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 چکیده

 .است شده شناخته آن عوارض کاهش و دیابت بر ریس مثبت تأثیر

 و یابتید واناتیح در یسودمند درمانی اتتأثیر نیز یرو عنصر

 عصاره بیترک یدرمان اثر یبررس ،مطالعه نیا از هدف .دارد انسان

 با شدهالقا ابتید در هماتوکریت مقدار بر یرو سولفات و ریس گل

 21 تعداد .بود نر ییصحرا یهاموش در (STZ) نیاسترپتوزوتوس

 شدند تقسیم گروه 3 به ویستار نژاد بالغ نر صحرایی موش سر

(7n=). غذای و آب از  روز 45 طول در که )شم(، شاهد گروه 

 تزریق سالین نرمال آنها به دوره آغاز در و کردند استفاده معمولی

  در mg/kg40 دوز با STZ وسیلههب  شده)دیابتی مثبت کنترل ؛شد

 این روی، سولفات + سیر گل عصاره درمانی گروه و دوره( شروع

 شدندیابتی از و کردند دریافت STZ اینکه از بعد بالفاصله گروه

 غلظت با سیر گل عصاره با درمان تحت شد حاصل اطمینان آنها

mg/Lit 360 غلظت با روی سولفات و mg/Lit 36  آب در 

 با خون هماتوکریت گرفتند. قرار (روز 45) دوره پایان تا آشامیدنی

 اتریش( )ساخت ABACUS-c مدل Diatron دستگاه از استفاده

 تیمار تحت گروه در هماتوکریت شد. گیریاندازه خودکارصورت به

 ترکیب صورتبه را روی سولفات و سیر گل هیدروالکلی عصاره که

 داد نشان را معناداری افزایش ،کنترل به نسبت بودند کرده دریافت

(001/0>p.) عصاره ترکیب که است آن بیانگر آمدهدستهب  نتایج 

 میزان افزایش باعث آشامیدنی آب در روی سولفات و سیر گل

 د.شومی القایی دیابت با ییصحرا موش در هماتوکریت
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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. 
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 مهمقد
  از  که  دارد  اصلی  نوع  دو  ، ملیتوس  یا  قندی  دیابت  دیابت 

  ناشی و    انسولین   به   وابسته   دیابت   یک،   نوع   دیابت   دو،   این 
   . ( Ganong, 1979)   است   انسولین   کمبود   از 

  پر  غذایی میرژ از استفاده تحرک،کم زندگی سبک
  ند هست دیابت شیوع  افزایش علل  از ،چاقی و انرژی

(Yajni, 2001.) رین ـعتـشای از یـیک اری ـبیم نـای  
  ودـشی ـ م وبـمحس ز ـ ریدرون ددـغ ایـهاری ـبیم

(Nammis et al., 2003) . نارسایی  ی، و یکل یی نارسا  
  جمله  از ی عصب تـیفعال ش ـکاه و ی ـعروق -یـقلب

 ,Defronzo) است یمار یب نی ا مدتیطوالن  عوارض 

  ادرار، دفع  افزایش  هیپرگلیسمی ویژه عالئم .(1997
  افزایش و دید تیرگی وزن، دادن دست از زیاد، تشنگی

  حیوانات در  .(Nathan et al., 2005) هستند اشتها
  خود که یابد می  ش ـکاه ن ـوگلوبیـ هم حـسط ی، ـ دیابت
  (.Rajasekaran et al., 2005) است  یـ آنم هـانـنش
  دیابت  به مبتال  بیماران  در  بیشتر ،خطرناک خونیکم
 .(Nuria et al., 2005) است شده گزارش 1 نوع

  به  مبتال بیماران  در که دهدمی  نشان  تجربی  شواهد
  هموگلوبین میزان نفروپاتی غیاب در حتی دیابت

  در ؛ شودمی ظاهر  آنمی  مئعال و  یافته کاهش
  هالوکوسیت  جمله از  خونی یهاسلول  دیگر  کهصورتی 

 ,.Kidd et al) دـدهننمی انـنش داریمعنی تغییر

  در  که  دهند می  ان ـنش ات ـمطالع از  تعدادی  (. 1996
  در  نفروپاتی  مئعال ظهور از  پس آنمی  دیابتی  بیماران 

