایش لن

رحال، تحقیقات بیشاتری در ایان زمیناه    ه های خون شود. به

عصااره عنااب بار     ریدر تاأث دخیص  یها سمیمکان زم است تا 

در مطالعاه   شاود  یما گردد. پیشنهاد  تر روشنخونی  یها سلول

خاونی در ماوش    یهاا  سلولدیگری اثر عصاره میوه عناب بر 

هاای ساالم    خون بررسی شود و نتاایج آن باا ماوش   های کم 

 مقایسه گردد.

 سپاسگزاري

دانشاگاه   یو فان آور  قاات یمعاونت تحق یمال تیپژوهش با حما نیا

 قاات یو در مرکز تحق ییدانشجو قاتیتحق تهیشهرکرد و کم یعلوم پزشک

مقالاه از   ساندگان یدانشگاه انجام شاده اسات، لاذا نو    نیا ییدارو اهانیگ

 بوطه کمال تشکر و امتنان را دارند.مر نیمسئول
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