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Abstract
Background: Cyclophosphamid is one of the anticancer drugs which cause alkylation on DNA in cells. These
drugs reduce blood cells and affect bone marrow tissue. Hpericum perforatum (HP) is a medicinal plant which its
hemopoetic effects on bone marrow function and blood parameter were investigated in this study.
Methods: The 42 male Wistar rats with 220-250 gr body weight were divided in 6 groups randomly(n=7) :
control group, treated group by cyclophosphamide(15mg/kg,i.p) , treated with HP, and treated groups
(cyclophosphamide 15mg/kg, i.p, + 100 mg/kg HP, cyclophosphamide 15mg/kg, i.p, + 200 mg/kg HP and
cyclophosphamide 15mg/kg, i.p, + 400 mg/kg HP). After the examination the blood samples were collected from
heart directly and analyzed for RBC, HCT and Hb and Fe. Statistical analysis Results of this study were performed
using SPSS statistical software, All data were expressed as mean±SEM and differences were considered statistically
significant with P<0.05.
Results: The bone marrow tissue was injured by cyclophosphamide with reduction in number of blood cells and
increase blood iron significantly. The extract of HP showed that the treated animals have increase in blood cells and
reduced blood iron compared with cyclophosphamide induced group significantly (P<0.001).
Conclusion: The results showed that the extracts of Hypericum perforatum can bone marrow protect
against the deleterious effects of Cyclophosphamide, and the blood parameters and serum iron close to
normal levels.
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چکیده

زمینهۺ عیکلَىغيبهیذ یک دارٍی ضذ عزعبى اعت کِ عجت آلکیالعیَى  DNAدر علَلْب هیؽَد .عیکلَىغيبهیذ ّوچٌیي هَخت کبّؼ ؽوبرػ
علَلّبی خًَی ٍ آعیت رعبًی ثِ هنش اعتخَاى هیگزدد .گل رافی یک گیبُ دارٍئی اعت کِ درعت عٌتی اعتيبدُ هیؽَد .در ایي هغبلقِ تبثیز ّوبتَپَئیک
فقبرُ ثزگّبی گل رافی ثز رٍی فولکزد هنش اعتخَاى ٍ پبراهتزّبی خَى در هَػّبی فحزایی ًز الَبء ؽذُ ثب عیکلَىغيبهیذ هَرد ثزرعی ٍزار گزىت.
روش کارۺ در ایي پضٍّؼ اس  42عز هَػ فحزائی ًز ثب ٍسى  220 - 250اعتيبدُ گزدیذ کِ ثغَر تقبدىی ثِ  6گزٍُ  7تبیی (کٌتزل ،ؽبّذ ،کٌتزل
هثجت ،تیوبر  )1،2،3تَغین ثٌذی ؽذًذ .گزٍُ کٌتزل عبلن :رٍساًِ ً 0/5 mlزهبل عبلیي ٍ گزٍُ ؽبّذ رٍساًِ ` 15دارٍی عیکلَىغيبهیذ ٍ گزٍُ کٌتزل هثجت
رٍساًِ  200 mg/kgفقبرُ ّیذرٍالکلی چبی کَّی ثِ فَرت تشریٌ درٍى فيبٍی ٍ گزٍّبی تیوبر  3ٍ2ٍ1رٍساًِ ثِ تزتیت دٍسّبیٍ 100ml/kg
 300 ml/kg ٍ 200 ml/kgثِ ّوزاُ 15 ml/kgدارٍی عیکلَىغيبهیذ ًیش ثقَرت درٍى فيبٍی ثزای 10رٍس دریبىت کزدُ اًذ .پظ اس پبیبى آسهبیؼ
ًوًَِّبی خَى ثغَرهغتَین اس ٍلت خوـ آٍری گزدیذ ٍ پبراهتزّبی  HCT،Hb، RBCو Fe2+آًبلیش ٍ ثزرعی ؽذ .ثزرعی آهبری یبىتِّبی ایي هغبلقِ ثب
اعتيبدُ اس ًزم اىزاس آهبری  SPSSاًدبم گزىت ٍ دادُّب ثقَرت  Mean±SEMارائِ ٍ تيبٍتّبی آهبری ثب  P<0/05هقٌی دار تلَی گزدیذ.
یافتههاۺ ًتبیح حبفل ًؾبى داد کِ عیکلَىغيبهیذ ثبفث آعیت رعبًی ثبىت هنشاعتخَاى هیؽَد کِ در ایي فَرت ثغَر ٍبثل تَخْی ثبفث کبّؼ
ؽوبرػ علَلّبی خًَی ٍ اىشایؼ آّي خَى درگزٍُ الَب ؽذُ ثب عیکلَىغيبهیذ هیگزدد .گزٍُّبی تحت درهبى ثبفقبرُ گل رافی اىشایؼ گغتزدُ ای در
گلجَلّبی ٍزهش ٍ کبّؼ آّي خَى در هَبیغِ ثب گزٍُ ؽبّذ ًؾبى دادًذ (.).P<0/001
نتیجه گیریۺ ًتبیح ایي آسهبیؼ ًؾبى داد کِ فقبرُ گل رافی ٍبدر اعت احتوبالّ ثبىت هنش اعتخَاى را در ثزاثز اثزات هخزة عیکلَىغيبهیذ هحبىؾت
ًوَدُ ٍ هیشاى پبراهتزّبی خًَی ٍ آّي عزم را ثِ عغح عجیقی آًْب ًشدیک ًوبیذ.
کلید واشهۺ گل رافی ،گلجَلّبی ٍزهشخَى ،عیکلَىغيبهیذ ،هَػّبی فحزائی
نحوه استناد به این مقالهۺ یقََثی ل ،هیزاسی ى ،مالهی م .تبثیز فقبرُ ّیذرٍالکلی ثزگ گل رافی( ) Hpericum perforatum L.ثزکن خًَی ٍ اىشایؼ آّي عزم در اثز هقزه عیکلَىغيبهیذ درهَػّبی فحزایی
ًز .هدلِ پشؽکی داًؾگبُ فلَم پشؽکی ٍ خذهبت ثْذاؽتی ـ درهبًی تجزیش1396 .؛ 94-86 :)4(39

