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چکیده
انار به عنوان منبع مهمي از ترکیبات آنتياکسیداني نظیر پليفنولها ميباشد که از استرسهاي اکسیداتیو جلوگیري نموده و در بهبود
عملکرد سیستم گردش خون موثر است .این مطالعه با هدف بررسي اثر آب انار بر روي هموگرام موشهاي صحرایي نر بالغ انجام
گردید .در این مطالعه ،چهل سر موش صحرایي نر بالغ در قالب گروههاي کنترل ،شاهد و تجربي مورد بررسي قرار گرفتند .گروههاي
تجربي به سه دسته تقسیم شدند که آب انار را با مقادیر  2 ،1و  4میليلیتر براي مدت  21روز بصورت خوراکي دریافت نمودند .گروه
شاهد نیز آب مقطر دریافت نمودند و گروه کنترل هیچ تیماري دریافت نداشتند .در پایان روز بیست و یکم از ناحیه بطن قلب حیوانات
خونگیري به عمل آمد و کلیه نمونههاي خوني با استفاده از روشهاي آزمایشگاهي معمول تعداد کل گلبولهاي سفید ،قرمز ،پالکتها،
میزان هموگلوبین و هماتوکریت ،غلظت متوسط هموگلوبین سلولي ،هموگلوبین متوسط گلبولي و حجم متوسط گلبولي اندازهگیري شد.
نتایج بدست آمده با استفاده از آزمونهاي آماري  ANOVAو  tتجزیه و تحلیل شدند .نتایج این تحقیق نشان داد ،آب انار بصورت
وابسته به دوز باعث کاهش گویچههاي سفید ،غلظت هموگلوبین در یک گلبول ،میزان پالکتها ،درصد لنفوسیتها و مونوسیتها در
سطح  P ≥ 5/50ميگردد .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که آب انار احتماالً با داشتن ترکیبات فالونوئیدي و آنتياکسیداني بر روي
هموگرام موثر است.
کلمات کلیدی :آب انار ،هموگرام ،موش صحرایي

مقدمه
دانههاي انار که بخش خوراکي میوه انار را تشکیل ميدهند

وجود دارد [ .]9در یک بررسي نشان داده شد که آب انار

سرشار از ویتامینها ،پليفنولها ،آنتوسیانینها و موادي است

باعث اصالح بسیاري از شاخصهاي هموگرام در موشهاي

که باعث کاهش پراکسیداسیون لیپیدي و افزایش ظرفیت

دیابتي شده ،ميگردد [ .]11در یک بررسي نشان داده شد که

آنتياکسیداني تام سرم ميشود [ .]22عصاره خشک شده دانه

آب انار باعث افزایش میزان انسولین و کاهش میزان قندخون

انار محتوي مقادیر زیادي از استروژن ،استرون استرادیولي،

در موشهاي دیابتي شده ميشود و داراي خواص ضدسمي

فیتواستروژنهاي غیر استرادیولي و ایزوفالونها ميباشد

فراواني است [ .]8آب انار براي بیماريهایي نظیر کم خوني،

[ .]25آب انار سرشار از ترکیبات فنولیک از قبیل اسید

ضعف اعصاب ،اختالالت التهابي ،بیماريهاي کلیوي و براي

کلروژیک ،پروتوکاچیک اسید ،گالیک اسید ،کافئیک اسید،

کاهش چربي اطراف شکم و افزایش ترشح صفرا و تولید

فلوریدزین ،کوئرستین ،کاتچین و کوماریک اسید ميباشد و

میلین مفید است [ .]4آب انار باعث کاهش هورمونهاي

در درمان اسهال ،یرقان ،تعادل مایعات بدن ،ضد

کاتکول آمیني و کورتیزل ميشود [ .]18آب انار از

سرماخوردگي ،ضدراشیتیسم ،کمخوني ،بیماري قند خون

افزایش فشارخون ناشي از آنژیوتانسین  IIجلوگیري مي-

استفاده ميشود [ .]4در آب انار ترکیباتي نظیر کلسیم ،فسفر،

کند [ 3و  .]13خون به عنوان تنها بافت مایع بدن است که از

منیزیم ،سدیم و پتاسیم همراه با ویتامین  Cبه مقدار کافي

دو قسمت پالسما و سلولهاي خوني تشکیل شده است
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[ .]1صفات عمومي خون شامل حجم ،PH ،ویسکوزیته

