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 چکیده
 .است شناخته شده عوارض آن کاهشدیابت و  بر ریمثبت س تأثیر

 انسان و یابتید واناتیدرح يسودمند درمانی اتتأثیرنیز  يرو عنصر
 ریعصاره گل س بیترک یدرمان اثر یمطالعه بررس نیا هدف از .دارد

شده با القا ابتید مقدار هماتوکریت در بر يرو سولفات و
 21تعداد  .بودنر  ییصحرا يهاموش) در STZ( نیاسترپتوزوتوس

گروه تقسیم شدند  3بالغ نژاد ویستار به  نر سر موش صحرایی
)7n=(.  روز از آب و غذاي  45گروه شاهد (شم)، که درطول

معمولی استفاده کردند و در آغاز دوره به آنها نرمال سالین تزریق 
در  mg/kg40با دوز  STZ وسیلههشده بشد، کنترل مثبت (دیابتی

روي، این  شروع دوره) و گروه درمانی عصاره گل سیر+ سولفات
دریافت کردند و از دیابتی شدن  STZ کهگروه بالفاصله بعد از این

 آنها اطمینان حاصل شد تحت درمان با عصاره گل سیر با غلظت
mg/Lit 360 و سولفات روي با غلظت mg/Lit 36  در آب

هماتوکریت خون با استفاده  ) قرارگرفتند.45آشامیدنی تا پایان دوره (
(ساخت اتریش)  ABACUS-c مدل Diatronاز دستگاه 

هماتوکریت در گروه تحت  خودکار اندازه گیري شد. صورتهب
صورت به تیمار که عصاره هیدروالکلی گل سیر و سولفات روي را

ترکیب دریافت کرده بودند نسبت به کنترل افزایش معناداري را نشان 
گر آن است که ترکیب آمده بیاندسته). نتایج بp>001/0( داد

عصاره گل سیر و سولفات روي در آب آشامیدنی باعث افزایش 
 گردد.می با دیابت القایی ییمیزان هماتوکریت در موش صحرا
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Abstract 
The positive effects of garlic on diabetes and its 
complications are known. Zinc also has beneficial 
therapeutic effects on diabetes in diabetic animals 
and humans. The aim of this study was to evaluate 
the therapeutic effect of combination of garlic 
flower extract and zinc sulfate on hematocrit in 
streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats. 
Twenty-one adult male Wistar rats were divided 
into 3 groups (n=7). Which include: Sham group 
that received usual water and food for 45 days and 
were injected normal saline on first day of 
beginning of this time period Positive control 
group (diabetic) which they received usual food 
and water during 45 days and they were injected 
streptozotocin (STZ) at a dose 40mg/kg 
(intraperitoneal injection) on first day of beginning 
of this time period. The treated group with garlic 
flower extract + zinc sulfate, immediately after 
receiving STZ and ensuring of their diabetes they 
were treated with garlic extract of 360 mg/Lit and 
zinc sulfate at a concentration of 36 mg/Lit in 
drinking water during 45-day period. The 
hematocrits were measured automatically, using 
Diatron device, model ABACUS-c (Austria). 
Hematocrit in the treated group, which received 
the hydroalcoholic extract of garlic flower and zinc 
sulfate in combination, showed a significant 
increase compared to control (p<0.001). The 
results indicated that the combination of garlic 
flower extract and zinc sulfate in drinkable water 
were could increase hematocrit in rats with 
induced diabetes. 

 
Keywords: Diabetic rats, Garlic flowers, 
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 مقدمه
که از این  نوع اصلی دارد دیابت قندي یا ملیتوس دو

ه انسولین است که دو، دیابت نوع یک، دیابت وابسته ب
 . )Ganong, 1979( باشدناشی از کمبود انسولین می

م غذایی یسبک زندگی کم تحرك، استفاده از رژ
افزایش شیوع دیابت  پر انرژي و چاقی از علل

). این بیماري یکی از شایعYajni, 2001( باشندمی
 شودریز محسوب میهاي غدد درونترین بیماري

)Nammis et al., 2003 .(ي، نارساییویکل یینارسا 
از جمله  یعصب تیو کاهش فعال یعروق -یقلب

 ,Defronzo( است يماریب نیمدت ایعوارض طوالن
عالئم ویژه هیپرگلیسمی افزایش دفع ادرار، . )1997

وزن، تیرگی دید و افزایش  تشنگی زیاد، از دست دادن
. در حیوانات )Nathan et al., 2005( اشتها هستند

