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Introduction 1         Medicinal plants have a long history of treating different diseases. Glaucium flavum (yellow horned 

poppy) is a summer-flowering plant in the family Papaveracae. It is native to Northern Africa, Macaronesia, temperate 

zones in Western Asia, and the Caucasus, as well as Europe. It has thick, leathery deeply segmented, wavy, bluish-

grey leaves, which are coated in a layer of water-retaining wax. Yellow Horne Puppy (YHP) is an alkaloid medicinal 

plant with a high content of antioxidants and anti-inflammatory properties. This study aimed to evaluate the effect of 

hydro-alcoholic extract of Yellow Horne Puppy on some hematological indices in male rats compared with vitamin 

C. Vitamin C is an electron donor, and this property accounts for all its known functions. As an electron donor, vitamin 

C is a potent water-soluble antioxidant in humans.  

Materials and Methods In this experimental study, 36 adult male Wistar rats were randomly divided into six 

groups (six rats in each group): (1) The first group (control) did not receive any dose, and the experimental groups (2) 

treated with oral administration of 250 mg/kg of yellow horned poppy extract, (3) treated with Intra-peritoneal (IP) 

administration of 250 mg/kg of the extract and 100 mg/kg of vitamin C, (4) treated with IP administration of 100 

mg/kg of vit C, (5) treated with oral administration of 500 mg/kg of extract, (6) treated with oral administration of 

200 mg/kg of vit C. Thirty days after administration following induction of anesthesia and taking blood from the heart 

of rats, blood samples were collected and hematological parameters measurement including red and white blood cells, 

hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin 

concentration, Red blood cell distribution width and platelets measured by a Hematology Auto Analyzer. The obtained 

data were subjected to the Shapiro-Wilk test for normality. Results were analyzed statistically by SPSS software 

version 22 and the One-way ANOVA test with Bonferroni post hoc test. Mean ± SD was considered significant if 

(P<0.05).  
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Results and Discussion Medicinal plants have natural ingredients and many of these plants have fewer side 

effects. Because the most important known factor in yellow horned poppy is its alkaloids. The most important 

alkaloids of this plant include Glaucine, Berberine, Bolbucapanine, and Protopine. Glaucine is an alkaloid that has 

been shown to have antioxidant properties and can protect against double bond fatty acids against free radical-

mediated peroxidation. Due to our result, the oral consumption of yellow horned poppy significantly increased the 

number of Neutrophils (76.84±14.02) and, decreased Lymphocytes (18.41±9.58). Elevated blood neutrophils due to 

the induction of stressful conditions and stimulation of the immune system. In this sense, these factors not only raise 

white blood cells but also affect other blood parameters but, in this study, Changes in white blood cell counts due to 

oral administration and injecting vitamin C have been shown to stimulate the immune system. Injection of vitamin C 

showed a significant increase in monocytes (4.16±0.75). The number of red blood cells among the groups under study 

showed no decreasing or increasing effect (P>0.05). Hb and MCH increased with both oral and IP administrated 

extracts. IP administration of YPH+vit C has led to a decrease in MCH and MCHC (17.56±0.66, 33.76±0.80). Platelets 

were also significantly increased by IP administration of Extract of Glaucium Flavum+ vitamin C (351000±126714). 

The rate of RDW was reduced by oral administration of YPH and injection (13.01±1.35, 12.73±0.53). Glaucium 

flavum contains Glaucine, an alkaloid similar in effect to codeine, in that it has cough suppressant activity but without 

being addictive. Glaucine is an alkaloid found in several different plant species such as Glaucium flavum, Glaucium 

oxylobum, Croton lechleri, and Corydalis yanhusuo. It has a bronchodilator and anti-inflammatory effects, acting as 

a PDE4 inhibitor and calcium channel blocker, and is used medically as an antitussive in some countries. Glaucine 

may produce side effects such as sedation, fatigue, and a hallucinogenic effect characterized by colorful visual images 

and has recently been detected as a novel recreational drug.  