حیوانات در شرایط دمایي  22 ± 2درجه سانتيگراد و

خون و پالسما ،اسمواللیته پالسما و سرعت رسوب

شرایط نوري  12ساعت تاریکي و  12ساعت روشنایي قرار

اریتروسیتها ميباشد و حجم خون در حدود  6/0تا 7/1

گرفتند .حیوانات در طول دوره آزمایش به آب و مواد غذایي

میليلیتر بر صد گرم وزن در موشهاي صحرایي و مقدار

به مقدار کافي دسترسي داشتند .پروتکل انجام این پروژه

 PHسرم خون در این حیوانات در حدود  7/4ميباشد [.]1

تحقیقاتي بر اساس قوانین بینالمللي در مورد کار با حیوانات

در موشهاي صحرایي نر و ماده میزان رسوب گلبولهاي

آزمایشگاهي تنظیم و در کمیته اخالق دانشگاه به تصویب

قرمز به ترتیب  5/7و  1/8میليلیتر در ساعت است [ ]25و

رسید .در این مطالعه حیوانات به  0گروه  8تایي به شرح زیر

تعداد گلبولهاي قرمز در موشهاي صحرایي بین 7 × 156

تقسیم گردیدند .گروه کنترل که تحت هیچ تیماري قرار

تا  3/7 × 156در هر میليلیتر خون ميباشد [ ]12در موش-

نگرفتند .گروه شاهد که شامل موشهایي بودند که روزانه 1

هاي صحرایي غلظت هموگلوبین بین  11/4 g/dlتا g/dl

میليلیتر آب مقطر را براي مدت  21روز وبصورت خوراکي

 13/2و هماتوکریت نیز بین  45/0تا  09/3درصد و تعداد

دریافت داشتند و گروههاي تجربي  2 ،1و  9که به ترتیب

لوکوسیت نیز بین  6تا  18هزار عدد در هر میليلیتر خون و

روزانه دوزهاي  2 ،1و  4میلي لیتر آب انار را براي مدت 21

تعداد پالکتها نیز در حدود  65تا  75هزار عدد در هر

روز و بهصورت خوراکي دریافت داشتند .در پایان دوره

میکرولیتر خون گزارش شده است [ .]21با عنایت به آنکه

آزمایش با تزریق درون صفاقي کتامین با دوز 65 mg/kg

اطالع کامل از تعداد و ترکیب سلولهاي خوني (هموگرام)

حیوانات را بیهوش نموده و سپس با کمک سرنگ 0

براي تشخیص کمخوني ،اختالالت خونریزيدهنده،

میليلیتري از قلب حیوانات خونگیري به عمل آمد و با

عفونتها ،اختالالت مربوط به بافت همبند و نئوپالزي،

احتیاط به درون لولههاي شیشهاي استریل محتوي

کنترل وضعیت بالیني و یا پاسخ به انواع درمانها مفید است

 EDTAریخته شد و پس از بستن درب لولهها به آرامي

[ ]7و از آنجا که در رابطه با اثر آب انار بر فاکتورهاي

با ماده ضد انعقاد  EDTAمخلوط گردیدند و سپس

هماتولوژیک و هموگرام ،مطالعات جامع و کاملي صورت

لولههاي مورد نظر را در جعبهاي مخصوص محتوي یخ

نگرفته است و با توجه به آنکه انار یکي از میوههایي است

قرار داده و جهت انجام مراحل بعدي آزمایش به

که در سراسر جهان و بویژه در ایران مورد استفاده فراوان

آزمایشگاه منتقل شدند .از دستگاه  Cell Counterمدل

قرار ميگیرد ،این مطالعه با هدف بررسي اثر آب انار بر

 MS9براي اندازهگیري شاخصهاي خوني استفاده شد.

