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 چکیده
 گیاهان از و پسته های گونه از یکی (Pistacia khinjuk) خنجوک
 زیادی فارماکولوژیکی هایفعالیت گیاه این است. ایران بومی دارویی

 استفاده یمختلف های بیماری درمان برای سنتی طب در و است داده نشان
 عصاره اثرات بررسی منظوربه حاضر تجربی مطالعه است. شده

 18 تعداد شد. انجام صحرایی موش خونی تابلو بر خنجوک هیدروالکلی
 شدند. تقسیم تایی شش گروه سه به ویستار، نژاد نر صحرایی موش سر

 ،mg/kg bw 200 خنجوک عصاره با ترتیب به سوم تا اول گروه
 روز 30 مدت به شاهد( )گروه مقطر آب و mg/kg bw 400 خنجوک

 و انجام ها موش قلب از گیریخون سپس شدند. تیمار گاواژ طریق از
 اختالف بودن دار معنی ارزیابی برای شدند. گیری اندازه خونی پارامترهای

 سطح در ،T آزمون مختلف، های گروه بین خونی پارامترهای میانگین
 گروه بین که داد ننشا مطالعه این نتایج شد. انجام P < 05/0 داری معنی
 ،mg/kg bw 200 غلظت با خنجوک کنندهدریافت گروه و شاهد

 آماری نظر از هموگلوبین غلظت و قرمز های گلبول تعداد میانگین
 غلظت با خنجوک کنندهدریافت گروه و شاهد گروه بین بود. دار معنی

mg/kg bw 200، و سفید های گلبول قرمز، های گلبول تعداد میانگین 
 سایر (.P<05/0) بود دار معنی آماری نظر از هموگلوبین غلظت

 نداشت. داری معنی تفاوت مختلف های گروه بین خونی پارامترهای
 ها لنفوسیت و (P=002/0) ها نوتروفیل درصد اختالف همچنین

(012/0=P) مطالعه این نتایج بود. دار معنی آماری نظر از ها گروه بین 
 غلظت قرمز، های گلبول تعداد افزایش بر خنجوک عصاره تأثیر

 نشان صحرایی موش در را خون سفید های گلبول تعداد و هموگلوبین
 داد.
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Abstract 
Pistacia khinjuk is one of the pistachio species and 
native medicinal plant of Iran. This plant has shown 
many pharmacological activities and has been used in 
traditional medicine for the treatment of various 
diseases. The present experimental study was 
designed to evaluate the effects of the hydroalcoholic 
extract of khinjuk on the hematological parameters of 
rats. Eighteen male Wistar rats were divided into 3 
six-member groups. Groups 1 to 3 were treated with 
200 mg/kg bw of the extract, 400 mg/kg bw of the 
extract and distilled water (control group) for 30 
days, respectively. Blood samples were then taken 
from the heart of the rats and hematological 
parameters were measured. To assess the significance 
of the difference in mean blood parameters between 
different groups, T test was performed at a significant 
level of P<0.05. The results of this study indicated 
that the mean number of red blood cells and 
hemoglobin concentration were significantly between 
the control and recipient of Kenjuk with a 
concentration of 200 mg/kg bw. The mean number of 
RBCs, white blood cells and Hb were statistically 
significant between the control and the group 
recipient of Kenjuk with a concentration of 400 
mg/kg bw (P<0.05). However, it has no effect on the 
other blood parameters. Also, the difference between 
neutrophil percent (P=0.002) and lymphocyte 
percentage (P=0.012) was statistically significant. 
The results of this study showed the effect of Kenjuk 
extract on increasing the number of RBC, Hb and 
WBC count in rats. 
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 مقدمه

 به هم گیاهان عصاره جمله از طبیعی های فرآورده
 های عصاره صورتبه هم و خالص ترکیبات صورت

 برای را ودیغیرمحد های فرصت شده، استاندارد
 تنوع به دسترسی علتبه جدید داروهای کشف

 ,.Ezatpour et al) کنند می فراهم نظیر بی شیمیایی

 منابع جانبی اثرات بدون طبیعی داروهای .(2015
 از که داروهایی هستند. ها بیماری درمان برای دارویی

 محبوب و اصلی بخش شوند می تهیه گیاهی طب
 طب در دارویی گیاهان هستند. سنتی طب در ها درمان
 از منابعی عنوان به ها آن زیرا هستند اهمیت حائز مدرن
 خام منبع عنوان به شوند، می استفاده مستقیم درمان
 روند، می کار به سنتزی نیمه شیمیایی اتترکیب برای
 کشف برای تاکسونومیک مارکرهای عنوان به توانند می

 ,.Ghaedi et al) شوند استفاده جدید ترکیبات

 دهد می نشان دارویی گیاهان روی بر مطالعه .(2014
 بیولوژیک و دارویی های پتانسیل گیاهان از بسیاری که

 ترکیبات از استفاده مثال برای  دارند. ای مالحظه قابل

 در گذشتههای  زمان از هاعفونت درمان برای گیاهی
 حال در کشورهای در خصوص به دنیا از بزرگی بخش
 طب به وابستگی ها بیماری از انواعی برای که توسعه
 از استفاده به تمایل است. بوده رایج دارد وجود سنتی

جه مشکالت نتی در ضدمیکروبی خواص با گیاهان
 کرده پیدا دوباره رواج ها بیوتیک معمول استفاده از آنتی

 منابع دارویی گیاهان .(Tohidi et al., 2011) است
 که هستند عواملی تولید برای توجه قابل مدرن

 ها بیوتیک آنتیهایی برای  جایگزین عنوان به دنوانت می
 بیوتیک های مقاوم به آنتی باکتری با مواجهه شرایط در

 .(Tahvilian et al., 2016) کنند عمل
 به (Anacardiaceae )خانواده Pistacia جنس

 شده توزیع خاورمیانه و مدیترانه نواحی در گسترده طور
 سه تنها پسته شده شناخته گونه 15 بین در است.
 Pistachia vera، Pistachia khinjuk شامل گونه

 کند. می رشد ایران در  Pistachia atlantica و
 ارتفاع با کوتاه های درخت و ها درختچه صورت ها به آن