Conclusion The findings of this study reveal that Oral administration of the yellow horned poppy extracts can 

have a good effect on blood parameters, as same as vit C, due to its antioxidant properties. Therefore, this plant extract 

can be used in the treatment of many diseases. 
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 مقاله پژوهشی

مترهای اپار بر( Glaucium flavumهیدروالکلی شقایق کوهی )بررسی اثرات عصاره 

  نر صحرایی موش هماتولوژیک در

 
 6، ابراهیم رحمانی مقدم5ی، سیما اروئ4می، فرید هاش2،3،، کیاوش هوشمندی*1شهره عالیان سماک خواه

 71/۰7/7۹۱۱تاریخ دریافت: 

 71/۰5/70۰۰تاریخ بازنگری: 

 55/۰5/70۰۰تاریخ پذیرش: 

 
بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی شقایق کوهی . 1041. خواه، ش، ک. هوشمندی، ف. هاشمی، س. اروئی، و ا. رحمانی مقدم سماک عالیان

(Glaucium flavum )225-040(:2)10پژوهشهای علوم دامی ایران  .نر صحرایی موش مترهای هماتولوژیک درابر پار. 
 

 چکیده

سرشار از ترکیبات   شقایق  ضد التهاب  آلکالوئیدی با خواص آنتیکوهی  ضر جهت تعیین ت  ا اکسیدانی و  شقایق _ثیر عصاره آبی أست. مطالعه حا الکلی 
سه با   کوهی بر تابلوی خونی موش صحرایی نر بالغ در مقای صحرایی نر بالغ نژاد     03صورت گرفت. در این مطالعه تجربی،   C ویتامین  های  سر موش 
صادفی به    ستار به طور ت شش گ 3وی شدند: )   یتایروه  سیم  شقایق کوهی تزریقی با دوز   2(کنترل، )1تق صاره  صاره  mg/kg( ،0 254( تیمار با ع (تیمار با ع
(تیمار با عصقققاره خوراکی 5، ) mg/kg 144تزریقی با دوز  C(تیمار با ویتامین   0، )mg/kg 144و  254تزریقی با دوزهای    Cشققققایق کوهی و ویتامین   

سی روز    mg/kg 244خوراکی با دوز  C(تیمار با ویتامین 3و ) mg/kg 544شقایق کوهی با دوز   شت  صاره و داروها، . پس از گذ پارامترهای  از تجویز ع
یل آماری قرار گرفت. مصققرف شقققایق کوهی آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحل و SPSS. با اسققتداده از نرم افزار گیری شققدهماتولوژیک اندازه

سیت  و کاهش هاافزایش در تعداد نوتروفیلباعث خوراکی  سیت وافزایش معناداری در م C. تزریق ویتامین گردیدها لندو شان داد.  نو با  MCHو  Hbها ن
صاره خوراکی و تزریقی     صرف ع شتند م صرف همزمان ویتامین افزایش دا شقایق  C . م ها نیز با پالکتد. ش  MCHCو   MCH کوهی باعث کاهشبا 

صار    صرف ع شان  و خوراکی  هم شقایق کوهی و تزریق آن کاهش یافت. نتایج      RDWمیزان . دادندتزریقی افزایش معناداری را ن صرف خوراکی  سط م تو
 خوبی بر پارامترهای خونی داشته باشد. ثیر أخود ت اکسیدانیتزریقی با خاصیت آنتی Cتواند همانند ویتامین دهد، عصاره گیاهی خوراکی مینشان می

 
  .Cویتامین  ،صحراییموش کوهی،شقایق، پارامترهای خونی های کلیدی:واژه

 

  1  مقدمه

ها در استداده از گیاهان دارویی برای درمان و کنترل بیماری 
سرتاسر جهان و به خصوص ایران به طور چشمگیری افزایش یافته 
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 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، بخش اپیدمیولوژی و بیماری های مشترک، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.دانشجوی دکتری،  -2

 .مرکز رشد فناوری سالمت کازرون، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران -0

 رانی،دانشگاه تهران ،ا یدانشکده دامپزشک ،یا سهیمقا یستیعلوم ز گروه -0
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 ایران.شیراز، دانش آموخته کارشناس ارشد علوم تشریح، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  -3

 ) :Shohre.alian@ut.ac.irEmail                                نویسنده مسئول:*(

DOI: 10.22067/ijasr.2021.38282.0 

وسیله مردم بنا به دالیل متداوتی  است. اشتیاق مصرف این داروها به
توان به عدم موفقیت درمان بسیاری از است که از میان آنها می

های مزمن نظیر دیابت، فشارخون، آترواسکلروز با داروهای بیماری
ن یایی و بروز مقاومت بدشیمیایی و یا اثرات جانبی مضر داروهای شیم
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ها اشاره بیوتیکیژه آنتیها در برابر بسیاری از داروها به وو میکروب
 .( 2009et al.Okpuzor ,)نمود 
یکی از این گیاهان که به دلیل اهمیت دارویی و اقتصادی خود در  