برخي از فاکتورهاي هموگرام خون در موشهاي صحرایي

دقت این دستگاه صد در صد است و مدت زماني که

نر بالغ انجام گردید تا در صورت وجود تاثیرات مثبت و با

خون در دستگاه قرار داده ميشود حداکثر  2دقیقه مي-

انجام تحقیقات تکمیلي در نمونههاي انساني نیز از آن در

باشد و شمارش گویچههاي سرخ و سفید به وسیله دستگاه

جهت بهبود فاکتورهاي هماتولوژیک استفاده شود.

و افتراق گلبولهاي سفید به وسیله  Diffانجام گرفت .به

مواد و روش کار
این یک مطالعه تجربي است که در سال 1932در دانشگاه
آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات فارس انجام گردید .در
این تحقیق از  45سر موش صحرایي نر بالغ با میانگین وزني

منظور مقایسه میانگین فاکتورهاي خوني بین گروههاي
تجربي و کنترل از برنامه آماري  SPSS18و از آزمونهاي
آماري  ANOVAو  LSDاستفاده شد .اختالف در سطح
 P ≥ 5/50معنيدار در نظر گرفته شد.

 255±25گرم استفاده شد که از خانه پرورش حیوانات
دانشگاه علوم پزشکي شیراز تهیه شدند .میانگین سن
حیوانات در زمان انجام آزمایشات حدود  80روز بود و
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نتایج
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین میزان گلبولهاي

هموگلوبین در یک گلبول قرمز در سطح  P ≥ 5/550و

سفید خون در گروههاي شاهد و تجربي دریافتکننده دوز

باعث کاهش معنيدار میزان پالکتها در گروه دریافت کننده

روزانه  1میليلیتر در روز آب انار نسبت به گروه کنترل به

دوز  2میليلیتر در روز در سطح  P ≥ 5/5550و باعث

ترتیب در سطح  P ≥ 5/51و  P ≥ 5/50تفاوت معنيدار

کاهش معنيدار درصد لنفوسیتها در گروه دریافت کننده

مشاهده ميگردد (جدول  .)1همچنین نتایج حاصل از این

دوز  4میليلیتر در روز در سطح  P ≥ 5/51و در گروه

پژوهش بیانگر آن است که آب انار بر تعداد گلبولهاي

دریافت کننده دوز  4میليلیتر آب انار باعث کاهش معنيدار

قرمز ،میزان غلظت هموگلوبین خون ،میزان غلظت

در سطح  P ≥ 5/50تعداد لنفوسیتها و در گروه دریافت

هماتوکریت خون ،بر میانگین حجم گلبولهاي قرمز خون،

کننده دوز  4میليلیتر باعث افزایش معنيدار در سطح 5/50

بر میانگین وزن هموگلوبین در یک گلبول قرمز ،بر میزان

≥  Pمیزان نوتروفیلها و باعث افزایش تعداد لنفوسیتها در

مونوسیتها ،بر میانگین وسعت توزیع گلبولهاي قرمز ،بر

سطح  P ≥ 5/50ميگردد و در گروه دریافتکننده دوز 2

میزان متوسط حجم پالکتها و بر میزان حجم فشرده

میليلیتر در روز آب انار باعث افزایش میزان دامنه پراکندگي

پالکتها تاثیر معنيداري نداشته در حالیکه آب انار در دوز

حجم پالکتها مربوط به  PHدر سطح  P ≥ 5/50ميگردد

 1میليلیتر در روز باعث کاهش معنيدار میزان غلظت

(جدول .)1

جدول 1ـ مقایسهي اثر مصرف خوراکي آب انار بر میزان برخي فاکتورهاي خوني در موشهاي صحرایي
گروهها