حٌ تألیو ثزای هؤليبى هحيَػ اعت.
ایي هَبلِ ثب دعتزعی آساد تَعظ داًؾگبُ فلَم پشؽکی ٍ خذهبت ثْذاؽتی ـ درهبًی تجزیش تحت هدَس کزییتَ کبهٌش )(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
هٌتؾز ؽذُ کِ عجٌ هيبد آى ّزگًَِ اعتيبدُ تٌْب در فَرتی هدبس اعت کِ ثِ اثز افلی ثِ ًحَ هَتضی اعتٌبد ٍ ارخبؿ دادُ ؽذُ ثبؽذ.

تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گل راعی ( ) Hpericum perforatum L.بر کن خوًی و افسایص آهي سرم

هقدهه

یکی اس رٍػّبی هَبثلِ ثب کبّؼ یب اس ثیي ثزدى اًَاؿ عزعبى،
اعتيبدُ اس دارٍّبی ؽیویبیی ٍ یب ثِ فجبرتی ؽیوی درهبًی هیثبؽذ
( .)1یکی اس دارٍّبی هَرد هقزه در ؽیوی درهبًی دارٍی
عیکلَىغيبهیذ اعت .عیکلَىغيبهیذ ثب ًبم تدبری آًذٍکغبى ٍ یب
عیتَىغيبى ًیش ؽٌبختِ هیؽَد ،ایي دارٍ یک فبهل آلکیلِ کٌٌذُ
ًیتزصى هَعتبرد اس گزٍُ  oxazaphosphinanاعت ( .)2خشء دعتِ
دارٍیی ضذ ًئَپالعن هیثبؽذ .ایي دارٍ در رصینّبی ؽیوی
درهبًی تزکیجی یب ثِ تٌْبیی (هٌَتزاپی) در درهبى هَاردی چَى:
لَعویّب ( ،)3لٌيَم ثذخین ،تَهَرّبی ثذخین ( ٍ )4تَپز هتبعتبس
دٌّذُ ٍ میز هتبعتبس دٌّذُ ،ثیوبرّبی خَد ایوٌی پیؼ رًٍذُ،
ثقٌَاى درهبى عزکَة گز ایوٌی در پیًَذ افضبء ،عزعبى پزٍعتبت
( ... ٍ )5اعتيبدُ هیؽَد .دارٍی عیکلَىغيبهیذ یک دارٍی
ضذعزعبى اعت کِ هَخت آلکیالعیَى هلکَل  DNAهیگزدد.
ایي دارٍ ثِ خَثی اس دعتگبُ گَارػ خذة هیؽَد ٍ ثغَر
گغتزدُای در ثبىتّب ٍ هبیقبت ثذى تَسیـ هیگزدد ٍ اس عذخًَی
هنشی فجَر هیکٌذ ( .)6ایي دارٍ در کجذ تَعظ عیتَکزٍم  P450ثِ
عِ هتبثَلیت ىقبل تجذیل ؽذُ ٍ اس کلیِّب دىـ هیگزدد ( .)7دارٍی
عیکلَىغيبهیذ ثب ایدبد اتقبل ثیي دٍ رؽتِ هَلکَلی ً ٍ DNAیش
ؽکغتي ّ ٍ RNA ،DNAوچٌیي هْبرعٌتشپزٍتیي اثز علَلکؾی
خَد را افوبل هیکٌذ ( .)8هقزه عیکلَىغيبهیذ مبلجب ثب ثی
اؽتْبیی ،حبلت تَْؿ ٍ اعتيزاك ّوزاُ ّغت .هْوتزیي فَارك
خبًجی ایي دارٍ ایدبد اختالل در هغیز خَىعبسی ٍ کبّؼ
علَلّبی خًَی ،اىشایؼ ملؾت اعیذاٍریک ،کبّؼ فولکزد مذد
خٌغی ،ایدبد آهٌَرُ ،آسٍاعپزهی ،الیگَاعپزهی هیثبؽذ (.)8ٍ6
خًَغبسی ثِ هقٌبی عبخت اخشای علَلّبی خًَی اعت،
توبهی ایي اخشاء علَلی خًَی اس علَلْبی ثٌیبدی خًَغبس هؾتٌ
ؽذُ اًذ .علَلّبی ثٌیبدی خًَغبس درهَػ ثبلل درهنشاعتخَاى ٍ
کجذ اٍبهت دارًذ ( .)7اکثز علَلّبی هنش اعتخَاى پیؾغبسّبی
ٍبثل تؾخیـ گزاًَلَعیتّب یب اریتزٍعیتّب ثب تقذاد کوی پیؼ
عبسّبی پالکتّب ،لٌيَعیتّب ،هًََعیتّب ،هبکزٍىبصّب ٍ
علَلّبی اعتزٍهبل ّغتٌذ ( .)9اهزٍسُ اس گیبّبى دارٍیی ثِ عَر
گغتزدُ در پیؾگیزی ٍ درهبى اًَاؿ اختالالت ٍ ثیوبریّب اعتيبدُ