سرده شقایق از تیره خشخاش می باشد.دنیای داروسازی مورد توجه می
 Glaucium)باشد. گونه شقایق کوهی )شقایق شاخدار زرد یا کالتین( 

flavum Crantz) ساله، دوساله یا چندساله با ظاهری یک گیاه یک
که در طول  باشدهای سبز مایل به زرد میغیرمعمول و دارای برگ

ان یقیشقا .( 2006et al.Bercu ,) اندهای خود پیچیده و گره خوردهلبه
 متناوب، بدون گوشوارک، دارای شیرابه یهابرگبا  علدی، گیاهان

دارند و  دو به ندرت سه تا چهار کاسبرگ . عمدتاًباشندمی لکالوییدیآ
زبرین، میوه  دارند، تخمدان کاسبرگ ریزان است. تعداد زیادی پرچم

 های مختلف استبه شکل آنها  کالله کپسول یا خورجین است
(.,2006et alCarolan )های منشعب آن . در بهار و تابستان، ساقه

باشند که موجب بوجود آمدن های خشخاشی شکل میدارای گل
 ها زرد رنگ با اندکی تهشود. گلهای سیلیکی شکل دراز میکپسول

. این گیاه بومی حاشیه ( 2006et al.Bercu ,)باشند نارنجی رنگ می
باشد و در تمام مناطقی که آب و هوای انه و دریای سیاه میدریای مدیتر

 شود. محل رشد آن بیشترآنها متأثر از دریای مدیترانه است، مشاهده می
 et al.,Bogdanov )باشد زارها میها و حاشیه نمکدر دامنه کوه

دهد و آن ر گل میشقایق به طور معمول در اوایل تا اواسط بها .(2012
این گیاه سرشار از  .(Ebadi, 2010)دانند را نشانه نشاط و سعادت می

 پروتوپین (،Aporphine) آپورفینمانند آلکالوئیدی  ترکیبات
(Protopine) و پروتوبربرین (Protoberberine)  بوده که در این میان

ترین ترکیب آپورفین مهم ( از زیر خانوادهGlaucineگلوسین )
ین ترکیب تر. آلکالویید ضد سرفه یا گلوسین مهمآلکالوئیدی آن است

است. گلوسین از دیدگاه   G flavumآلکالوییدی شناخته شده در
فارماکولوژیک خواص گشاد کنندگی نای، ضدالتهابی و ضدسرفه دارد 

(, 1999et al. Cortijo).  بربرین مشتق شده از پروتوبربرین، یکی دیگر
ود. شها است که در بسیاری از گیاهان این تیره یافت میاز این آلکالوئید

-می بیوتیککاربرد عمده بربرین در صنعت داروسازی به عنوان آنتی

باشد. توانایی این آلکالوئید در کاهش قند خون زمانی کشف شد که از 
 Zhang)گردید بیماران دیابتی استداده می آن برای درمان اسهال در

., 2008et al). 
یا  Cویتامین ترین مواد مغذی هستند. ها از جمله مهمویتامین  

ارای د آسکوروبیک اسید ترکیبی حالل در آب و البته بسیار حساس،
وگیری لهای متابولیک متعددی از جمله اثر بر رشد، بازماندگی و جنقش

ها، کاهش اثرات استرس و مقاومت در برابر از مرگ و میر، بهبود زخم
 Dabrowski and) باشدمثل می بهبود عملکرد تولیدو  عوامل پاتوژن

Ciereszko, 2001). نیتامیو C که است دانیاکسیآنت در واقع نوعی 
د نقش دار ویداتیآزاد و رفع استرس اکس یهاکالیراد یسازیدر خنث

 نیتامیمانند و گرید یهادانیاکسموجب ورود مجدد آنتی چنینهم

 .( 2001et alAldana ,.)شود یها به چرخه ماورات

 و دیدقس هایولقگلب ،زققرم ایقهولقگلب املقش خونی هایسلول
 تشخیص رایقب ونقخ بقکیرت و ناختقش تقاهمی. ندقباشمی هاپالکت

. (Clodfelter, 1986) تقاس تقاهمی حائز هااز بیماری بسیاری علت
 هرگونه که این و خونی فاکتورهای روی رقب اهقگی نقای تأثیر مورد رد