 ترکیبی ذاتاً و میان در یک ها برگ  هستند. متر 15-5
 برگریز یا سبز همیشه گونه به بسته توانند می و هستند
 Pistachio کلمه .(Tahvilian et al., 2016) باشند

 که شده گزارش است. Pisteh ایرانی نام از برگرفته
 هستند. ضدباکتریایی فعالیت دارای پسته درختان

 ساکنان توسط و هستند روغن از غنی پسته های میوه
 بخشی عنوان به همچنین و ضداسهال عنوان به محلی

 دارای گیاهان این شوند. می استفاده گاوها غذای از
 Tohidi et) هستند ترپنوئیدها تری و فنولی ترکیبات

al., 2011). ملیتوس دیابت جمله از ها بیماری برخی 
 و هایپرلیپیدمی متابولیک، سندروم سرطان، ،2 نوع

 آورند می دنبال به را عوارضی عروقی قلبی های بیماری
 پسته جمله از ها آجیل شوند. می منجر مرگ به که

 دارند. پایین سدیم محتوای و منیزیم غذایی، فیبرهای
د و بنابراین از چاقی کنن می ایجاد سیری احساس فیبرها

 فشار عروق، اتساع طریق از منیزیم کنند. جلوگیری می
 سودمندی اثرات پسته بنابراین ،دهد خون را کاهش می

 در دیگر طرف از دارد. خون فشار کاهش و وزن روی
 روز( در گرم 30-80) پسته مصرف مطالعات از بسیاری

 وزن با لیپوپروتئین -کلسترول و %10 تا را کلسترول
 است. داده کاهش %6/8 را (LDL-C) کم مولکولی

 مواد مغذی، مواد از بسیاری و انرژی مهم منبع یک پسته
 برای که است ها ویتامین و ها اکسیدان آنتی معدنی،
وه مشخص شده عال به هستند. ضروری انسان سالمت

 و ضدمیکروبی فعالیت داشتن دلیل است که مغز پسته به
 است دارویی خواص برخی دارای اکسیدانی آنتی

(Ghaseminasab et al., 2015). 
 های فعالیت برای پسته های های مختلف گونه بخش

 پزشکان است. شده بررسی گوناگون فارماکولوژیکی
 دیوسکوریدس، بقراط، ازجمله باستان یونان

گالنوس استفاده از صمغ مصطک  و تئوفراستوس
 اختالالت برای را Pistacia جنس از شده تهیه

 معده زخم و گاسترالژی سوءهاضمه، مثل گوارشی
 طب در .(Taran et al., 2009) اند کرده توصیه
  ،P. vera های گونه مختلف های بخش ایرانی سنتی
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P. atlantica، P. khinjuk، P. terebinthus و  
P. lentiscus عنوان به طوالنی زمان مدت برای 

 مختلف های بیماری برای سودمندی های درمان
 ،P. atlantica های میوه مثال برای شدند. می استفاده

P. khinjuk و P. terebinthus میل تقویت برای 
 سیستم و قلب کلیه، کبد، اختالالت درمان و جنسی
 ،P. lentiscus، P. atlantica صمغ رزین و تنفس

P. khinjuk  و P. terebinthus التیام فعالیت برای 
 استفاده گوارشی و مغزی اختالالت درمان و زخم
 های گونه برخی .(Bozorgi et al., 2013) اند شده
 اگزما، درمان در دارویی گیاهان طب در پسته

 و گلودرد و آسم کلیوی، های سنگ گلو، های عفونت
 ضدباکتری، ضدتب، ضدالتهاب، قابض، عنوان به

 Tahvilian et) اند شده استفاده محرک و ضدویروس

al., 2016). های های ضروری برخی گونه روغن 
-β لینالول، سایمن، جمله از اجزایی شامل پسته

 ،فالندرن-α سابینن، فنکن، تیوجن،-α کاریوفیلن،
 هستند ترپنئیل-α و بورنئول فنکون،-α سینئول،

(Taran et al., 2009). 
 در شان، درمانی اثرات بر عالوه پسته های گونه

 غذایی، افزودنی عنوان به مثال عنوان به غذایی صنایع
 و قهوه شبیه نوشیدنی ساخت در یا وعده میان

 اند شده استفاده غذایی های رنگ عنوان به همچنین
(Bozorgi et al., 2013). 

P. khinjuk است پسته اصلی های گونه از یکی 
 متر 700-2000 ارتفاع که یافته انتشار جاهایی در که

 از برخی در گیاه این است. دریا سطح از باالتر
 همچنین گیاه این کند می رشد ای مدیترانه کشورهای

 فارسی زبان در و کند می رشد ایران در طبیعی طور به
 منابع جمله از کلخونگ شود. می نامیده کلخونگ
 و میلیون یک از بیش که است کشور خدادادی
 کنار در را زاگرس های جنگل از هکتار هزار دویست
 است داده اختصاص خودبه کوهى بادام درختان

 در آن درختان و است وحشى پسته نوعى کلخونگ
 در و دارند امتداد بلوچستان تا زاگرس ارتفاعات

 و کهگلویه خوزستان، لرستان، ایالم، کرمانشاه، کردستان،
 خراسان بلوچستان، و سیستان کرمان، فارس، بویراحمد،

 کوتاه درختانی ها آن اند. شده مشاهده نیز یزد اطراف و
 هستند. صاف پوست با (ارتفاع متر هفت تا )سه قامت
 میلی 08/4 قطر با کروی تقریباً و شفت نوع از آن میوه
 با پیوند برای مناسبی پایه کلخونگ درخت است. متر

 زیاد سرما و گرما خشکی، به  آن مقاومت و است پسته
  .(Hamedani et al., 2014) است

 پوست، برگ، رزین، شامل گیاه مختلف های بخش
 درمان عنوان به توانند می گیاه هوایی های بخش و میوه

 های گذشته زمان از ها آن از شوند. استفاده سنتی
 از پیشگیری و درمان برای مفید داروهای عنوان به

 معده، ناراحتی و آسم جمله از هابیماری مختلف انواع
 و استفراغ اگزما، تهوع، ها، سوختگی گلو، های عفونت
 رزینی صمغ خصوصبه است، شده استفاده درد دندان