هیؽَد .ثِ دلیل عبثَِ ثغیبر عَالًی کبرثزد گیبّبى دارٍیی در
درهبى ثیوبریّبّ ،ز رٍس ثز داًؼ ثؾز در ؽٌبعبیی ،هکبًیغنّبی
اثز گذاری ،خذاعبسی هَاد هتؾکلِ هَخَد در آىّب ٍ فٌقتی
ًوَدى عبخت دارٍّبی گیبّی اىشٍدُ هیگزدد .گیبّبى دارٍیی ثِ
دلیل هبّیت عجیقی ٍ ٍخَد تزکیجبت ّوَلَگ دارٍیی در کٌبر ّن
ثب ثذى عبسگبری ثْتزی داؽتِ ٍ هقوَال ىبٍذ فَارك ًبخَاعتِ
ّغتٌذ ،لذا ثِ خقَؿ در هَارد هقزه عَالًی ٍ در ثیوبریّبی
هشهي ثغیبر هٌبعت هیثبؽذ ( .)10یکی اس گیبّبًی کِ اهزٍسُ ثِ
دلیل خَاؿ ثیؽوبر آى ،تَخِ ثغیبری را ثِ خَد خلت کزدُ ٍ
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تحَیَبت سیبدی ثز رٍی آى اًدبم هیگیزد ،گل رافی هیثبؽذ ٍ
ایي گیبُ درحبل حبضز ،یکی اس پزهقزهتزیي دارٍّبی گیبّی در
عزاعز خْبى هیثبؽذ ( .)11گیبُ گل رافی ثب ًبم فلوی
 Hypercium Perforatumگیبّی فليی پبیب اس خبًَادُی
 ٍ Hyperiaceaثَهی مزة ارٍپب ،آعیب ٍ ؽوبل اىزیَب اعت .اّویت
ایي گیبُ در چٌذ عبل اخیز ثِ فٌَاى گیبُ دارٍیی ثِ ٍیضُ ثزای
درهبى اىغزدگی هالین تب هتَعظ ثِ عَر ٍبثل تَخْی اىشایؼ یبىتِ
اعت ( .)12گیبُ گل رافی حبٍی داهٌِ ٍعیقی اس هتبثَلیتّبی
ثبًَیِ ّوچَى ىالًٍَئیذّب ،پزٍآًتَعیبًیذیيّبً ،يتَدیبًتزٍىّب
(ّبیپز یغیي ٍ عَدٍّبیپزعیي) ،آعیل ىلَرٍگلَعیٌَلّب
(ّبثپزىَریي ٍ ادّبیپزىَریي) هیثبؽذ ٍ تبکٌَى خَاؿ درهبًی
ثبالیی ثزای ایي گیبُ دارٍیی گشارػ ؽذُ اعت کِ ثیؾتزیي تبثیز ٍ
کبرثزد آى تبکٌَى در درهبى اىغزدگی اعت ،هکبًیشم اثز
ضذاىغزدگی آى اسعزیٌ هْبر آًشیوی ٍهبدُ هَثزایي گیبُ یقٌی
ّبیپزعیي هیثبؽذ ( .)13فقبرُ ی ایي گیبُ خبفیت التیبم ثخؾی
در عَختگیّب ٍ ثزیذگیّب ٍ ّوچٌیي ثْجَد در رًٍذ درهبًی
اىغزدگی ٍ اضغزاة دارد ٍ ّوچٌیي تحَیَبت اخیز تبثیزاتی دیگز
اس خولِ خبفیت ضذعزعبًی ( ،)14درهبى ثیوبریّبی ٍیزٍعی ٍ
ثبکتزیبیی (ّ ٍ )15وچٌیي ثِ فٌَاى آًتی اکغیذاى ٍ هحبىؾت
کٌٌذُی دعتگبُ فقجی را پیؾٌْبد هیکٌٌذ (.)16
گیبُ گل رافی ثِ دلیل داؽتي هَاد آًتی اکغیذاى ٍ تزکیجبت ىٌلی،
ىالًٍَئیذی ٍآًتَعیبًیٌی ٍبدر اعت کِ در خلَگیزی اس ثزخی
اختالالت در ثغیبری اس ثبىتّب اسخولِ ثبىت خًَغبس خلَگیزی
ًوبیذ .تزکیتّبی هَخَد در گل رافی در ثغیبری اس ثبىتّب اس
خولِ ثبىت خَى عجت اىشایؼ ٍ عزفت در تکثیز علَلْب هیگزدد
( .)17ثب تَخِ ثِ تزکیجبت ثیَلَصیکی ىقبل هَخَد در گیبُ گل
رافی ٍ خَاؿ درهبًی ثبالی ایي گیبُ ،ثز آى ؽذین تب تبثیز فقبرُ
ّیذرٍالکلی گل رافی( )hypercium perforatumثز پبراهتزّبی
خًَی ٍ آّي عزم در هَػّبی فحزایی ًز کِ ثب عیکلَىغيبهیذ
الَبء ؽذُ اًذ را هَرد ارسیبثی ٍ ثزرعی ٍزار دّین.