  دیابتی  نفروپاتی  در  آنمی و  ده کر تظاهر  بیماران این
  خودنمایی هانفروپاتی  سایر  از حاصل  آنمی از سریعتر

  میزان اهشـک با آنمی نـ ای اینکه ضمن .کندمی
 ,.Bosman et al)  است  همراه  نیز  سرم  اریتروپوئیتین

2001; Thomas, 2007 .) 
  تحقیقات ، رـسی ابتیـدی دـ ض واصـخ روی  رـب 

  که شده مشخص و است گرفته صورت ایگسترده 
  عنوان به  آلیسین دـهمانن ر ـسی وردار ـسولف اتـترکیب

 ,Anwa & Mek) کنند می عمل خون قند  کاهنده 

  خوراکی مصرف  ، آزمایشگاهی حیوانات  در (.2003

  همچنین و گلوکز  کاهش باعث سیر اتانولی  عصاره 
  با شدهدیابتی  یهاموش در سرم انسولین افزایش

  (. Eidi et al., 1999) است شده  استرپتوزوتوسین 
  تعدادی  زیستی  نظر از  سیر فعال ی ـاصل بـترکی

  دی  آلیل دی سولفید، آلیل  دی  نظیر سولفوره  ترکیبات
 & Sheela) د ـسولفی ری ـت ل ـ آلی دی سولفید، 

Augusti, 1995)، s- سولفوکسید،  سیستئین لـ آلی  
s-  د، ـ سولفوکسی سیستئین  ایتل s-  سیستئین  متیل  
  وکسید ـ سولف ستئینـسی ل ـپروپی -s د،ـولفوکسیـس

  رکیبات ت  این  (. Sheela & Augusti, 1992) هستند 
  دیابت ضد  خاصیت دارای سیر فعال  اصلی الذکر فوق

 ,.Huang et al) هستند آزمایشگاهی حیوانات  در

  که آنجا  از  و  سیر  های ویژگی  این  به  عنایت  با (.2004
  گل  زعفران، مثل  دارویی گیاهان بیشتر در گل قسمت

  تأثیر  دارای ... و محمدی گل  و بابونه گل  گاوزبان،
  لذا  ،است گیاه  دیگر  هایقسمت  از  بیشتری  دارویی
  خاصیت داشتن خصوص در سیر  گل که است طبیعی

  بر  عالوه باشد. تحقیق برای خوبی مورد ،ضددیابتی 
  در  تالشی سیر  گل  دارویی اثر مورد در تحقیق  این

  محسوب  آن اقتصادی  -دارویی  ارزش  اثبات  راستای
  بر گسترده  تحقیقات  وجود با  ، آن از  مهمتر  و  شود می

  ایمطالعه  ونه گ هیچ تاکنون  دیابت،  بر  سیر  تأثیر  روی
  تأثیر  )باالخص  دیابت بر سیر گل تأثیر خصوص در

  با  اساس  این  بر  است. نگرفته صورت  آن(  پیشگیرانه 
  سیر تأثیر به وطـمرب ات ـمطالع قـسواب رورـم ودـوج

  که است  تحقیقی اولین ر ـ حاض ق ـتحقی ابت ـدی رـب
  انجام دیابت بر سیر  گل کنندهپیشگیری  اثر درخصوص

  در  ر ی س از استفاده  که  اندداده  نشان  مطالعات  ی برخ شد. 
  زانیم دـتوانی م  لـین ی اـ یالپیت یماه  ییغذا رهیج

  خون ئن یپروت و  قرمز گلبول  ،تیهماتوکر  ، نیهموگلوب
  یچرب  زان یم کاهش  سبب ، مقابل در  و  داده ش یافزا را
  ش یافزا (. Shalaby et al., 2006) د شو خون  قند  و
  با  هیتغذ اثر در رشد بهبود  و  د یسف  ی هاگلبول  زان یم
  گزارش  جوان ی هاخوک در ر یس یحاو  ییغذا رهیج