 برای توانسته که است داده نشان را زخم التیام فعالیت
 طبق شود. استفاده گوارشی و مغزی اختالالت درمان

 Pistachio khinjuk مختلف های مقاله ها گزارش
 ضدتب، ضدلیشمانیایی، ضدالتهابی، ذاتی های ویژگی

 و ضدآسم ضدویروس، ضدتومور، اکسیدان، آنتی
 .(Fattahi et al., 2017) است  داده  نشان ضدمیکروب

 جمله از فارماکولوژیکی های فعالیت گیاه این عصاره
 استرازی، کولین آنتی ضدتوموری، ضددیابتی، فعالیت

 طب در است. داده نشان ضدقارچی و ضدمیکروبی
 داروی عنوان به Pistachia khinjuk ایرانی سنتی

 مختلف های بیماری درمان برای ای امیدوارکننده
 حرکت بیماری و استفراغ تهوع، معده، ناراحتی ازجمله
 این .(Hashemi et al., 2016) است شده استفاده

 درمان در بختیاری سنتی گیاهی طب در گیاه
 شده استفاده قابض عنوان به و درد دندان و سوءهاضمه

 این بر عالوه .(Tahvilian et al., 2016) است
 Pistachio صمغ معمول، دارویی کاربردهای

khinjuk بیوپلیمر یک عنوان به کاندیدایی تواند می 
 باشد دارورسانی های سیستم برای جدید طبیعی

(Fattahi et al., 2017). 
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 برگ مختلف هایعصاره دار معنی ضدقارچی فعالیت
P. khinjuk فعال یااجز برخی است. شده مشاهده 

 P. khinjuk هوایی های بخش به مربوط ضروری روغن
 هستند ضدقارچی و ضدباکتریایی فعالیت مسئول که

 کاریوفیلن،-بتا میرسن، پینن،-β پینن،-α شامل
 ,.Taran et al) باشند می اسپاتولنول و B جرماکرن

-3-میریستین گلوکوزید،-3-میریستین .(2010
 گلیکوزیدهای روتینوسید،-3-میریستین و گاالکتوزید
 Bozorgi et) هستند P. khinjuk اصلی فالوونوئید

al., 2013). 
Tahvilian et al. (2016) فعالیت و ترکیب 

 )در Pistachia khinjuk ضروری روغن ضدباکتری
 Bacillus subtilis علیه را ترپینن(-γ با ترکیب
 ترپینن-γ که دادند نشان ها آن کردند. ارزیابی

(14/81)% (w/w،) β-(93/3)% پینن (w/w) و α-
 P. khinjuk اصلی ترکیبات (w/w) 38/2)% ترپینولن

 در P. khinjuk برای MBC و MIC مقادیر بودند
 داد نشان ها آن نتایج بود. g/ml 031/0 باکتری مورد

 عنوان به تواند می P. khinjuk ضروری روغن که
 باشد. مفید نگهدارنده یا دارویی ترکیب

Taran et al. (2009) 48 از پس که دادند نشان 
 پروتواسکولکس in vitro گرفتن قرار معرض در ساعت

Echinococcus granulosus های غلظت با 
µg/ml 128، 256 ضروری روغن 512 و Pistachia 

khinjuk، مانی زنده در داری معنی کاهش 
 شد. ایجاد ها پروتواسکولکس

(Fattahi et al. (2017) از طبیعی های نانوپارتیکل 
 که دارو حامل یک عنوان به را P. khinjuk صمغ

 کردند. تهیه را دارند ذاتی درمانی اثرات همچنین
 و خالص صمغ روی سلولی مانی زنده سنجش

 β-TC3، MCF-7 های الین سل برای ها نانوپارتیکل
 ها نانوپارتیکل که شد مشاهده و شد انجام HT29 و

 صمغ با مقایسه در باالتری سیتی سیتوتوکسی فعالیت
 فعالیت شده تهیه های نانوپارتیکل داشتند. خالص

 سودوموناس باکتریایی سویه دو علیه ضدباکتریایی

 بنابراین داشتند. اورئوس استافیلوکوکوس و آئروژینوزا
 و درمان برای خوبی کاندیدای تواند می گیاه این صمغ

  باشد. دارورسانی های سیستم در حامل عنوانبه
 متانول های عصاره In vitro اکسیدانی آنتی فعالیت

 است شده گزارش تر پیش P. khinjuk استات اتیل و
(Peksel et al., 2010.) Ghaedi et al. (2014)، 

 روی بر را P. khinjuk احتمالی محافظتی اثرات
 در را جنتامایسین با شده القا سیتی نفروتوکسی

 اکسیدانی آنتی فعالیت پایه بر نر صحرایی های موش
P. khinjuk مطالعه در کردند. بررسی Ghaedi et 

al. (2014)، 14 در جنتامایسین توسط کلیوی آسیب 
 آنزیم های فعالیت تعیین طریق از و شد القا روز

 ارزیابی کلیوی بیوشیمیایی های تست و اکسیدان آنتی
 در پایین GSH محتوای با جنتامایسین نفروپاتی شد.

 اکسیدان آنتی فعالیت کاهش علت به کلیه کورتکس
 تولید شد. مرتبط اکسیداتیو های آسیب حضور و کلیوی
 با القاشده نفروپاتی در آزاد های رادیکال باالی

 سیستم سازی غیرفعال باعث توانست جنتامایسین
 خوبی به شود. ها ارگانیسم در اکسیدان آنتی آنزیم

 ها رت در جنتامایسین مصرف که شده مشخص
 در را پراکسید هیدروژن و هیدروکسیل های رادیکال

 به منجر و کند می القا کلیه کورتکس های میتوکندری
 سطوح در افزایش میشود. لیپید پراکسیداسیون افزایش
 سرم در اسید اوریک و کراتینین خون، اوره نیتروزن

 مطالعه در بود. کلیه عملکرد نارسایی مؤید کامالً
Ghaedi et al. (2014)، هیدروالکلی عصاره مصرف 