روش کار

ایي پضٍّؼ یک هغبلقِ آسهبیؾگبّی هیثبؽذ ٍ در ایي
تحَیٌ کلیِ افَل اخالٍی در هَرد ًحَُ کبر ثب حیَاًبت
آسهبیؾگبّی هذ ًؾز ٍزار گزىتِ اعت .در ایي هغبلقِ تدزثی تقذاد
 42عز هَػ فحزائی ًز ثبلل ًضاد ٍیغتبر اس اًغتیتَ پبعتَر تْزاى
تْیِ ؽذ ٍ ثِ هذت  10رٍس در حیَاى خبًِ داًؾکذُ فلَم پبیِ
ّوذاى در دهبی  23±2درخِ عبًتیگزاد ٍ رعَثت  65±70درفذ
ٍ هیشاى ًَر ( 12عبفت رٍؽٌبیی 12 ،عبفت تبریکی) ثِ دٍت
تٌؾین ؽذُ ٍزار دادُ ٍ آة ٍ مذا ثِ هیشاى کبىی در اختیبر حیَاًبت

 / 73هجله پسضکی داًطگاه علوم پسضکی و خدهات بهداضتی ـ درهاًی تبریس دوره  93ضواره  4ههر و آباى 6931

ٍزاردادُ ؽذ تب ثِ ٍسى دلخَاُ حذٍد 220±20گزم ثزعٌذ .هَػّب
ثِ عَر تقبدىی در  6گزٍُ  7تبیی هتيبٍت ؽبهل :گزٍُ اٍل کٌتزل
دریبىت کٌٌذُ ًزهبل عبلیي ،گزٍُ دٍم ؽبّذ دریبىت کٌٌذُی
دارٍی عیکلَىغيبهیذ ( 15هیلی گزم ثز کیلَگزم) ،گزٍُ عَم
کٌتزل هثجت دریبىت کٌٌذُ تٌْب فقبرُ گل رافی ( 200هیلی گزم
ثز کیلَگزم ) گزٍُ چْبرم ٍپٌدن ٍؽؾن دریبىت کٌٌذُ دٍسّبی
هتيبٍت فقبرُ ( 400ٍ200،100هیلی گزم ثز کیلَگزم ،رٍساًِ ثِ
هذت  10رٍس) ثِ ّوزاُ دریبىت کٌٌذُ ّوشهبى دارٍی
عیکلَىغيبهیذ ( 15هیلی گزم ثز کیلَگزم ) در ٍيظّبی خذاگبًِ ٍ
اعتبًذارد ٍزار دادُ ؽذًذ ،تَغین ثٌذی گزدیذًذ .توبم آسهبیؼّب در
عَل رٍس ٍ توبهی تشریَبت ثِ فَرت داخل فيبٍی ٍ  0/3هیلی-
لیتز اًدبم ؽذ .پزٍتکل ایي تحَیٌ ثز اعبط ٍَاًیي ثیي الوللی در
هَرد حیَاًبت آسهبیؾگبّی ٍ ّوچٌیي کویتِ اخالً کبر ثب
حیَاًبت آسهبیؾگبّی داًؾکذُ فلَم پبیِ اًدبم رىت .ىزآیٌذ
فقبرُگیزی در ایي هغبلقِ ثز اعبط هٌبثـ ٍجلی اًدبم ؽذ ،ثذیي
هٌؾَر گیبُ گل رافی در اٍاعظ ىقل تبثغتبى تْیِ ؽذ .عپظ
خْت ؽٌبعبیی فلوی ثِ ٍعیلِ هتخقـ گیبُؽٌبط هزکش
تحَیَبت کؾبٍرسی اعتبى ّوذاى ارعبل گزدیذ .هَذار  5کیلَگزم
گیبُ گل رافی تْیِ ٍ پظ اس پبکغبسی ٍ خذاعبسی ثزگّب اس گل ٍ
عبٍِ گیبُ ٍ در عبیِ خْت خؾک ؽذى ٍزارگزىت .گیبُ پظ
اسخؾک ؽذى ثِ هٌؾَر خذاعبسی ثْتز ٍ هَثزتز هَاد ىقبل هَثز
هَخَد در آى ،ثَعیلِی آعیبة ثزٍی ثِ فَرت پَدر درآٍردُ ؽذ.
پَدر حبفل اس گیبُ گل رافی ثِ ٍسى تَزیجی  400گزم در داخل
ثؾز ریختِ ؽذ ٍ خْت خذاعبسی هَاد هَثز گیبُ ثِ ًغجت 1:4
اتبًَل  % 80اضبىِ گزدیذ .ثِ گًَِای کِ پَدر حبفل کبهال ثب
اتبًَل آمؾتِ ؽَد ،عپظ ثب ّوشى ؽیؾِ ای هَاد هَخَد را ّن سدُ
ٍ در اداهِ ثؾز ثب پبراىیلن پَؽبًذُ ؽذ ٍ ثِ هذت ّ 2يتِ در هکبى
تبریک ٍ خٌک (ىزیشر) ٍزار دادُ ؽذ .ثقذ اس عپزی ؽذى ّ 2يتِ
هحتَیبت ثؾز ثَعیلِ کبمذ فبىی ٍ ٍیو ؽیؾِای فبه گزدیذ،
عپظ هحلَل درٍى ثبلي ریختِ ؽذُ ٍ در دعتگبُ رٍتبری ،در
دهبی حذاکثز  80درخِ عبًتی گزاد ثب دٍر هتَعظ ثِ هٌؾَر
خذاعبسی حالل اس فقبرُ ٍزار گزىت .در فَرت اعتيبدُ اس دهبی
ثبال عجت آعیت رعیذى ثِ هَاد هؤثز گیبُ هیؽَد .پظ اس خزٍج
حالل ،هبیـ ملیؼ ًیوِ خبهذ ثذعت آهذُ رٍی پلیت ؽیؾِای پْي
گزدیذ ٍ ثِ هٌؾَر خؾک ؽذى کبهل ثِ هذت 2رٍس سیز َّد ٍزار
دادُ ؽذ .ثقذ اس آى کِ فقبرُ کبهال تنلیؼ گزدیذ .خْت خلَگیزی
اس ٍرٍد َّا در پلیتّب ثغتِ ؽذ ٍ تب سهبى هقزه در ىزیش
ًگْذاری ؽذ.