 وعیقن رایقب ناختیقش دقتوانمی خونی فاکتورهای  در سوسیقمح تغییر
  آن به وابسته بیماریهای و خونی هاییبیمار ساز زمینه و اریقبیم
الکلی _عصاره آبیتأثیر این اساس، مطالعه حاضر جهت تعیین  بر  ودقش

ر دصحرایی نر بالغ های موشبر تابلوی خونی گیاه شقایق کوهی 
در این مطالعه میزان  صورت پذیرفت.C ویتامین مقایسه با داروی 

 ,WBC, RBC, PLT ، MCV, MCHپارامترهای خونی مانند

MCHC  گیری شد.اندازه 
 

 هامواد و روش

های گیاه شقایق نمونهابتدا  تهیه عصاره هیدروالکی شقایق کوهی:
 آوریاطراف شهرستان کازرون جمعمراتع  کوهی در اوایل فصل بهار از

برای انجام مطالعه از گیاهان جمع آوری شده عصاره هیدروالکی د. گردی
یاب آس دردر سایه خشک سپس های هوایی اندام. بدین منظور تهیه شد

برقی پودر و جهت تهیه عصاره به آزمایشگاه انتقال داده شد. پودر حاصله 
ساعت  22به مدت  درصد 23 با آب و الکل اتانول 54/54را به نسبت 

کمک  بهسپس آن را شد به طوری که سطح پودر را بپوشاند. خیسانده 
درجه  04موده و در مرحله آخر در آون با دمای صاف نکاغذ صافی 

ای هوهو یک شیره ق دسانتیگراد گذاشته شد تا آب و الکل تبخیر گرد
گرم عصاره خالص  144گرم وزن خشک گیاه  1444ماند. از بغلیظ باقی 

تر به منظور تجویز خوراکی و تزریقی آسانعصاره حاصل  به دست آمد.
ا به صورت روزانه بمقطر حل گردید و  به ترتیب در نرمال سالین و آب

های مختلف تجویز گردید نات گروهحیوا رایبو سرنگ کمک گاواژ 
(, 2001et al.Germano ). 

بندی حیوانات: پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی است که در گروه
 244 وزنیسر موش صحرایی نر بالغ با میانگین  03، بر روی 1022بهار 
 نیمراحل انجام ا یدر تمام روز انجام شد. 04گرم به مدت  254الی 

ساس برا یشگاهیآزما واناتیپژوهش مصوبات مربوط به اصول کار با ح
 واناتیح .دیگرد تیرعا شگاهییآزما واناتیقانون مراقبت و استداده از ح

گانه اهای جدتوزین و سپس به خزانهابتدا  ،پژوهش نمورد استداده در ای
تایی به شرح زیر گروه شش 3انتقال یافتند. حیوانات به طور تصادفی به

( 2( گروه کنترل که نرمال سالین دریافت کردند، )1تقسیم شدند: )
بر حسب وزن بدن به  mg/kg 254عصاره شقایق کوهی را با دوز 

( عصاره شقایق کوهی را 0صورت تزریق داخل صداقی دریافت کردند، )
به صورت داخل صداقی و  بر حسب وزن بدن را mg/kg 254با دوز 

)شرکت تولید داروهای دامی ایران( را با  Cپس از یک ساعت ویتامین 
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( ویتامین 0دریافت نمودند، ) صداقی داخل صورت به mg/kg 144دوز 
C  144را با دوز mg/kg  بر حسب وزن بدن به صورت داخل صداقی

بر حسب  mg/kg 544هی را با دوز ( عصاره شقایق کو5دریافت کردند، )
را با دوز  C( ویتامین 3وزن بدن به صورت خوراکی دریافت کردند و )

244 mg/kg .بر حسب وزن بدن به صورت خوراکی دریافت کردند 
 

 های بیوشیمیاییآزمایش گیری ونمونه

) ساخت شرکت ها با اترموشروزه  04در پایان دوره خونگیری: 
بیهوش کرده و خونگیری از ناحیه بطن راست قلب انجام  کیمیا مواد(

 . خون در لوله های بدون ضد انعقاد جمع آوری شد. شد
های خونی شمارش سلول :(CBCهای خونی )شمارش کلی سلول

(، RBC(، گلبول های قرمز )WBCشامل تعداد تام گلبول های سدید )
جم سلولی (، میانگین حHb(، غلظت هموگلوبین )HCTهماتوکریت )