یابد که خود سطح هموگلوبین کاهش می دیابتی،
کم ). Rajasekaran et al., 2005(نشانه آنمی است 

خونی خطرناك بیشتردربیماران مبتال به دیابت 
. )Nuria et al., 2005(گزارش شده است 1نوع

که در بیماران مبتالبه  دهدشواهد تجربی نشان می
دیابت حتی در غیاب نفروپاتی میزان هموگلوبین 

د در صورتی شومییافته و عالیم آنمی ظاهر  کاهش
ها تغییر خونی از جمله لوکوسیتهاي سلول که دیگر

). Kidd et al., 1996( دهندداري نشان نمیمعنی
که در بیماران  دهندتعدادي ازمطالعات نشان می

در این عالیم نفروپاتی  دیابتی آنمی پس از ظهور
نفروپاتی دیابتی آنمی در  بیماران تظاهر نموده و

ها خودنمایی تر از آنمی حاصل از سایر نفروپاتیسریع
که این آنمی باکاهش میزان کند ضمن اینمی

 Bosman et( اریتروپوئیتین سرم نیز همراه است
al.,2001; Thomas, 2007.( 

اي گسترده بر روي خواص ضد دیابتی سیر تحقیقات
صورت گرفته است و مشخص شده که ترکیبات 

عنوان کاهنده قند ولفوردار سیر همانند آلیسین بهس
در ). Anwa & Mek, 2003( کنندخون عمل می

حیوانات آزمایشگاهی مصرف خوراکی عصاره اتانولی 

سیر باعث کاهش گلوکز و همچنین افزایش انسولین 
هاي دیابتی شده با استرپتوزوتوسین شده سرم در موش

اصلی فعال سیر ). ترکیب Eidi et al., 1999(است 
از نظر زیستی تعدادي ترکیبات سولفوره نظیر دي آلیل 
 سولفید، دي آلیل دي سولفید، دي آلیل تري سولفید

)Sheela & Augusti, 1995( ،s-  آلیل سیستئین
متیل  -sایتل سیستئین سولفوکسید،  -sسولفوکسید، 

پروپیل سیستئین  -sسیستئین سولفوکسید، 
). Sheela & Augusti, 1992( باشندسولفوکسید می

الذکر اصلی فعال سیر داراي خاصیت فوق این ترکیبات
 Huang( ضد دیابت در حیوانات آزمایشگاهی هستند

et al., 2004هاي سیر و از ). با عنایت به این ویژگی
آنجا که قسمت گل در بیشتر گیاهان دارویی مثل 

 ... زعفران، گل گاوزبان، گل بابونه و گل محمدي و
هاي دیگر گیاه دارویی بیشتري از قسمت تأثیراراي د

داشتن  است لذا طبیعی است که گل سیر در خصوص
خاصیت ضد دیابتی مورد خوبی براي تحقیق باشد. 
عالوه بر این تحقیق در مورد اثر دارویی گل سیر 

اقتصادي آن  -تالشی در راستاي اثبات ارزش دارویی
دتحقیقات تر از آن باوجود و مهمشومیمحسوب 

سیر بر دیابت، تاکنون هیچگونه  تأثیرگسترده برروي 
گل سیر بر دیابت  تأثیراي در خصوص مطالعه

پیشگیرانه آن) صورت نگرفته است. بر  تأثیر(باالخص 
این اساس با وجود مرور سوابق مطالعات مربوط به 

سیر بر دیابت تحقیق حاضر اولین تحقیقی است  تأثیر
کننده گل سیر بر دیابت ريکه درخصوص اثر پیشگی

 که استفاده از اندمطالعات نشان داده یبرخ انجام شد.
 تواندیم لین يایالپیت یماه ییغذا رهیج در ریس
 ئنیپروت و گلبول قرمز، تیهماتوکر، نیهموگلوب زانیم

 زانیمقابل سبب کاهش م در داده و شیافزا خون را
 ).Shalaby et al., 2006( خون گردد قند و یچرب
 اثر در رشد بهبود و دیسف يهاگلبول زانیم شیافزا
جوان  يهاخوك در ریس يحاو ییغذا رهیج با هیتغذ

 ،يرو). Dudek et al., 2006(است گزارش شده 
است که در سازوکار  یاساس يهايزمغذیاز ر یکی
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و  نیانسول يولوژیزیو ف يسازرهیذخ د،یتول عمل،
 ینقش تواندیعنصر م نیاست ا ریگلوکز درگ سمیمتابول