کنترل

تجربي2

تجربي9

تجربي1

شاهد

7/017±1/719

3/749±2/090#

8/055±1/048#

7/050±5/013

7/499±5/401

7/646±5/423

14/1±5/094

14/5±5/888
49/1±5/155

فاکتورهاي خوني
)WBC (No/μL

15/822±9/701

)RBC (No/μL

7/923±5/660

7/901±5/438

)Hb (gr/dL

14/1±1/234

19/3±5/778

14/5±5/384

(HCT)%

41/8±1/767

49/5±5/520

44/1±5/589

49/2±5/171

)MCV (fL

07/511±1/763

08/619±2/409

08/717±2/552

08/586±2/021

06/425±1/066

)MCH (Pg

13/2±1/593

18/3±5/813

18/7±5/775

13/5±5/632

18/4±5/077

)MCHC (gr/dL

99/6±1/214

92/9±5/331

*

92/8±1/695

)PLT (No/μL

704/9±74/040

*650/3±74/076

)LYM (No/μL

8/9±9/113

**

7/262±1/300

*

95/8±5/697

*654/9±85/914

402/3±82/743***#

0/6±1/493

6/7±1/397#

(LYM )%

77/5±7/356

74/5±8/596

74/0±8/568

75/0±11/650

(MONO )%

2/4±1/195

2/0±5/706

2/9±1/056

1/8±5/458

(NEUT )%

13/8±7/381

22/4±8/150

22/2±8/841

27/6±15/876

(RDW )%

14/8±1/808

19/4±1/732

14/2±1/056

14/8±2/207

)PDW (fL

3/0±5/663

3/5±5/750

3/9±1/078

**

0/4±1/774

*

*#

92/6±5/833
605/5±31/786
*
**

0/4±1/993

64/5±15/488

*#
*

1/8±5/958

92/4±15/026
19/5±5/718

*15/1±1/952#

3/7±1/532

)MPV (fL

8/1±5/935

7/8±5/918

8/5±5/930

8/2±5/047

8/1±5/026

(P_LCR )%

11/0±2/960

3/6±2/584

15/0±2/495

19/2±4/210#

11/6±9/813

* نشان دهنده تفاوت معنيدار در سطح  P > 5/50بین گروه مورد نظر با گروههاي کنترل است ** .نشان دهنده تفاوت معنيدار در سطح  P > 5/51بین
گروه مورد نظر با گروه کنترل است *** .نشان دهنده تفاوت معنيدار در سطح  P > 5/5550بین گروه مورد نظر با گروه کنترل است # .نشان دهنده
تفاوت معنيدار در سطح  P > 5/50بین گروه مورد نظر با گروه شاهد است.
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بحث
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در گروه شاهد و