در خقَؿ ثزرعی اثزات هحبىؾت کٌٌذگی ٍ یب تکثیز
یبثٌذگی علَلّبی خًَی تنییزات پبراهتزّبی خًَی هبًٌذ تقذاد
گلجَلّبی ٍزهش خَى ( ،)RBCگلجَلّبی عيیذ خَى (،)WBC
عغح ّوَگلَثیي خَى ( ،)Hbپالکت خَى ،درفذ ّوبتَکزیت
خَى (ّ ٍ )Hctوچٌیي آّي عزمً ،بؽی اس اثزات هخزة دارٍی
عیکلَىغيبهیذ در هَػ فحزائی اًذاسُ گیزی ؽذًذ .توبهی
گزٍُّبی آسهبیؾی ثقذ اس گذؽت  10رٍس هَرد آسهبیؼ خَى
گیزی ٍزار گزىتٌذ .خَى گیزی ثِ فَرت رٍػ هغتَین داخل
ثغٌی اًدبم ؽذً .وًَِّبی خَى در لَلِّبی اعتزیل حبٍی هبدُ
ضذ اًقَبد  EDTAخوـ آٍری ٍ خْت اًدبم آسهبیؼ ثالىبفلِ ثِ
آسهبیؾگبُ هٌتَل گزدیذًذً .وًَِ در دعتگبُ عل کبًتز( هذل،MS 9
عبخت آلوبى) خْت ؽوبرػ علَلی ٍزار گزىتِ تب اًذیظّبی
خًَی  Hct ، Plt ،WBC، RBCو  Hbاًذاسُ گیزی ؽَد .ثزرعی
آهبری یبىتِّبی ایي هغبلقِ ثب اعتيبدُ اس ًزم اىزاس آهبری SPSS
اًدبم گزىت .تدشیِ ٍ تحلیل دادُّب در دٍ ثخؼ آهبر تَفیيی ٍ
اعتٌجبعی اًدبم ؽذ .در ثخؼ آهبر تَفیيی گزایؼّبی توزکش ٍ
پزاکٌذگی هبًٌذ هیبًگیي ٍ اًحزاه اعتبًذارد ارائِ گزدیذ .در ثخؼ
آهبر اعتٌجبعی اثتذا ثب اعتيبدُ اس آسهَى کَلوَگزٍه – اعویزًَه
اس ًزهبل ثَدى دادُّب اعویٌبى حبفل گزدیذ .هتقبٍجبً خْت ثزرعی
ىزضیبت پضٍّؾی اس تحلیل ٍاریبًظ یک عزىِ ثیي آسهَدًی
اعتيبدُ ؽذ .اختاله دادُّب ثب  .P<0/05هقٌیدار در ًؾز گزىتِ ؽذ.

یافتهها

ثب اعتيبدُ اس آسهَى کَلوَگزٍه اعویزًَه هؾخـ ؽذ کِ
تَسیـ ّوِ هتنیزّبی هَخَد در پضٍّؼ عجیقی هیثبؽذ ،ثٌبثزایي
اس آسهَىّبی پبراهتزیک ثزای اًدبم هحبعجِّبی آهبری اعتيبدُ
گزدیذ .هؾبّذُ ؽذ کِ عیکلَىغيبهیذ کبّؼ هقٌیدار گلجَلّبی
ٍزهش خَى ( )RBCرا در پی داؽتِ ٍ فقبرُ تَاًبیی اىشایؼ هقٌیدار
تقذاد ّ RBCبی خَى را در حذ گزٍُ کٌتزل هٌدز ؽذُ اعت
(ً( ).P<0/001وَدار.)1
ثِ ّویي ؽکل عیکلَىغيبهیذ ثبفث کبّؼ هقٌیدار
ّوَگلَثیي (ّ ٍ ) Hbوبتَکزیت ( ) Hctخَى گؾتِ ٍ فقبرُ ٍبدر
ثِ اىشایؼ ً( Hbوَدارً( Hct ٍ )2وَدار )3خَى ثَدُ اعت،
(.).P<0/001

ّوچٌیي دارٍی عیکلَىغيبهیذ ثبفث اىشایؼ هقٌی دار تقذاد آّي
عزم ( )Feگزدیذ ٍ گزٍُّبی تحت درهبى ثب فقبرُ ّیذرٍالکلی
گل رافی کبّؼ هقٌی دار  Feرا ثِ ًوبیؼ گذاؽتٌذ(.).P<0/001
(ًوَدار.)4

تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گل راعی ( ) Hpericum perforatum L.بر کن خوًی و افسایص آهي سرم
[]VALUE
¥¥

[]VALUE


یعقوبی و هوکاراى 39 /

[]VALUE

[]VALUE

¥¥¥

۷.۹۵

[]VALUE



.۹
.۸

***

۶.
۵.
۴.
۳.
۲.