 ،یداشته باشد. از طرف ابتیدر پاتوژنز و عوارض د
و  واناتیآن در ادرار در ح ادیو دفع ز يجذب کم رو

 یابتیاست که افراد د دهنشان دا کیابتید هايانسان
به  نیانسول باشند و میزاني میمستعد کمبود رو شتریب

با  .)Faure, 2003( وابسته است يجذب و دفع رو
صورت مجزا در خصوص که به یقاتین تحقیوجود ا

ابت صورت گرفته است و یبر د يا رویو  ریس تأثیر
ب عصاره گل یمثبت ترک تأثیرکه  يدتریق جدیتحق

ن و یزان انسولیش میبر افزا ير و سولفات رویس
را گزارش کرده  یابتید يهاکاهش گلوکز در موش

اما  ).Hasanvand & Yousefvand, 2017( است
) بر عوارض ير و روین دو (سیا مأتو یتاکنون اثر درمان

 یق، بررسیتحق نیابت انجام نشده است. لذا هدف از اید
 و ریگل س یدروالکلیعصاره ه بیترک یاثر درمان تأثیر

 ییموش صحرا مقدار هماتوکریت در بر يرو سولفات
 بود. نیشده با استرپتوزوتوس ابتینر د
 

 هامواد و روش
هاي مورد آزمایش در این مطالعه، موش حیوانات

سسه پاستور ؤنژاد ویستار بودند که از مصحرایی نر از 
ایران تهیه و در مرکز پرورش و نگهداري حیوانات 

دانشگاه رازي تا  شناسیآزمایشگاهی گروه زیست
مدت دو هفته رسیدن به شرایط تطابق با محیط، به

ز نظر دما، نگهداري شدند. شرایط نگهداري حیوانات ا
رطوبت، نور، تغذیه و سایر عوامل زیستی تحت کنترل 
بود. از لحاظ میزان تابش نور نیز در هر شبانه روز، 

 12ساعت تاریکی و  12ها در یک دوره تناوب موش
مورد استفاده  شدند. دارويساعت روشنایی نگهداري 

 در این مطالعه براي القاي دیابت پودر سفیدرنگ
شده از شرکت سیگما آمریکا تهیه نیاسترپتوزوتوس

، سولفات روي و پودر عصاره گل نیاسترپتوزوتوس بود..
سیر با دقت کامل توسط ترازوي دیجیتال وزن شدند. 

ها دو هفته بعد از رسیدن به تجویز دارو براي گروه
ساعت  8شرایط ثبات و تطابق با محیط شروع شد از 

سپس شد. یقبل از ترزیق، غذاي حیوانات قطع م
در محلول سالین سرد و صفر درجه  نیاسترپتوزوتوس

شد. در زمان ها حل میبه منظور تزریق به موش
ها مقدار مناسب تزریق پس از وزن کردن موش

دیابت  براي القاي mg/kg40 دوزبا  نیاسترپتوزوتوس
ریق شد. در این مطالعه به صورت درون صفاقی تز

میلی 40با دوز  نیاسترپتوزوتوس دیابت از براي القاي
سیر با در نظر گرفتن  گرم بر کیلوگرم و از عصاره گل

 گرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده شد. میلی 100دوز 
 

 نحوه تهیه عصاره اتانولی گل سیر
گیري، گل سیر در سایه خشک گردید. منظور عصارهبه

 200سپس توسط دستگاه خردکننده پودر شد. میزان 
درون یک ارلن یک لیتري ریخته  در گرم از پودر گیاه

درصد اضافه گردید،  70اتیلیک شد و به آن الکل 
ساعت در این وضعیت باقی  72مدت ترکیب حاصل به

ساعت یک بار ظرف  12ماند. در طی این زمان هر 
محتوي ترکیب را کامالً تکان داده و در مرحله بعد 

صاف  با کاغذ صافی واتمن نمره یک ترکیب حاصله را
محلول صاف شده توسط دستگاه روتاري سپس  شد.

 110و سرعت چرخش  گرادسانتیدرجه  60در دماي 
دور در دقیقه تا یک سوم حجم اولیه تغلیظ شد. 