P. khinjuk مقادیر در mg/kg 300 خوراکی 600 و 
 و کراتینین ،BUN غلظت در داری معنی کاهش باعث

 شد. کنترل گروه به نسبت درمان گروه در اسید اوریک
 در فیتوشیمیایی ترکیبات سایر و فالونوئید ترکیبات
 قوی اکسیدانی آنتی اثرات علت به دارویی گیاهان

 شیمیایی ماده با القاشده سیتی نفروتوکسی توانند می
 مکانیسم کنند. مهار را صحرایی موش در خارجی
 تواند می سلولی آسیب علیه P. khinjuk کلیوی حفاظت

 و فالوونوئیدها حضور و اکسیدانی آنتی پتانسیل علت به
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 .(Ghaedi et al., 2014) باشد فنولی مواد
P. khinjuk و وهوا آب در که است مناسبی گونه 

 گیاهان بودن غنی دلیل به کند. می رشد مختلف نواحی
 این دارویی، گیاهان از استفاده به مردم تمایل و محلی

 از جامع علمی های ارزیابی مورد باید زاگرسی گیاهان
 فارماکولوژیک و بیولوژیک شیمیایی، های ویژگی نظر
 حاضر مطالعه در .(Tohidi et al., 2011) بگیرند قرار

 خونی پارامترهای بر خنجوک میوه عصاره اثرات
 (Rattus norvegicus allivias) صحرایی یها موش

 مطالعه این ما، های دانسته اساس بر و است شده سیبرر
 تابلوی بر خنجوک عصاره اثرات مورد در گزارش اولین
 .(1)جدول است صحرایی موش خونی

 
 هامواد و روش

 تهیه عصاره هیدروالکلی از میوه خنجوک
 های سالم و سبز( از درخت ابتدا میوه مورد نیاز )میوه

در منطقه ایذه از توابع استان خوزستان در خنجوک 
آوری و جهت شناسایی و  جمع 1394اواخر تیرماه سال 

های هرباریومی به مراکز تحقیقات  نمونهیید با أت
های علوم پزشکی شهرکرد و  گیاهان داروی دانشگاه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد فرستاده و مورد 
 یید قرار گرفت.أت

ها را در سایه خشک کرده و با  یید، میوهأبعد از ت
کمک آسیاب برقی به خوبی پودر شدند. سپس پودرها 

ها محلول  ریخته شد و به آنلیتری  1درون ارلن 
هفت  درصد و آب مقطر )به نسبت 96مرکبی از اتانول 

ای که سطح پودر کامالً با  گونه اضافه گردید. به به سه(
این محلول پوشانده شد و درب ارلن با سلفون مسدود 
گردید. سپس ارلن در دستگاه گرم خانه )آون( با دمای 

 72عد از گذشت گراد قرار داده شد. ب درجه سانتی 37
وسیله فیلترهای  ساعت محلول از دستگاه خارج و به

 مخصوص عصاره جدا گردید.

 
 های مختلف های صحرایی در گروه مقادیر پارامترهای خونی موش .1جدول 

 گروه اول خنجوک
mg/kg bw)  200) 

 گروه دوم خنجوک
mg/kg bw)  400) 

 گروه شاهد
 )آب مقطر(

 فاکتورهای هماتولوژیک

74/8±00/37 72/6±00/33 35/5±33/28 PCV (%) 
**92/0±88/6  80/0±31/6 57/0±75/4 RBC (106 cell/µl)  

**58/1±16/14  23/1±33/13 53/0±70/10 Hg (g/dl) 

35/79±33/588 91/52±00/580 02/48±66/576 Plt (103 cell/µl) 

69/1536±66/13141 63/1382±33/12833 96/1026±66/11016 WBC (cell/µl) 

86/3±83/17 04/1±50/12 20/3±66/14 Nut (%) 

31/3±16/77 65/2±33/81 72/3±33/79 Lym (%) 

547/0±50/2 894/0±00/3 816/0±66/2 Mon (%) 

836/0±50/1 816/0±66/1 516/0±66/1 Eos (%) 

516/0±333/0 752/0±833/0 408/0±833/0 Baso (%) 

516/0±666/0 516/0±666/0 408/0±833/0 Band (%) 

93/3±33/15 56/5±83/15 58/2±33/11 Phago (%) 

65/3±16/9 33/4±00/10 13/2±83/6 germ 

678/0±64/20 09/1±20/21 17/2±72/22 MCV (fl) 

678/0±64/20 09/1±20/21 17/2±72/22 MCH (pg) 

04/8±72/39 31/5±22/41 67/5±63/38 MCHC (g/dl) 

175/0±533/6 310/0±50/6 412/0±80/6 TP (g/dl) 

377/0±43/3 340/0±85/3 602/0±92/3 Alb (g/dl) 
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 آزمایش های لوله به آمده دست هب هیدروالکلی مایع
 هشت مدت به دقیقه در دور 4500 سرعت با و منتقل

 شوند. جدا آن معلق ذرات تا گردید سانتریفیوژ قیقهد
 از عصاره، از )حالل( اتانول جداسازی جهت سپس

 دیگ درون ابتدا شد. استفاده روتاری دستگاه
 مقطر آب مناسب میزان به ،دستگاه آب مخصوص

 ارلن درون عصاره تا شد گرم میزانی به آب شد، ریخته
 ارتفاع با گرم آب در عصاره حاوی ارلن نجوشد.
 اتانول تا شد تنظیم مناسب چرخش سرعت و مناسب

 برای سپس گردد. خارج عصاره از کامل طور به
 با خانه گرم در عصاره اتانول، نماندن باقی از اطمینان

 ساعت 48 مدت به گراد سانتی درجه 37 حدود دمای
 مقادیر سپس گردد. تغلیظ و خشک تا شد داده قرار
 صحرایی های موش وزن اساس بر عصاره از نیاز مورد

 های غلظت و حل مقطر آب در نظر مورد دوزهای و
 تغییرات از جلوگیری جهت شد. ساخته نیاز مورد

 درجه چهار یخچال در ها عصاره ،میکروبی و شیمیایی
 شدند. داری نگه گراد سانتی
 

 حیوانی آزمایشات

 عصاره اثر بررسی منظور به حاضر مطالعه در
 گرم میلی 400 و 200 دوزهای در بنه میوه هیدروالکلی