  از یکی  ،یرو (.Dudek et al., 2006) است شده
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  عمل،  سازوکار در که است ی اساس یهای زمغذیر
  سمیمتابول و نیانسول ی ولوژیزیف و یسازره ی ذخ د،یتول

  در  ینقش  تواند ی م عنصر نی ا . است ری درگ گلوکز 
  جذب  ، یطرف  از  باشد.  داشته ابتی د عوارض  و  پاتوژنز 

  و وانات یح  در ادرار  در  آن  ادیز  دفع و یرو کم
  یابت ید  افراد که است ده دا نشان کیابتید  هایانسان 

  به ن یانسول میزان و  دهستن  ی رو کمبود  مستعد شتریب
 با .(Faure, 2003) است  وابسته یرو دفع و جذب
  خصوص  در  مجزا  صورتبه  که ی قات ی تحق ،ن یا وجود 
  و  است گرفته صورت  ابتید بر یرو ای و ریس تأثیر 
  گل  عصاره بیترک مثبت تأثیر  که ی دتری جد ق یتحق

  و  نی انسول زان ی م شی افزا بر  یرو سولفات و  ریس
  کرده  گزارش  را  ی ابتی د ی هاموش  در  گلوکز  کاهش 

 اما ،(Hasanvand & Yousefvand, 2017) است
  بر (یرو و ر ی)س دو ن یا م توأ درمانی  اثر  تاکنون 
  ن یا از هدف لذا است. نشده انجام ابتی د عوارض

  عصاره بیترک یـدرمان اثر  ر ـتأثی ی بررس ق، ـیتحق
  مقدار  رـ ب یرو ات ـسولف و  رـیس ل ـگ یدروالکل ـیه

  ا ـب دهـش ابتید  نر ییصحرا موش در هماتوکریت
 بود.  ن یاسترپتوزوتوس

 

 ها روش   و مواد
  ی هاموش  مطالعه،  این در آزمایش مورد  حیوانات

  پاستور  مؤسسه  از  که بودند  ویستار  نژاد از  نر  صحرایی
  حیوانات  نگهداری و پرورش  مرکز در و تهیه ایران

  تا رازی  دانشگاه  شناسیزیست  گروه آزمایشگاهی 
  هفته دو مدت به محیط، با  تطابق شرایط به رسیدن 

  دما، نظر از حیوانات نگهداری شرایط شدند. نگهداری
  کنترل تحت ، زیستی عوامل سایر  و  تغذیه نور،  رطوبت،

  روز،  شبانه  هر  در نیز نور  تابش  میزان لحاظ  از  بود. 
  12 و تاریکی ساعت 12 تناوب دوره یک در هاموش 

  استفاده  مورد داروی شدند. نگهداری روشنایی  ساعت
  رنگ سفید پودر  ،دیابت القای  برای  مطالعه این در

  آمریکا  سیگما  شرکت از شدهتهیه نیاسترپتوزوتوس 

  گل عصاره  پودر  و روی سولفات ، نیاسترپتوزوتوس بود. 

  شدند.  وزن دیجیتال ترازوی توسط کامل  دقت با سیر
  به  رسیدن از بعد هفته دو هاگروه برای دارو تجویز 
  ساعت 8 از ؛ شد شروع محیط  با  تطابق و ثبات شرایط

  سپس  شد.ی م قطع حیوانات  غذای ترزیق، از قبل
  درجه صفر  و سرد سالین محلول در  ن یاسترپتوزوتوس

  زمان در  شد. می حل هاموش  به زریقـت منظوربه
  مناسب  مقدار هاوش ـم کردن وزن از سـ پ ق ـتزری

  دیابت القای رایـب mg/kg40 دوز با ن یاسترپتوزوتوس
  مطالعه  ن ـای در  شد. تزریق  صفاقی  درون  صورت به
  40 دوز  با نی استرپتوزوتوس از  ابت ـدی ای ـالق رایـب

  نظر  در با سیر گل عصاره از و کیلوگرم بر گرممیلی 
  بدن وزن  کیلوگرم رـب  رمـگی ـ میل 100 دوز  نـرفتـگ

   شد.  استفاده 

 
 سیر   گل اتانولی عصاره  تهیه  نحوه

 و خشک سایه در سیر گل گیری،عصاره منظوربه
 200 میزان شد. پودر خردکننده دستگاه توسط سپس