اینترلوکینها باعث افزایش نوتروفیلها و تعداد کل

تجربي دریافت کننده دوز  1میليلیتر کاهش معنيدار در میزان

گرانولوسیتها ميشود و از آنجا که آب انار باعث افزایش

گلبولهاي سفید خوني مشاهده ميشود .استرس ناشي از

اینترلوکین  1Bميگردد [ ]2افزایش تعداد سلولهاي

گاواژ کردن حیوانات باعث افزایش هورمونهاي استرس

نوتروفیلي در پژوهش حاضر قابل توجیه ميباشد .نتایج

ميگردد و هورمونهاي مذکور نیز باعث کاهش تعداد

حاصل از این پژوهش نشان داد که آب انار بصورت وابسته

گلبولهاي سفید خون ميشوند [ .]17آب انار حاوي

به دوز باعث کاهش میزان لنفوسیتها ميگردد .مطالعات

ترکیبات فالونوئیدي است که باعث کاهش هورمونهاي

نشان دادهاند که نوراپينفرین باعث افزایش فعالیت

استرس ميگردد [ .]19بنابر این احتماالً آب انار با کاهش

لنفوسیتها ميشود [ ]15و از آنجا که فالونوئیدهاي موجود

هورمونهاي کورتیکوستروئیدي از اثر استرس گاواژ بر میزان

در آب انار با اتصال به گیرندههاي گاباارژیک از یک طرف

گلبولهاي سفید خون جلوگیري نموده است .نتایج حاصل

باعث کاهش نوراپي نفرین و از طریق دیگر باعث کاهش

از تحقیق حاضر بر روي میزان گلبولهاي سفید خون با

اضطراب و استرس و در نتیجه کاهش هورمونهاي استرس

نتایج حاصل از برخي از پژوهشها با هدف بررسي نقش

از جمله کاتکولآمینها ميشود [ .]19بنابراین احتماالً آب

حفاظتي پليفنولهاي آب انار بر روي سلولهاي خوني در

انار با کاهش میزان اپينفرین موجب کاهش لنفوسیتها

موشهاي در معرض سرب مطابقت دارد [ .]0ترکیبات

گردیده است .همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد

فنولي ،اسیدفولیک و فالونوئیدهاي موجود در انار با فعالیت

که آب انار بصورت وابسته به دوز باعث کاهش میزان

آنتياکسیداني باعث کاهش استرس اکسیداتیو ميگردد که در

پالکتهاي خوني ميگردد .در یک مطالعه نشان داده است

نتیجه حفاظت از سیستم خوني در مقابل آسیبهاي

که تحریکات سمپاتیکي و افزایش نوراپينفرین باعث

اکسیداتیو افزایش ميیابد [ .]0نتایج حاصل از این تحقیق

افزایش تعداد پالکتها ميشود [ ]10و نیز نتایج حاصل از

نشان داد که آب انار تأثیر معنيداري بر تعداد گلبولهاي

برخي پژوهشها بیانگر آن است که ترکیبات فالونوئیدي با

قرمز ندارد و بصورت وابسته به دوز باعث کاهش میزان

اتصال به گیرندههاي گاباي  Aداراي خاصیت ضد اضطرابي

مونوسیتها ميگردد .تحقیقات مختلف نشان دادهاند،

است و باعث کاهش هورمونهاي استرس از قبیل کورتیزول

ترکیبات آنتياکسیداني نظیر فالونوئیدها که در آب انار

و کاتکول آمینها ميگردد [ ]19بنابراین احتماالً آب انار با

فراوان ميباشد بیان ژن  mcp-1یا پروتئین جاذب شیمیایي

داشتن فالونوئیدهاي مختلف باعث کاهش تعداد پالکتها

مونوسیتها که توسط اینترلوکین 1القاء ميگردد را متوقف

ميگردد .همچنین فالونوئیدها از طریق توقف فعالیت

ميسازند [ .]16فعالیت پروتئین  mcp-1باعث کوچک و

سیکلواکسیژناز باعث مهار تولید ترومبوکسان  A2پالکتها

غیرطبیعي شدن مونوسیتها ميگردد بنابر این بر خالف

ميشوند [ ]14و همچنین فالونوئیدها از تشکیل IP3

انتظار ،تعداد مونوسیتها کاهش یافته است که احتماالً آب

جلوگیري مينمایند و از این طریق باعث کاهش تولید

انار با داشتن خاصیت ضد التهابي و احتماال از طریق

پالکتها ميشود [ .]12از طرف دیگر وجود ترکیبات آنتي-

پیشگیري از مهار مرگ برنامهریزي شده مونوسیتها باعث

اکسیداني نظیر فالونوئیدها ،اسیدگالیک ،پروآنتوسیانیدین (که

کوتاه شدن عمر مونوسیتها و کاهش تعداد آنها ميگردد

در آب انار هم به وفور دیده ميشود) باعث افزایش فعالیت

[ .]2بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه روشن گردید که

آنزیم کاتاالز در گلبولهاي قرمز ميشوند که این خود مي-

آب انار باعث افزایش معنيدار میزان نوتروفیلها ميگردد.

تواند باعث تنظیم تعداد و سایر رفتارهاي گلبولهاي قرمز

تحقیقات نشان دادهاند که فاکتورهاي ضدالتهابي نظیر

خون گردد [.]6
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