(MCV( میانگین هموگلوبین سلولی ،)MCH میانگین غلظت ،)
( و RDW(، پهنای توزیع حجم گلبولی )MCHCهموگلوبین سلولی )

( بود که توسط دستگاه شمارش گر خودکار PLTتعداد تام پالکت ها )
، مدل Mindrayشرکت ( Hematology Auto Analyzerسلولی)

BC-2800Vet .انجام شد 
آزمون آماری آنالیز با استداده از مطالعه های دادهی : بررسی آمار

 SPSSنرم افزار در  Tukeyواریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی 
( از نظر P<45/4چنین )مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. هم 22یرایش و

 آماری معنی دار در نظر گرفته شد. 
 

 

 (n=3های صحرایی در گروه های مورد مطالعه  )های سدید )کلی و تدکیکی( خون در موشانحراف معیار گلبول ±میانگین  -1 جدول
Table 1- Mean±SD WBC (Total and Partial) (g/l) in Male Rat in different groups (n=6) 

3 

 
 C ویتامین

 خوراکی 

244 

 

5 

 
خوراکی شقایق کوهی 
544 

Oral use Extract 
of Glaucium 

flavum 500 mg/kg 

0 

 
تزریقی  C ویتامین 

144 

Injection of 
vitamin C 100 

mg/kg 

0 

 
شقایق کوهی + ویتامین 

C تزریقی 

Injection of Extract 
of Glaucium 

flavum+ vitamin C 

2 

 
شقایق کوهی تزریقی 

254 

Injection of Extract 
of Glaucium 

flavum 250mg/kg 

1 

 
 کنترل

Control 
 
 
 

 گروه

Group 
 

گلبول     
 های سدید

White 
blood 
cells 

3.49±a9.35 8.94±a15.10 2.51±a8.21 1.60±a11.91 3.10±a8.28 3.71±a11.90 

گلبولهای 
 سدید تام

1WBC 

17.47±ab24.50 9.58±b18.41 18.60±a52.50 13.44±a54.33 30.53±ab24.66 10.83±a58.66 لندوسیت 
2Lym 

0.89±a1.00 0.53±a1.16 0.63±a1.00 0.54 ±a0.50 4.80±a2.50 0.54±a0.50 ائوزینوفیل 
3Eos 

18.32±b73.50 14.02±b76.84 18.07±ab44.33 12.30±ab44.33 53.15±ab42.66 9.83±a35.33 نوتروفیل 
4Neu 

0.50±bc2.50 3.44±ac4.33 0.75±ac4.16 0.40±b2.16 0.60±b2.00 1.22±a5.50 
 مونوسیت

5Mon 

a,bدهنده اختالف آماری معنیحروف الدبا متداوت در هر ردیف نشان( 45/4دار است˂P.) 

 The different superscripts in the same row indicate significant differences (P < 0.05) between treatment groups. a,b 
Total White blood cell1  
Lymphocyte 2 
Eosinophil 3 
Neutrophil 4 
Monocyte 5 

 

 

 نتایج و بحث

 نتایج میزان گلبولهای سفید:

مورد  های سدید حیوانات در بین شش گروهاز نظر تعداد کل گلبول
( P>45/4مطالعه هیچ اثر کاهشی یا افزایشی را شاهد نبودیم )

های سدید، مصرف عصاره (. اما در بررسی افتراقی گلبول1)جدول

داری بر تعداد ( اثر کاهشی معنی5شقایق کوهی خوراکی )گروه
های خون نسبت به گروه تیمار با عصاره شقایق کوهی و لندوسیت
( 0تزریقی )گروه  C(، گروه تیمار با ویتامین 0تزریقی )گروه Cویتامین 

تداوت معنادار  (. از نظر میزان ائوزینوفیلP<45/4و گروه کنترل دارد )
(. میانگین 1()جدولP>45/4کاهشی یا افزایشی مشاهده نشد )

( و 5های گروه تیمار با عصاره خوراکی شقایق کوهی )گروهنوتروفیل
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( 3میلی گرم )گروه  244تزریقی به میزان  Cگروه تیمار با ویتامین 
 های خون نسبت به گروه کنترلیلداری بر میزان نوتروفافزایش معنی