 سفید نر یی صحرا موش سر 18 بدن، وزن کیلوگرم بر
 دوره در حیوانات شدند. انتخاب ویستار نژاد بالغ

 ساعت 12 و روشنایی ساعت 12 شرایط در آزمایش
 درجه 25 تا 22 دمای و درصد 45 رطوبت تاریکی،

 اندازه به غذا و معمولی آب و شده نگهداری گراد سانتی
 تحقیق این پروتکل گرفت. قرار آنها دسترس در کافی

 بین های کمیته تأیید مورد اخالقی اصول مطابق
 طراحی آزمایشگاهی حیوانات ازحقوق حمایت المللی

 جدید، محیط شرایط با سازش حصول جهت .شد
 از هفته دو حداقل گذشت از پس ها آزمایش تمامی
 با صحرایی های موش شد. انجام ها حیوان استقرار
 خوراک شرکت از که استاندارد آماده غذای از استفاده

 غذا ترکیب شدند. تغذیه بود، شده تهیه پارس دام

 10 نشاسته، درصد 50 پروتئین، درصد 20 شامل:
 بود. ها ویتامین و چربی درصد 15 سلولز، درصد
 و آب آشامیدن در آزمایش ی دوره طول در ها حیوان

 ها موش قفس روز هر نداشتند. محدودیتی هیچ خوردن
 تمامی سپس شد. می تعویض ها آن آب ظروف و تمیز

 و مقید مخصوص های لوله از استفاده با ها موش
 تا 170 حدود از ها آن وزنی بازه که شدند گیری وزن
 بود. گرم 240

 تقسیم تایی شش گروه سه به صحرایی های موش
 نگهداری جداگانه های قفس در مطالعه پایان تا و شده

 شد، گرفته نظر در شاهد عنوان به یک هگرو شدند.
 200 میزان به خنجوک هیدروالکلی عصاره دو گروه
 الکلی هیدرو عصاره سه گروه و کیلوگرم بر گرم میلی

 را کیلوگرم بر گرم میلی 400 میزان به خنجوک
 به گروه، 3 هر صحرایی یها موش کردند. دریافت

 مشخص ساعت رأس مرتبه یک روزانه روز، 30 مدت
 مورد گاواژ مخصوص سرنگ و فلزی نیدل توسط
 شده، ذکر دوزهای در بنه هیدروالکلی عصاره با تغذیه
 گرفتند. قرار

 با صحرایی های موش مطالعه دوره پایان در
 آزمایشگاهی حیوانات به مربوط اخالقی مسایل رعایت

 کتامین داروهای از ترکیبی با علمی، های پژوهش در
 زایالزین و برکیلوگرم( گرم میلی  100 هلند )آلفاسان
 صورت به کیلوگرم( بر گرم میلی 10 هلند )آلفاسان

 اعمال از پس شدند. وشه یب عضالنی تزریق
 و شد ثابت آرامی به حیوان پای و دست هوشی، بی

 در و تشخیص مالمسه با قلب ضربان نقطه ترین قوی
 دیواره در ای دنده بین ناحیه از آرنج، مفصل نزدیکی

 25 شماره نیدل از استفاده با صدری، قفسه چپ سمت
 در شده گرفته نمونه پذیرفت. انجام گیری خون عمل
 تترا آمین دی اتیلن ضدانعقاد ماده حاوی استریل لوله

 شناسی خون مطالعات جهت (EDTA) اسید استیک
 صورت به EDTA انعقاد ضد ماده گردید. استفاده
 هر برای قطره یک میزان به و سدیم کلرور در محلول

 گردید. استفاده خون لیتر میلی
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 خونی آزمایشات

 حاوی خون از هماتولوژیکی آزمایشات انجام جهت
 شمارش شد. استفاده EDTA ضدانعقاد ماده

 میزان و گیمسا آمیزی رنگ توسط خونی های سلول
 انجام و هماتوکریت میکرو روش توسط هماتوکریت
 در دور 12000 در میکروهماتوکریت لوله سانتریفیوژ

 شامل هماتولوژیک فاکتورهای شد. انجام دقیقه
 خون قرمز های گلبول تعداد )درصد(، هماتوکریت

(RBC) (cell/µl)، خون سفید های گلبول دتعدا 
(WBC) (cell/µl،) هموگلوبین (Hb) (g/dl،) 

MCV (FL،) MCH (pg،) MCHC (g/dl،) 
 (LYM) لنفوسیت )درصد(، (NUT) نوتروفیل
 ائوزینوفیل )درصد(، (MON) مونوسیت )درصد(،

(EOS) ،)درصد( بازوفیل (BASO) ،)سلول  )درصد 
 که هایی نوتروفیل )درصد(، (Band Cell) باند

 تعداد میانگین )درصد(، (Phago) اند کرده فاگوسیتوز
 پالکت و (germ) است شده فاگوسیتوز که جرمی

(cell/µl) سرم تام پروتئین نهایتاً و (TP) (g/dl) و 
 گیری اندازه بیوره روش با (g/dl) (Alb) سرم آلبومین

 واریانس آنالیز آماری های نآزمو اساس بر و شدند
 شدند. تحلیل و تجزیه
 
 آماری آنالیز

 SPSS افزار نرم وسیله به آمده دست هب های داده نهایت در
 مشخص از پس و گرفت قرار آزمون مورد 21 ورژن
 یا والیس کروسکال آزمون با ها داده نرمال، توزیع شدن

 آنالیز مورد توکی و طرفه یک واریانس آنالیز های آزمون
 صورت به مقادیر متوسط نهایتاً و گرفت قرار

Mean±SEM شد گزارش. 
 