 لیتری یک ارلن یک درون در گیاه پودر از گرم
 ؛دش اضافه درصد 70 اتیلیک الکل آن به و شد ریخته
 وضعیت این در ساعت 72 مدتبه حاصل ترکیب

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

 یک نمره واتمن صافی کاغذ با ،حاصله ترکیب بعد
 طـتوس دهـش افـص ولـمحل سـسپ شد. صاف
 و گرادسانتی درجه 60 دمای در روتاری اهـدستگ

 حجم سوم یک تا دقیقه در دور 110 چرخش سرعت
 دیشپتری در آمدهدستهب محلول شد. تغلیظ اولیه

 اـب مـغیرمستقی حرارت با برقی هیتر روی بر و ریخته
 استریل شرایط و گرادسانتی درجه 50 زیر دمای

 زمان تا ،حاصل شدهتغلیظ عصاره د.ش خشک
 ,.Shakiba et al) شد نگهداری فریزر در آزمایش

 در خشک عصاره این اینکه به عنایت با (.2013
 در لذا ،شدمی حل آب در حیوانات به خوراندن زمان
 بسیار آن تبخیر ،حیوانات به دادن و شدنحل زمان
 بود. اندک
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 حیوانات  بندیگروه

  ی هاموش  ، هاآزمایش  انجام به منظور  ،تحقیق این در
  گرم 03/225±9/ 90 وزنی  میانگین با صحرایی سفید

  با مطالعه مورد هایگروه به و  انتخاب  تصادفی  طوربه
  شده()دیابتی  کنترل  )شم( شاهد  گروه سه  در  حیوان  7
 شدند.  تقسیم سیر گل عصاره  پیشگیرانه  گروه و

 
 ( )شم1 گروه

  غذای  و  آشامیدنی آب از روز 45 مدتبه گروه این
  ، روزه 45 دوره آغاز در  ؛کردندمی استفاده ولیـمعم

 شد.  تزریق  آنها  به سالین  نرمال دوز  کـت
 
 ( مثبت )کنترل  2 گروه

  تا  و  شدند دیابتی نیاسترپتوزوتوس داروی با  گروه این
 نکردند.  دریافت  خاصی داروی ، روزه 45 دوره  پایان 
 
 )تیمار(  3 گروه

  گروه  این  روی:  سولفات  و  سیر  گل  عصاره  درمانی  گروه 
  ن ی استرپتوزوتوس  ، دوره  آغاز  در  اینکه  از  بعد  بالفاصله 
  با   شد   حاصل   اطمینان   آنها   شدن دیابتی   از   و   کردند   دریافت 
  با  ی رو   سولفات   و   mg/lit  360  غلظت   با   سیر   گل   عصاره 

  تا  ی ب ی ترک  صورت ه ب  ی دن ی آشام  آب  در  mg/lit 36 دوز 
  گرفتند  رار ـ ق  ان ـ درم  ت ـ تح  ( روزه  45)  دوره  پایان 

 (Hasanvand & Yousofvand, 2017 ) . 
  گیریخون تکنیک طریق  از  خونی  های نمونه
  ، گیریخون از  پس وشدند  تهیه  قلب از  مستقیم

  دقیقه  6 مدت به سرم تهیه  منظور  به  خونی های نمونه
  (RPM) دقیقه در دور 12000 با سانتریفوژ دستگاه در

  با خون تیهماتوکر  زانیم سنجش  برای .گرفتند قرار

  ABACUS-c مدل  Diatron دستگاه از  استفاده 
  هورمون  زانیم و  خودکارصورت به  ( شی اتر )ساخت

  آزمایشگاه  در یمنواس یوای راد روش از سرم در نیانسول
 شد.  گیریاندازه کرمانشاه پاستور  بالینی 

 

 نتایج 
  بر روی سولفات و سیر  گل عصاره ترکیب درمانی اثر

 هماتوکریت 

   هماتوکریت  که  داد  نشان  پژوهش  از  حاصل  نتایج 
  به  نسبت  ن ی استرپتوزوتوس  با  شده دیابتی  گروه  در  خون 
  بود  نکرده  دریافت  دارویی  هیچگونه  که  نرمال  گروه 