گلبول قرمس(×106)/ mm3

۷.

.۱

گرم بر کیلوگرم)

سیکلوفسفامید+عصاره( ۴۰۰میلی

میلی گرم بر کیلوگرم)

سیکلو فسفامید +عصاره(۲۰۰

گرم بر کیلوگرم)

سیکلوفسفامید+عصاره( ۱۰۰میلی

کنترل +

سیکلوفسفامید

کنترل

.۰

نمودار  .1بررسي دادههاي حاصل از شمارش گلوبولهاي قرمس در گروههاي کنترل ،دريافت کننده سيکلو فسفاميد ( ،)1۱ ml/kgکنترل ( +دريافت کننده عصاره هيدروالکلي برگ گياه راعي  )۰۲۲ mg/kgو
گروههاي دريافت کننده سيکلو فسفاميد  +عصاره هيدروالکلي برگ گياه راعي در دوزهاي  ۰۲۲ ،1۲۲و  mg/kg ۰۲۲در موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار القا شده با سيکلوفسفاميد *. .بيانگر معناداري نسبت به
گروه کنترل ¥ ،بيانگر معناداري نسبت به گروه دريافت کننده سيکلو فسفاميد بيانگر معناداري نسبت به گروه کنترل ( +دريافت کننده عصاره هيدروالکلي برگ گياه راعي ،)***P<0/001( :)۰۲۲ mg/kg
()  P<0/01( ،)  P<0/01( ،)  P<0/001( ،) ¥¥ P<0/01( ،) ¥¥¥ P<0/001

[]VALUE
¥


[]VALUE


[]VALUE

[]VALUE

.۲۰

¥¥¥

**

[]VALUE



][VALUE

.۱۸
.۱۶

***

.۱۲
.۱۰
.۸
.۶
.۴
.۲

میلی گرم بر کیلوگرم)

سیکلوفسفامید +عصاره(۴۰۰

میلی گرم بر کیلوگرم)

سیکلوفسفامید +عصاره(۲۰۰

میلی گرم بر کیلوگرم)

سیکلوفسفامید +عصاره(۱۰۰

کنترل +

سیکلوفسفامید

کنترل

.۰

نمودار  .۰بررسي دادههاي حاصل از بررسي  Hbدر گروههاي کنترل ،دريافت کننده سيکلو فسفاميد ( ،)1۱ ml/kgکنترل ( +دريافت کننده عصاره هيدروالکلي برگ گياه راعي  )۰۲۲ mg/kgو
گروههاي دريافت کننده سيکلو فسفاميد  +عصاره هيدروالکلي برگ گياه راعي در دوزهاي  ۰۲۲ ،1۲۲و  mg/kg ۰۲۲در موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار القا شده با سيکلوفسفاميد *.بيانگر معناداري نسبت به
گروه کنترل ¥ ،بيانگر معناداري نسبت به گروه دريافت کننده سيکلو فسفاميد بيانگر معناداري نسبت به گروه کنترل ( +دريافت کننده عصاره هيدروالکلي برگ گياه راعي  )۰۲۲ mg/kgبيانگر معناداري نسبت به
گروه دريافت کننده سيکلو فسفاميد +دوز )  P<0/001( ،)  P<0/001( ،)  P<0/001( ،) ¥ P<0/05( ،) ¥¥¥ P<0/001( ،) (*** P<0/01( ،)*** P<0/01( 1۲۲ mg/kg

هموگلوبین (گرم بر دسی لیتر)

.۱۴

 / 36هجله پسضکی داًطگاه علوم پسضکی و خدهات بهداضتی ـ درهاًی تبریس دوره  93ضواره  4ههر و آباى 6931

[]VALUE



[]VALUE
*



[]VALUE



[]VALUE

¥¥

۶۰.
[]VALUE

۴۷.۸۳

۵۰.

**

درصد هماتوکریت

**

۴۰.
۳۰.
۲۰.
۱۰.

بر کیلوگرم)

سیکلوفسفامید+عصاره( ۴۰۰میلی گرم

بر کیلوگرم)

سیکلوفسفامید+عصاره( ۲۰۰میلی گرم

بر کیلوگرم)

سیکلوفسفامید+عصاره( ۱۰۰میلی گرم

کنترل +

سیکلوفسفامید

کنترل

۰.

نمودار  .3بررسي دادههاي حاصل از بررسي  Hctدر گروههاي کنترل ،دريافت کننده سيکلو فسفاميد ( ،)1۱ ml/kgکنترل ( +دريافت کننده عصاره هيدروالکلي برگ گياه راعي  )۰۲۲ mg/kgو گروههاي دريافت کننده سيکلو
فسفاميد  +عصاره هيدروالکلي برگ گياه راعي در دوزهاي  ۰۲۲ ،1۲۲و  mg/kg ۰۲۲در موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار القا شده با سيکلوفسفاميد *.بيانگر معناداري نسبت به گروه کنترل ¥ ،بيانگر معناداري نسبت به
گروه دريافت کننده سيکلو فسفاميد بيانگر معناداري نسبت به گروه کنترل ( +دريافت کننده عصاره هيدروالکلي برگ گياه راعي  )۰۲۲ mg/kg
() P<0/05(،) P<0/05( ،) P<0/01( ،)¥¥ P<0/01( ،)* P<0/05( ،)** P<0/01

[]VALUE

¥¥¥



[]VALUE
۲۱۸.۵۰
¥¥¥

***

***

¥¥¥



۳۰۰.