 نتایج

 میانگین اختالف بودن دار معنی ارزیابی برای
 در ،T آزمون مختلف، های گروه بین خونی پارامترهای

 شاهد گروه بین شد. انجام P<05/0 داری معنی سطح
 (1 )شکل قرمز های گلبول تعداد میانگین اول، گروه و

 دار معنی آماری نظر از (3 )شکل هموگلوبین غلظت و
 میانگین دوم، گروه و شاهد گروه بین (.P<05/0) بود

 سفید های گلبول و (1 )شکل قرمز های گلبول تعداد
 نظر از (،3 )شکل هموگلوبین غلظت و (،2 )شکل
 خونی پارامترهای بقیه (.P<05/0) بود دار معنی آماری

 نداشت. داری معنی تفاوت مختلف های گروه بین
 صورت به مختلف های گروه بین خونی پارامترهای

 در و (ANOVA) واریانس آنالیز روش به دو به دو
 درصد اختالف شد. آزمون 05/0 داری معنی سطح

 بود دار معنی آماری نظر از ها گروه بین نوتروفیل
(002/0=P.) آزمون از استفاده با Tukey، درصد 

 دار معنی تفاوت هم با دو، و یک گروه بین نوتروفیل
 دیگر های روش دوه ب دو مقایسه با (.4 )شکل داشتند

 اختالف هم با ها روش سایر که گردید مشخص
 نداشتند. داری معنی

 آماری نظر از ها گروه بین نیز ها لنفوسیت درصد
 ،Tukey آزمون از استفاده با (.P=012/0) بود دار معنی
 تفاوت هم با  دو و یک گروه بین نوتروفیل درصد
 دو هب دو مقایسه با (.5 )شکل داشتند دار معنی
 با ها روش سایر که گردید مشخص دیگر های روش

 نداشتند. داری معنی اختالف هم
 

 گیریبحث و نتیجه

های طب سنتی بر پایه گیاهان بر اساس  توسعه سیستم
گردد.  سال قبل برمی 60000شناختی به مطالعات فسیل

درمان فارماکولوژیک بیماری از قدیم االیام با استفاده از 
داروهای گیاهی که داروهای خام با منشأ گیاهی بودند، 

طبق گزارش  .(Kalantari et al., 2016) شد انجام می
WHO % از جمعیت دنیا برای تأمین نیازهای  80بیش از

 کنند. شان بر طب سنتی تکیه می اولیه مراقبت از سالمتی
های اخیر کشورهای توسعه یافته در حال  در سال

های طب سنتی هستند که  برگشت به استفاده از سیستم
تخمین زده  شود.استفاده از داروهای گیاهی را شامل می

% از 25های مشتق از گیاهان حدود شود که این دارومی
  دهند. فارماکوپه مدرن را تشکیل می
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 (Mean±SEMهای مختلف آزمایش ) در گروه (RBC) های قرمزمیانگین تعداد گلبول .1شکل 

 (.P < 05/0داری با گروه شاهد )* معنی

 

 
 (Mean±SEMهای مختلف آزمایش ) ( در گروهWBCسفید )های میانگین تعداد گلبول. 2شکل 

 (.P < 05/0داری با گروه شاهد )* معنی

 

 
 (Mean±SEMهای مختلف آزمایش ) ( در گروهHbمیانگین غلظت هموگلوبین ). 3شکل 

 (.P < 05/0داری با گروه شاهد )* معنی

 

 
 (Mean±SEMهای مختلف آزمایش ) درصد نوتروفیل در گروه .4شکل 

 (.P=  002/0داری با گروه دوم )معنی *
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 (Mean±SEMهای مختلف آزمایش ) درصد لنفوسیت در گروه .5شکل 

 (.P=012/0داری با گروه دوم )* معنی

 
دهد که داروهای مشتق از  این مسئله نشان می

گیاهان بخش قابل توجهی از داروهای بر پایه فرآورده 
 ,Ezatpour) دهند طبیعی را به خود اختصاص می

2015; Rout, 2009; Jain, 2016.) به یابی دست 
 در دقت و هوشیاری مستلزم درمان در مطلوب نتیجه
 عوارض گاهاً و متنوع خواص از آگاهی و داروها تجویز
 بر تجربی آزمایشات انجام بنابراین هاست. آن جانبی
 غیرمفید و مفید اثرات ارزیابی و حیوانی های مدل روی

 و شناسایی جهت در یمؤثر کمک دارویی گیاهان
 داشت. خواهد حیوان و انسان در دارو اثرات تشخیص

 جهت در ای مطالعه عنوان به توانند می ها بررسی این
 ;Mahmudzadeh, 2014 ) باشند بعدی تحقیقات

Farzaneh, 2015.) 
 در را خنجوک عصاره مثبت اثرات حاضر مطالعه
 داد. نشان صحرایی های موش خونی پارامترهای

 موش در خنجوک عصاره خوراکی تجویز اثرات بررسی
 هموگلوبین، غلظت و قرمز های گلبول تعداد صحرایی،

 داری معنی طور به را خون سفید های گلبول شمارش و
 عصاره مختلف های غلظت تجویز داد. تغییر

 تعداد توانست حاضر، مطالعه در خنجوک هیدروالکلی
 های موش خون هموگلوبین غلظت و قرمز های گلبول

 باال شاهد گروه های موش با مقایسه در را صحرایی
 گروه در ثیرگذاریأت میزان بیشترین که ببرد،

 mg/kg bw 200 غلظت با خنجوک کننده دریافت
  شد. دیده

 پیامد تواند می قرمز های گلبول تعداد افزایش
 قرمز های گلبول عمر افزایش یا سازی خون افزایش

 مورد در Tolooei et al. (2015) مطالعه باشد. خون
 و قرمز های گلبول دیواره استحکام بر بنه عصاره اثر

 به بنه عصاره مصرف که داد نشان اکسیداتیو استرس
 بیومارکرهای سطوح تواند می ،mg/kg bw500 میزان

 و کبد، آنزیمی مارکرهای شامل بیوشیمیایی،
 نرمال سطح به را لیپید پروکسیداسیون مارکرهای

 غشاهای در فسفولیپیدها و کلسترول کند. نزدیک
 نفوذپذیری غشا، عملکرد در مهمی نقش ها اریتروسیت

 نسبت تغییر دارند. غشا یکپارچگی و سیالیت آن،
 شکنندگی سلول، غشای در فسفولیپید به کلسترول