عصا اثر  بیترک یاثر درمان محلول بدست آمده در پتري
دیش ریخته  ریگل س یدروالکلیعصاره ه بیترک یدرمان

با دماي  مستقیمو بر روي هیتر برقی با حرارت غیر 
استریل خشک  و شرایط گرادسانتیدرجه  50زیر 

شده حاصل تا زمان آزمایش در گردید. عصاره تغلیظ
). با Shakiba et al., 2013( فریزر نگهداري شد

که این عصاره خشک در زمان خوراندن عنایت به این
لذا در زمان حل شدن و  ،شدبه حیوانات در آب حل می

 تبخیر آن بسیار اندك بود. دادن به حیوانات
 

 بندي حیواناتگروه
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هاي سفید در این تحقیق جهت انجام آزمایشات، موش
گرم به  03/225±90/9صحرایی با میانگین وزنی 

 7هاي مورد مطالعه با طور تصادفی انتخاب و به گروه
شده) و حیوان در سه گروه شاهد (شم) کنترل (دیابتی

 سیر تقسیم شدند.گروه پیشگیرانه عصاره گل 
روز از آب  45این گروه به مدت  (شم): 1گروه 

کردند، در آغاز آشامیدنی و غذاي معمولی استفاده می
 روزه تک دوز نرمال سالین به آنها تزریق شد. 45دوره 

این گروه با داروي  (کنترل مثبت): 2گروه 
روزه  45دیابتی شدند و تا پایان دوره  نیاسترپتوزوتوس
 ی دریافت نکردند.داروي خاص
گروه درمانی عصاره گل سیر و  (تیمار): 3گروه 

سولفات روي: این گروه بالفاصله بعد از اینکه در آغاز 
دریافت کردند و از دیابتی شدن  نیاسترپتوزوتوس دوره

 آنها اطمینان حاصل شد با عصاره گل سیر با غلظت
mg/lit360 دوز با يو سولفات رو mg/lit 36  در آب

) تحت 45ی تا پایان دوره (بیبصورت ترک یدنیآشام
 ,Hasanvand & Yousofvand( درمان قرارگرفتند

2017(. 
گیري هاي خونی از طریق تکنیک خوننمونه

گیري مستقیم از قلب تهیه شدند، و پس از خون
دقیقه  6مدت به منظور تهیه سرمهاي خونی بهنمونه

) RPM( دقیقهدور در  12000در دستگاه سانتریفوژ با 
خون  تیهماتوکر زانیمجهت سنجش  .قرار گرفتند

 ABACUS-cمدل  Diatron دستگاه با استفاده از
 هورمون زانیمو  صورت خودکارهب )شی(ساخت اتر

در آزمایشگاه  یمنواسیوایراد روش از سرم در نیانسول
 گیري شد.بالینی پاستور کرمانشاه اندازه

 

 نتایج
ل سیر و سولفات روي گ اثر درمانی ترکیب عصاره

 بر هماتوکریت
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که هماتوکریت خون 

نسبت به گروه  نیاسترپتوزوتوس شده بادرگروه دیابتی
گونه دارویی دریافت نکرده بود کاهش نرمال که هیچ

مانی عصاره ). مصرف درp>001/0( نشان دادمعناداري 
(ترکیب با آب)  روش آشامیدنیهیدروالکلی گل سیر به

 نیاسترپتوزوتوسروز) بعد از تزریق  45مدت (به
شدن) میزان هورمون انسولین را نسبت به گروه (دیابتی

 ). p> 001/0طور معناداري افزایش داد (کنترل به
 

 
 سولفات و ریصاره گل سیب عترک درمانی اثر سهیامق .1نمودار 

 )کنترل( دیابتی گروه با ماریگروه تحت ت .تیهماتوکر بر يرو
صورت به ریمقاد و سهیمقا شم (نرمال) وگروه کنترل با

 ).n=7( اندشده انیب اریمع انحراف ازمتوسط  ±نیانگیم
*** :001/0 <pدهنده اختالف معنادار گروه دیابتی ، نشان

 رل) با گروه نرمال (شم) است.ت(کن
*** :001/0 <pار گروه تیمار باهنده اختالف معنادد، نشان 

 رل) است.تنگروه دیابتی (ک
 

شده بدون درمان با عصاره گل سیر) (دیابتی هاي نرمال (بدون دریافت دارو و عصاره)،گروه کنترلمیزان هماتوکریت در گروه .1 جدول
 اند.انحراف از معیار بیان شده ±صورت میانگین. مقادیر بهبا عصاره گل سیر) شده تحت درمان(دیابتی وگروه تیمار

 تیمار کنترل مثبت شم گروه
 34/ 1 ± 73/0*** 0/10±65/0*** 42/±50 66/1 (%) هماتوکریتمیزان 