[]VALUE
۲۰۸.۳۳

***
¥¥¥

۲۵۰.
۲۰۰.
۱۵۰.
۱۰۰.

آهن)میکروگرم بر دسی لیتر(



[]VALUE

۳۵۰.

.۵۰

کیلوگرم)

سیکلوفسفامید+عصاره( ۴۰۰میلی گرم بر

کیلوگرم)

سیکلوفسفامید+عصاره( ۲۰۰میلیگرم بر

کیلوگرم)

سیکلوفسفامید+عصاره( ۱۰۰میلی گرم بر

کنترل +

سیکلوفسفامید

کنترل

.۰
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تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گل راعی ( ) Hpericum perforatum L.بر کن خوًی و افسایص آهي سرم

بحث

در ایي ثزرعی کِ ثِ هٌؾَر هغبلقِ اثزات فقبرُ ّیذرٍالکلی
گیبُ گل رافی ثز ثزخی ؽبخقِّبی کن خًَی ًؾیز :تقذاد
گلجَلّبی ٍزهش خَى ( ،)RBCعغح عزهی ّوَگلَثیي خَى
( ،)Hbدرفذ ّوبتَکزیت خَى ( ٍ )Hctآّي عزم ( )Feکِ
هتقبٍت هقزه دارٍی عیکلَىغيبهیذ در خَى هَػّبی
فحزائی ًز ثبلل ایدبد هی گزدد ،عزاحی گزدیذً .تبیح حبفل اس
ایي پضٍّؼ ًؾبى داد کِ فقبرُ ّیذرٍالکلی گل رافی ثِ فَرت
ٍاثغتِ ثِ دٍس ثز ىبکتَرّبی خًَی اس خولِ :گلجَلّبی ٍزهش،
گلجَلّبی عيیذّ ،وَگلَثیي ٍ آّي عزم خَى هَثز ثبؽذً .تبیح
ثذعت آهذُ در هغبلقِ حبضز در ّوزاّی ثب گشارػ ارائِ ؽذُ ثِ
تَعظ ّ ٍ Vertikaوکبراى ( )18هیثبؽذ کِ اثز گیبُ گشًِ را ثذلیل
داؽتي خبفیت آًتی اکغیذاًی ایي گیبُ ثز تقذاد علَلْبی خًَی
هَرد ثزرعی ٍ ًؾبى دادًذ کِ ثبفث اىشایؼ ىبکتَرّبی خًَی اس
خولِ :گلجَلْبی ٍزهش خَى ،هیشاى ّوَگلَثیي ٍ ّوبتَکزیت هی-
ثبؽذ ٍ در درهبى کن خًَی ًَؼ ثغشایی هی تَاًذ داؽتِ ثبؽذ.
هیتَاى چٌیي احتوبل داد کِ ٍخَد تزکیجبت آًتی اکغیذاًی فقبرُ
گل رافی هبًـ اثزات تخزیجی دارٍی عیکلَىغيبهیذ ثز علَلْبی
اخذادی هنش اعتخَاى هیؽَد .ثِ ًؾز هیرعذ کِ کبّؼ هَذار
ّوَگلَثیي خَى در اثز اختالل در عبختِ ؽذى علَلْب ٍ ّوچٌیي
اختالل در هکبًغینّبی عٌتش ّوَگلَثیي ثِ ٍعیلِ دارٍی ىًَ
فَرت گزىتِ ثبؽذ ،فقبرۀ گل رافی ثب ّز کذام اس ملؾتّبی
ثکبر رىتِ در ایي پضٍّؼ ٍبدر اعت کِ ّوَگلَثیي عبسی را
اىشایؼ دّذ ،ثغَریکِ ایي اىشایؼ ًغجت ثِ گزٍُ کٌتزل هقٌی دار
ؽذُ اعتّ ٍ .وچٌیي ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبفل ؽذُ در خقَؿ
تأثیز دارٍی  ٍ Cyclophosphamideفقبرُ گل رافی ثز
درفذ ّوبتَکزیت خَى هَػ فحزائی ،تبثیز دارٍ ٍبدر اعت ثِ
ًحَ هقٌی داری درفذ  Hctدرخَى هَػ فحزائی کبّؼ دّذ.
ایي کبّؼ ّوغَ ثب کبّؼ تقذاد ّRBCب ّن هیثبؽذ .اس عزه
دیگز ،تأثیز فقبرُ گل رافی ثب ملؾتّبی ّ 200ٍ 100زچٌذ
اىشایؾی در درفذ  Hctایدبد هیًوبیذ اهب ًغجت ثِ  400آى کِ
هقٌی دار هیثبؽذ ،ىبٍذ تيبٍت هقٌی دار ؽذُ اعت .اثز ملؾت ایي
اثز ثیؾتز ثِ خبعز اىشایؼ تقذاد  RBCثبؽذ .فلت ایي اهز هیتَاًذ
ثِ احتوبل ٍَی هزثَط ثِ اثز فقبرۀ ىًَ در رًٍذ تکثیز علَلی ٍ
تأثیز آًتی اکغیذاًتی آى در خْت حيبؽت اس رًٍذ پزٍتئیي عبسی
فقبرُ گل رافی فَرت گزىتِ ثبؽذ (.)19
ثِ ًؾز هیرعذ کِ دارٍی عیکلَىغيبهیذ ًِ تٌْب اس تکثیز
علَلْبی عزعبًی ثب هکبًیغن آلکیالعیَى هلکَل  DNAهی کبّذ،