 در را قرمز گلبول عمر و برده باال را سلولی غشای
 با درمان مذکور، مطالعه طبق کند. می کوتاه خون

 و کلسترول غلظت کاهش مکانیسم با بنه عصاره
 ها سلول غشای تغییرات از فسفولیپید، سطوح افزایش

 مورد حیوانات درمان نتیجه، در کند. می جلوگیری
 تغییر و سلولی غشای سیالیت تغییر از بنه، با آزمایش

 کند. می جلوگیری فسفولیپید به کلسترول نسبت
 آسیب از مانع آزاد، های رادیکال مهار با بنه همچنین

 ها مکانیسم این شود. می بیولوژیک غشاهای به
 بودن متعلق دلیل به هم خنجوک با رابطه در تواند می
 با باشد. صادق Pistachia جنس به گونه دو هر

 اثر در هموگلوبین غلظت تغییرات مورد در اینکه
 بودن باال نشد، یافت مشابهی مطالعه خنجوک، عصاره
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MCH از تابعی خنجوک کننده دریافت های گروه در 
 است. خون باالی هموگلوبین
 آن از حاکی خون سفید های گلبول کلی شمارش

 کننده دریافت گروه جز به ها، گروه همه در که است
 (،mg/kg bw 200 غلظت با )عصاره خنجوک
 در بود. یافته افزایش خون سفید های گلبول جمعیت
 کننده دریافت گروه ،ها لوکوسیت تفریقی شمارش
 درصد بیشترین mg/kg bw 200 غلظت با خنجوک
 در صحرایی های موش داشت. را بالغ های نوتروفیل

  mg/kg bw 400 غلظت با بنه کننده دریافت گروه
 بودند. ها لنفوسیت درصد بیشترین دارای هم

 مطالعه این متون، مرور در ما های دانسته طبق
 تابلو بر خنجوک عصاره اثرات مورد در گزارش اولین
 اثرات مورد در ای مطالعه است. صحرایی موش خونی

 Pistacia) پسته های زیرگونه از یکی فارماکولوژیک

vera،) سرم بیوشیمیایی و هماتولوژیک پارامترهای بر 
 اساس بر است. شده انجام کپورماهیان خانواده ماهیان
 ،Motamedi-Tehrani et al. (2016) مطالعه
 درصد در داری معنی تغییر پسته سبز پوست عصاره

 ها اریتروسیت تعداد و هموگلوبین غلظت هماتوکریت،
 در گرم 5/1 از بیش که گروهی در اما نکرد. ایجاد

 طوربه بودند، کرده دریافت عصاره از جیره، کیلوگرم

 مشابه که بود، باالتر سفید هایگلبول تعداد داری معنی
  باشد. می حاضر مطالعه های یافته با

 از مهمی بخش عنوان به خون سفید های گلبول
 افزایش و کنند می عمل بدن در ایمنی سازوکار
 بر دلیلی تواند می حاضر مطالعه در آنها سلولی جمعیت
 اثر در صحرایی های موش بدن ایمنی توان افزایش
 .Taran et al مطالعه باشد. خنجوک عصاره تجویز

 خنجوک های برگ های عصاره که داد نشان  (2010)
 های گونه سایر مانند آن( کلروفرمی عصاره )بویژه
 و دارد ضدقارچی و ضدباکتریایی خواص پسته

 و منفی گرم و مثبت گرم های باکتری رشد خنجوک
  .(Taran, 2010) کند می مهار را ها قارچ

 کنترل در خون بالغ های نوتروفیل جمعیت افزایش

 نقش آنها فاگوسیتوز تسهیل و خارجی های پاتوژن
 عمل مکانیسم طرفی از دارند. عهده بر مهمی

 تا پاتوژن، بردن بین از و خواری بیگانه در ها نوتروفیل
 و فعال اکسیداسیون روندهای طریق از زیادی حد

 نظر به قبلی مطالعات براساس است. سلولی انفجار
 ترپنوئیدها تری و دی مونو، شامل: ترپنوئیدها رسد می

 ارتباط در گیاه این ضدمیکروبی و التهابی ضد اثرات با
 قوی اکسیدانی آنتی و ضدسرطانی های فعالیت هستند.

 نسبت طبیعی فنول و فالونوئیدها باالی مقادیر به نیز
 .(Bozorgi et al., 2013) شود می داده

 مدنظر خنجوک ضدالتهابی خاصیت مورد در تحقیق
 .Esmat et al مطالعه است. بوده نیز دیگر پژوهشگران

 متانول آبی عصاره که است آن از حاکی (2012)
 خاصیت دارای التهاب، تجربی های مدل در خنجوک

 پای پنجه ادم مدل در مثال برای ها آن است. ضدالتهابی
 را ضدالتهابی فعالیت کاراجینان با القاشده صحرایی موش

 کردند. مشاهده PGE2 سطوح افزایش و ادم کاهش با
 را مطلب این مطالعات، سایر کنار در حاضر مطالعه نتایج

 خاصیت با خنجوک عصاره که سازد می متبادر ذهن به
 افزایش نیز و خون سفید های گلبول جمعیت افزایش
 با مقابله برای را بدن توانایی اکسیدانی، آنتی ظرفیت
 مطالعات حال این با دهد. می افزایش پاتوژن عوامل

 مدت طوالنی مصرف اثرات تا بگیرد صورت باید بیشتری
 ;Hamidi, 2007) گردد ارزیابی نیز گیاهی عصاره این

Farzanegi, 2013). 
 آفرینی نقش و ایمنی فعالیت کالسیک زمینه

 های گونه از برخی است. التهاب سفید، های گلبول
 خواص با مختلف ملل سنتی های درمان در پسته

 در ضدویروسی و ضدباکتریایی ضدتب، ضدالتهابی،
 ,Taran) دارد کاربرد گلو عفونت و اسهال درمان

2010; Taran, 2010.)  
Ezatpour et al. (2015) ضدلیشمانیایی فعالیت 

 مرجع داروی با مقایسه در را P. khinjuk عصاره
 و L.tropica علیه )گلوکانتیم(( آنتیمونیات )مگلومین