   رف ـ مص  (. p<0/ 001)  داد  ان ـ نش  داری ی معن  کاهش 
  آشامیدنی  روش  به  سیر  گل  هیدروالکلی  عصاره  درمانی 
  تزریق  از  بعد  روز(  45)  مدت به  آب(  با  )ترکیب 

  را  انسولین  هورمون  میزان  شدن( )دیابتی  ن ی استرپتوزوتوس 
  داد  افزایش  معناداری  طور به  کنترل  گروه  به  نسبت 

 (001 /0  >p .) 
 

 گیری بحث و نتیجه
داد  ان ـر نشـحاض ایـ هشی اـآزم ل ازـحاص جیاـنت

  ن یشده با استرپتوزوتوسی ابتیدر گروه د  تیهماتوکر
  یی دارو چگونهیه ی که)کنترل( نسبت به گروه 

پیدا کرده   کاهش نرمال(گروه کردند ) ینم  افتیدر
  و است  یخونکم بروز عواملاز  یکی  ابتید است.
متعدد گزارش   مطالعات  در  خونیدیابت با کم ارتباط 

 Kathrine et al., 2005; Nuria et)شده است 

al., 2005; Mehdi et al., 2009; Weiss et al., 

2005;. Hasanvand & Yousofvand, 2018 .)   

 
  و  سیر( گل عصاره با درمان بدون شده)دیابتی کنترل گروه عصاره(، و دارو دریافت )بدون نرمال هایگروه در هماتوکریت میزان . 1 جدول

 اند.شده  بیان  معیار از انحراف  ±میانگین صورتبه  مقادیر سیر(. گل عصاره با  درمان تحت شده)دیابتی تیمار گروه
 تیمار  مثبت   کنترل  شم  گروه 

 42  / 1  ±   0/ 73***  10/ 0±0/ 65***  42/ ±50  1/ 658 )%(   هماتوکریت   میزان 
*** :001/0 >p ، است شم گروه با (مثبت کنترل) دیابتی گروه معنادار اختالف دهندهنشان. 

*** :001/0 >p ، است (مثبت کنترل) دیابتی گروه با تیمار گروه معنادار اختالف دهندهنشان. 



 23 ... ی دروالکلیعصاره ه بیترک یعصا اثر درمان بیترک یاثر درمانوند: حسنوند و یوسف 

 
 گروه و (کنترل) دیابتی گروه با ماریت  تحت گروه .تیهماتوکر بر  یرو سولفات  و ریس گل صارهع  یبترک درمانی اثر سهیامق . 1 نمودار

 . (n=7) اندشده  انیب اریمع از انحراف  متوسط ±نیانگیم صورت  به ریمقاد و سهیمقا )نرمال( شم با کنترل

*** :001/0 >p، است )شم( نرمال گروه با (کنترل) دیابتی گروه معنادار ختالفا دهندهنشان . 

*** :001/0 >p، است (کنترل)  دیابتی گروه با تیمار گروه معنادار اختالف دهندهنشان. 
 

  یرو بر ابتید  که است ن ، آ عارضه ن ی ا علت
  به  . گذاردی م تأثیر  استخوان  مغز  ی هاسلول  عملکرد 

  ی هاسلول  ی کروآناتومی م و یولوژی زیف که بیترت نیا
  د نشویم ریی تغ دچار استخوان  مغز خونساز یادیبن
(Ferraro et al., 2011). ی خونکم که ی گرید لی دل  

  ون یالسیکوز ی گل ،کندی م  هیتوج را ابتید از یناش
  اتفاق ن ی ا که است  قرمز ی هاگلبول  یی پالسما یغشا

  دـافتی م  اقـاتف یسمـ یرگلـ پیها روزـب ورت ـ ص در
(Oyedemi et al., 2011.)  یسم یگل پر یها ابتی د در  
  شی افزا به منجر ها،نی پروتئ ونیداسیاکس و جادشدهیا

  یسخت  ، خود نوبه  به که شودی م  دها ی پیل ون یداسیپراکس
  کاهش  عثبا که  کرده اد ی ز را  آن  ی شکنندگ  و  ءغشا