ثلکِ در ثبىت خًَغبس ًیش کِ تکثیز علَلْبی اخذادی ثب اعتيبدُ اس
هکبًیغن هذکَر فَرت هی گیزد ،هذاخلِ هی ًوبیذ .در ًتیدِ
کبّؼ هقٌی دار تقذاد  RBCتَخیِ پذیز اعت کِ ایي ًتیدِ ثب
ًتبیح ثذعت آهذُ اس عبیز تحَیَبت اًدبم گزىتِ ًیش ّن خَاًی دارد
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( .)20اثز فقبرُ گل رافی ثب دٍس  400هیلی گزم ثز کیلَگزم در
رًٍذ خًَغبسی ًغجت ثِ گزٍُ کٌتزل ثب ؽذت ثغیبر سیبدی هقٌی
دار هیثبؽذ ،ایي اثز اهکبى دارد کِ ثب هکبًیغن تحزیک رًٍذ
اریتزٍعیتَس در ثبىتّبی خًَغبس اس عزیٌ ىقبل کزدى عٌتش
عبیتَکبیيّب ٍ ثزخی ایٌتزلَکیيّبی درگیز در خًَغبسی ثِ ٍعیلِ
تزکیتّبی هَخَد در فقبرُ گل رافی اًدبم ؽَد .در گزٍّی کِ
ثذٍى دریبىت دارٍی عیکلَىغيبهیذ در هَبیغِ ثب گزٍّی کِ
ّوشهبى ثب دریبىت فقبرُ ،دارٍی عیکلَىغيبهیذ ًیش دریبىت هی
کزدًذ ًتبیح ًؾبى داد کِ ایي تأثیز ًغجت ثِ گزٍُ کٌتزل هقٌی دار
اعتً .تیدِ ىًَ احتوبل دارد کِ در خقَؿ اثز ثخؾی سهبى ثز
فقبرُ گل رافی ثبؽذ کِ افوبل ؽذُ اعت .ایي هَضَؿ ثیبًگز ایي
ٍاٍقیت هی ثبؽذ کِ تأثیز دارٍ در هذت سهبى کَتبّی رخ هیدّذ
در حبلی کِ رًٍذ خًَغبسی اهزی اعت کِ سهبى ثز هیثبؽذ .ثِ
ًؾز هی رعذ فقبرُ گل رافی ٍبدر ثبؽذ در عٌتش اریتزٍپَئتیي کِ
ثَعیلِ کلیِّب فَرت هیگیزد اثز خَد را افوبل ًوبیذ ٍ چَى
عبختِ ؽذى اریتزٍپَئیتیي خذیذ چٌذیي رٍس سهبى ًیبس دارد (.)21
لذا فقبرُ گل رافی ثقذ اس چٌذ رٍس ٍبدر اعت تب اثزات هخزة
دارٍی عیکلَىغيبهیذ را خجزاى ًوبیذً .تبیح حبفل اس ایي هغبلقِ ثب
ًتبیح حبفل اس هغبلقِّبی ٍجلی کِ اثزات هحبىؾت کٌٌذگی ٍ
هوبًقت کٌٌذگی اس رًٍذ رؽذ علَلْبی عزعبًی ثَعیلِ فقبرُ
گیبُ گل رافی را گشارػ کزدًذ هغبثَت دارد (.)22-24
ّوبًغَرکِ ثیبى گزدیذ ،عیکلَىغيبهیذ عجت کبّؼ تقذاد
گلجَلْبی ٍزهش خَى گزدیذ ،کِ ایٌگًَِ تقَر هیؽَد کِ ایي دارٍ
هَخت تخزیت ّRBCبی خَى ؽذُ کِ در ًتیدِ آساد ؽذى
ّوَگلَثیي خَى را در پی داؽتِ اعت کِ در ًْبیت ّوغَ ثب
تدشیِ ّوَگلَثیي خَى در کجذ هَذار پالعوبیی آّي خَى اىشایؼ
پیذا هیکٌذ ،ثٌبثزایي عیکلَىغيبهیذ ثغَر هقٌی داری عجت اىشایؼ
عغح پالعوبیی آّي هیگزدد کِ ًتبیح هب ًیش ثیبًگز ایي ٍضقیت
هیثبؽذ ( .)25-26فقبرُ ّیذرٍالکلی گل رافی عجت کبّؼ
هَذار آّي پالعوب پظ اس دریبىت عیکلَىغيبهیذ گزدیذُ اعت ،لذا
احتوبل هیرٍد کِ فقبرُ عجت هْبر تخزیت گلجَلّبی ٍزهش
تَعظ عیکلَىغيبهیذ گزدیذُ ثبؽذ.
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ایي هغبلقِ ًؾبى داد کِ فقبرُ گل رافی دارای تزکیجبت
ؽیویبیی ًؾیز آًتی اکغیذاًتّب ٍ ىالًٍَئیذی خبفی هی ثبؽذ کِ
ٍبدر اعت در هَػّبی هجتال ثِ کن خًَی کِ تَعظ فقبرُ درهبى
ؽذُ اًذ ،ثبفث اىشایؼ هقٌی داری در ثزخی ىبکتَرّبی خًَی
ًبؽی اس تدَیش دارٍی عیکلَىغيبهیذ ؽَد ،ثٌبثزایي گیبُ گل رافی
هوکي اعت ثِ فٌَاى یک فبهل درهبًی در پیؾگیزی اس فَارك
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