L. major آمده دست به نتایج دادند. قرار ارزیابی مورد 
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 P. khinjuk الکلی عصاره که داد نشان ها آن مطالعه از
 پرومستیگوت های فرم رشد میزان داری معنی طور به

L. tropica عصاره این عالوه به کند. می مهار را 
 آن متعاقب و اصلی عفونت میزان داری معنی طور به

 در را ماکروفاژها در اماستیگوت های فرم مانی زنده
 داد نشان ها یافته داد. کاهش کنترل گروه با مقایسه

 P. khinjuk عصاره به اماستیگوت یها فرم که
 آنالیز بودند. پرومستیگوت یها فرم از تر حساس

 حضور P. khinjuk عصاره مقدماتی فیتوشیمیایی
 و چرب اسیدهای فالونوئیدها، ها، فنول ترپنوئیدها،

 داد. نشان گیاه این در را آلکالوئیدها فقدان و ها استرول
 ضدلیشمانیایی اثر مسئول تواند می مواد این حضور
 نیست. مشخص هنوز اثر مکانیسم هرچند .باشد عصاره
  الکلی عصاره که داد نشان ها آن نتایج نهایتاً

P. khinjuk و داشت قوی ضدلیشمانیایی فعالیت 
  با شده عفونی موش در را جلدی لیشمانیاز توانست

L. major شواهد بیانگر همچنین نتایج این کند. کنترل 
 سنتی طب در توانند می طبیعی گیاهان که است علمی
 شوند. استفاده جلدی لیشمانیاز درمان و پیشگیری برای

 مثبت اثرات گفت میتوان گزارش، این بر استناد با کل در
 کاهش و لیشمانیوز از ناشی ضایعات بر عصاره این

 لیشمانیوز شناسی انگل آزمایش به که هایی موش جمعیت
 عملکرد بر دارو اثر سبب به است ممکن شدند، مثبت

  باشد. بیماری این در هاموش بدن ضدانگلی ایمنی
Tohidi et al. (2011) دارویی های ویژگی  

P. khinjuk التیام و ضدمیکروبی های ویژگی لحاظ به را 
 آنها ضدباکتریایی نتایج دادند. قرار ارزیابی مورد زخم

 سه رشد P. khinjuk خام های عصاره که داد نشان
 و اورئوس استافیلوکوکوس کلی، اشریشیا باکتری

 مهار داری معنی طور به را اپیدرمیدیس استافیلکوکوس
 های باکتری ترین معمول از یک که کلی ای رشد و کردند

 طور به است غذایی مسمومیت عامل منفی گرم
 با P. khinjuk هیدروالکلی عصاره توسط داری معنی

 هیدروالکلی عصاره تأثیر شد. مهار mg/ml 75 غلظت
 روی mg/ml 75 غلظت با P. khinjuk میوه پوست

 و جنتامایسین با مشابه و توبرامایسین از بیشتر کلی ای
 طور به P. khinjuk باکتریایی ضد اثر بود. کانامایسین

 یاجزا جمله از بود. غلظت به وابسته ای مالحظه قابل
 در است. ترپینولن و پینن -P. khinjuk، α فعال زیست

 )بنه( P. atlantica ضدباکتریایی فعالیت مطالعه این
 جنس از عضو چندین بود. P. khinjuk از کمتر

Pistachia مشخصه اند.شده بررسی شیمیایی لحاظ به 
 گلیکوزیدهای و فالوونوئیدها حضور عمدتاً ها آن

 هیدروکسیله فنولی مواد فالوونوئیدها است. فالوونوئیدی
 مواد که شده مشخص in vitro در که هستند

 از وسیعی طیف علیه مؤثری ضدمیکروبی
 توانایی علت به احتماالً اثرشان هستند. ها میکروارگانیسم

 و سلولی خارج های پروتئین با شدن ترکیب در ها آن
 باکتریایی سلولی هایدیواره با شدن ترکیب و محلول
 حاوی همچنین گیاهان این که شده گزارش است.

 یا ها ترپن هستند. ترپنوئیدها تری و فنولی ترکیبات
 اصلی فرار جز دو هستند. فعال ها باکتری علیه ترپنوئیدها

α- های ویژگی دارای ترکیبات ترپینولن و پینن 
 عامل عنوان به ترپینولن عالوه به هستند. ضدباکتریایی

 Tohidi et مطالعه در است. شده شناخته اکسیدان آنتی

al. (2011،) P. khinjuk نشان را اکسیدان آنتی فعالیت 
 مقایسه در را زخم تر سریع التیام P. khinjuk عصاره داد.

 ممکن زخم تر سریع انقباض سرعت و کنترل های گروه با
 فعالیت مسئول که باشد فالوونوئیدها حضور علت به است

 از یکی که است براین اعتقاد که است زدایی رادیکال
  آید. می شمار به زخم التیام یاجزا مهمترین

 از ای گونه که خنجوک مورد در موجود اطالعات
 آگاهی در رود،می شمار به ایران بومی دارویی گیاهان
 امروزه که فارماکولوژیک مختلف های جنبه از یافتن
 بسیار شود، می پیشنهاد ها آن سنتی کاربردهای برای

 ضدمیکروبی، و سپتیک آنتی اثرات: جمله از کارگشاست.
 و کبدی ضدمسمومیت ضددردی، ضدالتهابی،

 عوارض در آنها مفید اثرات و ضدسرطان های فعالیت
 در نیز دیگری فارماکولوژیک های فعالیت .گوارشی

 است بحث مورد گیاهی گونه این برای سنتی طب
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 ضد خواص بودن، مدر و آورخلط ضدسرفه، مانند:
 جنسی، تمایل افزایش و باال خون فشار ضد روماتیسم،

 اثبات به آنها برای جدیدی علمی مستندات البته که
 های پژوهش و تحقیقات زمینه تواند می و است نرسیده
 .(Bozorgi et al., 2013) باشد بعدی
 

 سپاسگزاری

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه دامپزشکی دانشکده از
 تأمین را تحقیقاتی پروژه این انجام هزینه که شهرکرد

، تشکر و دانشکده این فهیم پرسنل همچنین و نموده
  .گردد قدردانی می
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