*** :001/0<pاست شم ) با گروهمثبت کنترلدهنده اختالف معنادار گروه دیابتی (، نشان. 
*** :001/0<pاستکنترل مثبتگروه دیابتی ( دهنده اختالف معنادار گروه تیمار با، نشان (. 
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 يریگجهیبحث و نت
 تیداد هماتوکرحاضر نشان  شاتیآزما حاصل از جینتا

(کنترل) نسبت  نیاسترپتوزوتوسشده با یابتیدر گروه د
کردند ینم افتیدر يدارو گونهچیه که یبه گروه

از  یکی ابتید دا کرده است.یپ کاهش نرمال)گروه (
 یخونابت با کمید ارتباط واست؛  یخونکم بروز عوامل

 Kathrine et( متعدد گزارش شده است مطالعات در
al.,2005; Nuria et al., 2005; Mehdi et al.,. 
2009; Weiss et al., 2005; Hasanvand &. 

Yousofvand, 2018ن است ین عارضه ای). علت ا
 تأثیرمغز استخوان  يهاسلول عملکرد يبر رو ابتیدکه 

 یکروآناتومیو م يولوژیزیف که بیترت نیبه ا گذاردیم
 رییدچار تغ استخوان ساز مغزخون يادیبن يهاسلول

 که يگرید لیدل .)Ferraro et al., 2011( دنشویم
 ،کندیه میرا توج ابتیاز د یناش یخونکم
قرمز  يهاگلبول ییپالسما يغشا ونیالسیکوزیگل

اتفاق  یسمیپرگلیدر صورت بروز ها اتفاق نیکه ا است
 پریهاابت یدر د ).Oyedemi et al., 2011( افتدیم

 منجر به ها،نیپروتئ ونیداسیو اکس جادشدهیا یسمیگل
که به نوبه خود  شودیم دهایپیل ونیداسیپراکس شیافزا

 عثبا که کرده ادیرا ز آن یو شکنندگ غشای سخت
 آني ریپذکاهش انعطاف و غشا تیالیکاهش س

 دهدیم قرمز رخ يهاگلبول زیهمول جهیو در نت دشومی
)Kumar, 2012; Turk et al., 2002(.  مطالعات

 ظهور پس از یآنم یابتید مارانیکه درب دهندینشان م
 یآنم نموده وبیماران تظاهر  نیا در ینفروپات میعال
 ریسا حاصل از یآنم از ترعیسر یابتید ینفروپات در

 با یآنم نیا کهنیضمن ا کندیم ییخودنما هاینفروپات
 استهمراه  زیسرم ن نیتیتروپوئیار زانیکاهش م

)Bosman et al., 2001; Thomas, 2007( . 
آزمایش نشان داد هماتوکریت ن یانتایج حاصل از 

گروهی که تحت تیمار ترکیب عصاره هیدروالکلی  در
گل سیر و سولفات روي بودند نسبت به گروه کنترل 

 ) افزایش معنادارينیاسترپتوزوتوس شده با(دیابتی
که  یق قبلیر با تحقیگل س ین اثر درمانیا .نشان داد

ت را در یر بر هماتوکریرانه گل سیشگیپاثر مثبت 
گزارش نموده بود  یابتید ییصحرا يهاموش

 ,Hasanvand & Yousofvand ( دارد یهمخوان
که نشان داده سیر در جیره غذایی  ی) و گزارش2018

گلبول تواند میزان هموگلوبین ماهی تیالپیاي نیل می
قرمز و پروتیئن خون را افزایش دهد و در مقابل سبب 

 ,.Shalaby et al( کاهش میزان قند خون گردد
ز گزارش مربوط به اثر یکند و نیم تأییدرا  )2006

 و میزان هماتوکریتبر  اسانس سیر ندهیافزا
افته را ین یا در ماهی گورامی سه خال هموگلوبین

). اما Jahanbakhshi et al., 2015(کند یت میتقو
نظر از اثر ر (صرفیگر، اثر صرف سید هاگزارش

د قرار یت را مورد تردیزان هماتوکریآن) بر م یابتیضدد
 Ahmadizad, et al., 2016, Namjoo etاند (داده

al., 2013.( ر بر ین اثر مثبت عصاره گل سیاحتماالً ا
شتر مربوط به اثرات ضد یب یابتیوانات دیت حیهماتوکر

ماده  کیعنوان به ریسر است چراکه یگل س یابتید
 نیانسول یترشح پانکراس شیباعث افزا ابتیضد د