 (.  P<45/4دارد )
(، مصرف این 2تیمارشدگان با عصاره شقایق کوهی تزریقی )گروه

خوراکی  C( و مصرف ویتامین 0تزریقی )گروه Cعصاره + ویتامین 
داری نسبت به گروه ها کاهش معنی(  از نظر میزان مونوسیت3)گروه 

و شقایق کوهی  (0زریقی )گروهت C(. ویتامین P<45/4کنترل داشتند )
ها نسبت به گروه دار مونوسیت( باعث افزایش معنی5خوراکی )گروه 

( و گروه تیمار با عصاره 2تیمار با عصاره شقایق کوهی تزریقی)گروه
 (.P<45/4( شد )0تزریقی)گروه Cشقایق کوهی+ویتامین 

 

 نتایج میزان گلبول های قرمز و فاکتورهای خونی:

های تحت مطالعه هیچ اثر کاهشی های قرمز بین گروهگلبولتعداد 
( میزان هموگلوبین خون 2(. )جدولP>45/4یا افزایشی نشان نداد )

حیوانات مورد مطالعه، در گروه شقایق کوهی تزریقی و خوراکی افزایش 
میانگین حجم سلولی  (. P<45/4معناداری با گروه کنترل نشان دادند )

تزریقی اثر افزایشی معنی داری نسبت  Cیتامین نشان داد که مصرف و
 (2(. )جدولP<45/4به گروه کنترل دارد )

های مورد ( نمونه های خون موشMCHمیانگین هموگلوبین )
( و 2مطالعه  نشان داد که مصرف عصاره شقایق کوهی تزریقی )گروه 

داری در میزان ( اثر افزایشی معنی5عصاره شقایق کوهی خوراکی)گروه
 (. P<45/4) دارد کنترلت هموگلوبین نسبت به گروه غلظ

 
 (n=3های صحرایی در گروه های مورد مطالعه )انحراف معیار گلبول قرمز خون و پارامترهای وابسته به آن در موش ±میانگین  -2 جدول

Table 2- Mean±SD Red blood cell and associated parameters in Male Rat in different groups (n=6) 

3 
 خوراکی  C ویتامین 

244 
Oral use 

vitamin C 

200mg/kg 

5 
شقایق کوهی خوراکی 

544 
Oral use Extract 

of Glaucium 

flavum 500 mg/kg 

0 
تزریقی   C ویتامین

144 
Injection of 

vitamin C 100 

mg/kg 

0 
شقایق کوهی + ویتامین 

C تزریقی 
Injection of 

Extract of 

Glaucium flavum+ 

vitamin C 

2 
 شقایق کوهی تزریقی

254 

Injection of 

Extract of 

Glaucium flavum 

250mg/kg 

1 

 
 کنترل

Control 

 
 

 گروه
Group  

 
 

 پارامتر

Parameter 

0.79±a8.08 0.85±a8.56 0.81±a7.58 1.43±a7.64 1.11±a8.67 0.33±a8.49 

 گلبول قرمز
1RBC 

 

1.36±ab14.25 1.87±b16.35 1.35±ab14.18 2.40±ab13.71 1.96±b16.51 0.77± a14.88 هموگلوبین 
(dl) 2Hb 

0.90±ab52.48 2.30 ±ab54.81 2.26±b55.56 2.61±ab52.08 1.06±ab52.83 2.91±a51.05 

میانگین حجم 
 سلولی

(fl) 3MCV 

0.50±ab17.60 0.93±bc18.81 0.79±ab18.58 0.66±ac17.56 0.43±b18.91 0.92±a17.48 

میانگین 
 هموگلوبین

(pg) 4MCH 

1.36±bc33.83 0.86±ac34.60 0.75±bc34.18 0.80±bc33.76 0.95±a36.02 1.61±ac34.38 

میانگین غلظت 
هموگلوبین 

 سلولی
 5MCHC

(%) 

4.76±a42.40 5.10±a47.06 4.44±a41.25 6.10±a40.03 4.90±a44.30 3.14±a43.30 
 هماتوکریت

6HCT 

a,bدهنده اختالف آماری معنیحروف الدبا متداوت در هر ردیف نشان( 45/4دار است˂P.) 