  در و  شودی م  آن ی ریپذانعطاف  کاهش  و غشاء تیالیس
 ,Kumar) دهد ی م  رخ قرمز  ی هاگلبول  ز یهمول جهینت

2012; Turk et al., 2002).  نشان  مطالعات  
  ظهور  از  پس  یآنم  یابت ید اران ـ میب در هـک د ـ دهنیم

  در ی آنم و ده کر تظاهر  بیماران  ن یا در  ینفروپات  مئعال
  ر یسا  از حاصل  یآنم از عتر یسر  یابت ید ینفروپات 
  با یآنم  ن یا  نکهیا  ضمن ،کندی م  ییخودنما های نفروپات 
  است همراه  ز ین سرم ن ی تیتروپوئیار زان یم کاهش 

(Bosman et al., 2001; Thomas, 2007).   

  هماتوکریت داد  نشان آزمایش  ن یا از  حاصل  نتایج 
  هیدروالکلی  عصاره ترکیب تیمار تحت که گروهی در

  کنترل گروه به نسبت بودند  روی  سولفات  و  سیر  گل 
  داری ی معن افزایش  (ن یاسترپتوزوتوس با  شده)دیابتی 

  که یقبل  قیتحق با ریس گل ی درمان اثر نیا  داد. نشان
  در  را تیهماتوکر  بر ر یس گل  رانهیشگیپ مثبت اثر
  بود  دهکـر  زارشـ گ یـابتی د یـیرا ـصح ی اـهوشـم

 ,Hasanvand & Yousofvand ) دارد  ی همخوان 

  غذایی  جیره  در  سیر  داده نشان  که  ی گزارش و  (2018
  گلبول  هموگلوبین میزان تواندمی  نیل تیالپیای ماهی
  سبب ،مقابل  در و دهد افزایش  را  خون پروتیئن و قرمز

 ,.Shalaby et al) شود خون قند میزان کاهش

  اثر  به  مربوط گزارش  ز ین و کندی م  تأیید را (2006
  و هماتوکریت زانـمی رـب ر ـسی سـاسان دهـنیافزا

  را افتهی  نیا خال سه گورامی ماهی در هموگلوبین
  اما  (. Jahanbakhshi et al., 2015) کندی م ت یتقو

  اثر  از نظر)صرف  ریس صرف اثر  گر، ید  های گزارش 
  قرار  د یترد  مورد  را  تیهماتوکر  زان یم بر  آن(  ی ابتیضدد 
 Ahmadizad et al., 2016, Namjoo et) اندداده 

al., 2013) . ًبر  ر یس گل  عصاره  مثبت اثر ن یا  احتماال  
  اثرات به  مربوط شتری ب ی ابتید  وانات ی ح تیهماتوکر



 1398اول، پیاپی بیست و نهم، تابستان ، شماره هشتمسال شناسی جانوری تجربی، علمی ـ پژوهشی زیستمجله   24

  ک ی عنوانبه ریس چراکه ؛است ریس گل  یابتیضدد 
  ن یانسول ی پانکراس  ترشح ش ی افزا باعث  ، ابتیضدد ماده

(Jain & Vyas, 1975) شی افزا و  گلوکز کاهش  و  
 Eidi et) شود ی م  یابتید یهاموش  در  سرم ن یانسول

al.,1999)  را  ی ابتید  ضد  اثر  نیا ر یس گل  عصاره  و  
 & Hasanvand) تـاس داده انـنش اًـیوـق

Yousofvand, 2017). بیترک s- ن یستئیس لی آل  
  یمحتو نه یآم د یاس ک ی که ( نیئی)آل  د یسولفوکس

  را ابتید عوارض کاهش باشدی م ر یس در  سولفور 
  بنیگل ابتی د ضد  یدارو مصرف زان یم همان  به باًیتقر

 ,Augusti & Sheela) ستدارا ن یانسول ا ی دیکالم

1996; Sheela & Augusti, 1995) . ی رخ ب  
  بر  ی رو ی حاو ییغذا م یرژ مثبت اثر  ز ین ها گزارش 