)Jain & Vyas, 1975شیافزاو گلوکز  کاهش ) و 
 Eidi etد (شومی یابتید هايسرم در موش نیانسول

al., 1999(. را  یابتین اثر ضد دیر ایعصاره گل س
 & Hasanvand( اً نشان داده استیقو

Yousofvand, 2017(بی. ترک s- نیستئیس لیآل 
 يمحتو نهیآم دیاس کی) که نیئی(آل دیسولفوکس

را  ابتیکاهش عوارض د باشدیم ریسولفور در س
 بنیگل ابتیضد د يمصرف دارو زانیمبه همان  باًیتقر

 & Augusti( باشدیدارا م نیانسول ای دیکالم
Sheela, 1996; Sheela & Augusti, 1995( .

 يرو يحاو ییم غذایز اثر مثبت رژین هاگزارش یبعض
 ,.Silva et al( ت را در کودکانیش هماتوکریبر افزا
ماران یرا در ب Cن یتامیهمراه با و يروو  )2006
 Zen Rahfiludin(اند قرار داده تأییدمورد  ییایماالر

& Ginandjar, 2013 .(البته در  يگرید اما مطالعه)
 ییم غذایکاهنده رژ تأثیر) یابتیر دیغ ییموش صحرا

 ت را گزارش کرده استیبر هماتوکر يرو يحاو
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)Dimitrova et al., 2010.( متناقض  هاگزارشن یا
ش یبر افزا يرو تأثیرن است که احتماالً ین ایمب

علت شتر بهیب شدهیابتیدوانات یت در حیهماتوکر
آن  یابتیآن است چرا که اثر ضد د یابتیاثرات ضد د

. )Amini et al., 2016( قبالً گزارش شده است
 لیدلممکن است به زین ابتیاز عوارض د ياریبس
 نیب يآزاد در فضا هايکالیو راد هادانتیاکس شیافزا

در  يو رو یسلول نیب يباشد که با کاهش رو یسلول
 ايدهیچیمرتبط است. رابطه پ دانتیاکسیآنت هايمیآنز

 و دو وجود دارد کینوع  ابتیو د يرو نیب
)Chausmer, 1998 .(يگرید قاتیدر تحق نیهمچن 

 ازین انسولین مورد یعیطب سمیمتابول يبرا يآمده که رو
و ترشح  يسازرهیدر بدن در ذخ يسطح رو رایاست ز

-Grodsky & Schmid(گذارد یم تأثیر نیانسول
Formby, 1985; Dura & Villelizaga, 1984.( 

نقش مهمی در تولید  یاکسیدانآنتی اثر عالوه بر يرو
) و Wang et al., 2002( انسولین داردوذخیره سازي 

 دهدیش میبتا افزا يهان را در سلولیترشح انسول
)Bloc et al., 2000 .(ًکردن روي به اضافه ضمنا

 مدت اثر انسولین باعث افزایش یقیتزرانسولین 
ها از آنجا افتهین یا ).Kleven et al., 2007( دشومی

ر و یب عصاره گل سیترک م اثرید که بدانشومیت یتقو
 ییصحرا يهاابت در موشیبر درمان د يسولفات رو

 & Hasanvand( بوده است مؤثر یابتید
Yousofvand, 2017( ن یرود که ایو لذا انتظار م

ابت مثل درمان یاز د یب بر اصالح عوارض ناشیترک
 شود.ر واقع ز مؤثیت نیکاهش هماتوکر

دهد که نتایج کلی حاصل از این پژوهش نشان می
بر ي ترکیب عصاره هیدروالکلی گل سیر و سولفات رو

تواند  یاست و م مؤثرابت یاز د یناش یعارضه کم خون
وانات یت در حیزان هماتوکریباعث بهبود م یخوببه
 یابتیشتر تابع اثرات ضد دین اثر بیشده شود. ایابتید
نیازمند  ن موضوعیابعاد ا یرسب است. برین ترکیا

 کیمطالعه و بررسی بیشتر در خصوص اثر هر 
بر  ير همراه با سولفات رویبات مختلف گل سیترک

 است.  یابتیط دیت در شرایابت و هماتوکرید
 

 سپاسگزاري
ق در آزمایشگاه ین تحقیکارهاي تحقیقاتی مربوط به ا

ازآقاي  گرفته است و انجام دانشگاه رازي فیزیولوژي
 دلیل همکاري درکاظم حاتمی و آقاي رضا ایراملو به

  .گرددمیتشکر و قدردانی  ،اهآزمایش
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