 The different superscripts in the same row indicate significant differences (P < 0.05) between treatment groups. a,b 

Red blood cell 1 

Hemoglobin 2 

Mean cell volume 3 

Mean corpuscular hemoglobin  4 

Mean corpuscular hemoglobin concentration 5 

Hematocrit6  

 
  



 033     …بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی شقایق کوهی 

 Cچنین مصرف هم زمان عصاره شقایق کوهی و ویتامین هم
داری نسبت به گروه تیمار با عصاره ( اثر کاهشی معنی0تزریقی)گروه

نتایج . (2)جدول (P<45/4) ( دارد2شقایق کوهی تزریقی )گروه 
( در گروه های مورد MCHCمیانگین غلظت هموگلوبین سلولی )

 Cمطالعه نشان دادند که مصرف عصاره شقایق کوهی+ ویتامین 
( و مصرف ویتامین 0تزریقی )گروه Cمصرف ویتامین ، (0تزریقی )گروه

C  داری نسبت به گروه تیمار با ( اثر کاهشی معنی3خوراکی )گروه
( 2)جدولد (  را موجب می شو2عصاره شقایق کوهی تزریقی )گروه

(45/4>P.)  مداخله تجربی مطالعه بر روی میزان هماتوکریت هیچ اثر

 .(2( )جدولP>45/4) نشان ندادکاهشی یا افزایشی 
های مورد ( در میان گروهRDWپهنای توزیع حجم گلبولی ) انمیز

مصرف عصاره شقایق کوهی تزریقی و عصاره مطالعه نشان داد که 
نسبت  RDWداری بر میزان شقایق کوهی خوراکی اثر کاهشی معنی

 C، ویتامین (0تزریقی)گروه  Cبا ویتامین به گروه عصاره شقایق کوهی
مصرف  (.0)جدول (P<45/4دارد  ) ( و گروه کنترل3خوراکی )گروه 

و هر یک به تنهایی به  C ویتامینبا خوراکی عصاره شقایق کوهی 
ها نسبت به داری در میزان پالکت اثر افزایش معنیصورت خوراکی 

  (. P<45/4) کنترل داشتگروه 
 

 (n=3های مورد مطالعه ) های صحرایی در گروه( در موشPLT( و پالکت )RDWزیع حجم گلومرولی )وانحراف معیار پهنای ت ±میانگین  -3 جدول
Table 3- Mean±SD Red cell distribution width and Platelet in Male Rat in different groups (n=6) 

3 
 C ویتامین

 خوراکی
244 

Oral use 

vitamin C 

200mg/kg 

5 
 شقایق کوهی خوراکی

544 

Oral use Extract 

of Glaucium 

flavum 500 mg/kg 

0 
 C ویتامین

 تزریقی
144 

Injection of 

vitamin C 

100 mg/kg 

0 
شقایق کوهی + ویتامین 

C  تزریقی 

Injection of Extract 

of Glaucium 

flavum+ vitamin C 

2 
  تزریقی شقایق کوهی 

254 

Injection of 

Extract of 

Glaucium flavum 

250mg/kg 

1 
 کنترل

Control 

 
 

 

 گروه
Group 

 
 

 پارامتر

Parameter 

1.11±a14.65 1.35±b13.01 1.07±a14.38 2.47±a14.58 0.53±b12.73 1.38±a14.85 

توزیع حجم 
 گلومرولی

1RDW 

32284 
±b292667 49423±b288667 71474± 

ab259833 126714±b351000 64793±a194167 67929.60±a151167 پالکت 
2PLT 

a,bدهنده اختالف آماری معنیحروف الدبا متداوت در هر ردیف نشان( 45/4دار است˂P.) 

 The different superscripts in the same row indicate significant differences (P < 0.05) between treatment groups. a,b 
Red cell distribution width 1 

Platelet 2 
 

 رققعناص و ماقپالس سمتققو د از هقک تقاس بدن مایع بافت خون
 ،آب املققش ماققت. پالسققاس دهققش شکیلققت لولیققس
 تققالکترولی ،اققهدراتققکربوهی ،اققهونققهورم ،اققروتئینهققپ

-سلول. دقیباشقم دنیقمع ایقکهقنم و اقهژنآنتی، هالیپیدها، آنزیم

 پالکتها و دیدقسهای ولقگلب ،زققرم ایقولهقگلب املقش خونی های
    .( 2009et al.Okpuzor ,)ند قمیباش

براساس نتایج مطالعه حاضر مصرف عصاره شقایق کوهی خوراکی 
خون  (Neuهای )تزریقی باعث افزایش در تعداد نوتروفیل Cو ویتامین 