 ,.Silva et al) کودکان در را تیهماتوکر شیافزا

  ماران یب در  را  C نیتام یو با  همراه ی رو و (2006
 Zen Rahfiludin) اندداده  قرار  تأیید  مورد  یی ایماالر

& Ginandjar, 2013.)  در )البته  ی گری د مطالعه اما  
  ییغذا میرژ کاهنده تأثیر ( یابتی د ر یغ یی صحرا موش

  است کرده  گزارش  را  ت یهماتوکر بر  یرو  یحاو
(Dimitrova et al., 2010.) یاهگزارش  نیا  

  بر ی رو تأثیر  احتماالً که است ن یا ن یمب ،متناقض
  شتر یب شدهی ابتید  واناتیح در تیهماتوکر  شیافزا
  یابت یضدد  اثر  چراکه  ؛است آن  ی ابتی ضدد اثرات  علتبه
  .( Amini et al., 2016) است شده  گزارش  قبالً  آن 
  لی دلبه  است ممکن  ز ین ابت ید عوارض  از  ی اریبس
  ن یب یفضا در آزاد هایکال ی راد و هادانتیاکس شیافزا

  در  یرو و ی سلول  نیب ی رو کاهش  با  که باشد  یسلول 
  ایده یچی پ رابطه  است. مرتبط  دانتیاکسی آنت  های م یآنز

  دارد  ودـوج 2 و 1 وع ـن هـایابتی د و یرو نیب
(Chausmer, 1998). یگر ید  قاتی تحق در  نی همچن  

  مورد  نی انسول ی عیطب سم یمتابول یبرا ی رو که  آمده

  یسازره ـیذخ در دنـب در یرو حـسط راـیز ؛است ازین
 Grodsky) ذارد ـگی ـ م ر ـأثیـ ت ن ـیولـانس ح ـرشـت و

& Schmid - Formby, 1985; Dura &  .
Villelizaga, 1984.) ر ـاث ر ـب الوهـ ع یرو  

  سازیذخیره  و  تولید  در  مهمی  نقش  ، یاکسیدانآنتی 
  ترشح  و ( Wang et al., 2002) دارد  انسولین 

 Bloc et)   دهدی م  شی افزا  بتا   یهاسلول   در  را  نیانسول

al., 2000 .)ًانسولین به روی  کردناضافه ضمنا  
  شودی م  انسولین اثر  مدت  افزایش  باعث ی قی تزر

(Kleven et al., 2007.) تیتقو  آنجا از هاافته ی نیا  
  و ری س گل عصاره ب یترک اثر میبدان که شودیم

  ییصحرا یهاموش  در ابتی د درمان بر ی رو سولفات
 & Hasanvand) تـاس وده ـب ر ـؤثـ م یـ ابتید

Yousofvand, 2017) ن یا که  رودی م  انتظار لذا  و  
  درمان  مثل  ابتید  از ی ناش  عوارض اصالح  بر بیترک

 شود.  واقع مؤثر زین ت یهماتوکر  کاهش
  که دهدمی  نشان  پژوهش این  از حاصل  کلی  نتایج

  بر  یرو سولفات و سیر گل هیدروالکلی عصاره ترکیب
  تواندی م  و است مؤثر  ابت ید از  ی ناش ی خونکم عارضه 

  واناتیح در  تیهماتوکر  زانی م بهبود باعث یخوببه
  یابت یضدد اثرات تابع شتر یب اثر نی ا شود. شدهی ابت ید
  نیازمند  موضوع نیا ابعاد  یبررس  است. بیترک نیا

  از  کی هر اثر درخصوص بیشتر  بررسی و مطالعه
  بر ی رو سولفات  با همراه ر یس گل  مختلف  بات یترک

   است. ی ابتید  ط یشرا  در تیهماتوکر  و  ابتید
 

 سپاسگزاری 
  آزمایشگاه در  قیتحق نی ا به مربوط  تحقیقاتی کارهای 

  آقای  از  و  است  گرفته انجام  رازی  دانشگاه  فیزیولوژی
  در همکاری  دلیل به  ایراملو رضا  آقای  و  حاتمی کاظم

   . دشومی  قدردانی و تشکر  ، آزمایشات
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