( نیز با مصرف شقایق Lymها )های صحرایی شد. تعداد لندوسیتموش
( با Monها )چنین تعداد منوسیتکوهی خوراکی کاهش یافتند. هم

به صورت خوراکی و یا شقایق کوهی تزریقی کاهش  Cمصرف ویتامین 
باعث افزایش معناداری در تعداد  Cیافتند. اما تزریق ویتامین 

اضر های مطالعه حها نسبت به گروه کنترل نشان داد. بررسیمونوسیت
با مصرف شقایق کوهی خوراکی و  MCHو   Hbنشان داد که میزان 

به موش ها باعث افزایش در  Cتزریقی افزایش یافت. تزریق ویتامین 
یق کوهی شد. مصرف همزمان ویتامین با شقا MCHCو  MCVمیزان 

گردید. میزان پالکت نیز با مصرف  MCHCو MCHباعث کاهش 
صورت تزریقی افزایش شقایق کوهی هم به صورت خوراکی هم به

توسط مصرف خوراکی شقایق  RDWمعناداری را نشان داد. میزان 
و تعداد  WBC ،RBC  ،HCTکوهی و تزریق آن کاهش یافت. میزان 

 ها در این آزمایش تغییری را نشان ندادند. ائوزینوفیل
 گیاهی ایقداروه ولقفرم از دقتقلی اقب  دتاًقعم شیمیایی داروهای

 در شوندمی تهیه یزاقداروس ایقآزمایشگاهه در مصنوعی صورت به اما
 در موجود ترکیبات انواع از برخی است شده مشخص اخیراًکه  صورتی

 راهقهم وندقشیقم تهیه خالص صورت به شگاهقآزمای در هقک انقگیاه
 جانبی عوارض ،برسند مصرف به گیاه در موجود اتقترکیب ایرقس اقب

 شودمی آشکار شخص در هامدید آن اثرات تنها و یافته کاهش آنها
(., 2005et alMirzaee ) .و هستند عییمواد طب یدارا ییدارو اهانیگ 

تری دارند. با توجه به اینکه کم یعوارض جانب اهانیگ نیاز ا یاریبس
ترین فاکتور شناخته شده، تأیید شده و البته متنوع موجود در شقایق مهم

کوهی که مراکز تولید داروهای گیاهی بسیار پرکاربرد است 
ترین آلکالوئیدهای این گیاه شامل: باشد. مهمآلکالوئیدهای آن می
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ترین عملکرد باشد. مهمبربرین، بولبوکاپانین و پروتوپین میگلوسین، 
شناخته شده آلکالوئیدهای فوق الذکر خاصیت ضدالتهابی آنها می باشد 

(., 2004et alLapa ) گلوسین آلکالوئیدی است که خاصیت .
اند تواند اسیدهای چرب باکسیدانی آن به اثبات رسیده است و میآنتی

مضاعف را در برابر پراکسیداسیون با واسطه رادیکال آزاد محافظت کند 
(., 2001et alGermano ) . 

ای صورت گرفته بر روی اثر عصاره گیاه بیلهر بر در مطالعه
ای هکنند که در تمام گروهپارامترهای هماتولوژیکی، نتایج بیان می

. همچنین میزان داشتداری افزایش معنی هانوسیتتجربی درصد مو
 Mokhtari)داری نسبت به گروه کنترل نشان داد پالکت کاهش معنی

., 2008et al) در این مطالعه نیز ویتامین .C  تزریقی باعث افزایش
-دارای خاصیت آنتی Cها شد. همانطور که ذکر شد ویتامین مونوسیت

( یا پروتئین جاذب شیمیایی mcp-1باشد. بیان )سیدانی میاک
-نتیشود تحت تأثیر آها که توسط اینترلوکین یک القا میمونوسیت

ی کموکین ها است و ( از خانواده mcp-1شود. )ها متوقف میاکسیدان
باشد. این ها میی مونوسیتبه طور اختصاصی جاذب و جلب کننده

بماند باعث کوچک شدن و غیر طبیعی شدن  پروتئین اگر فعال باقی
 نقای بیان . مهار( 2000et al.Pignatelli ,)شود ها میمونوسیت
 صورت این بهاکسیدان هستند که نوعی آنتیفالونوییدها  توسط پروتئین
 ای بنام ستهقه اکتورقف یک وجود پروتئین این بیان رایقب هقک میباشد

NF-KB  انیقپیام رس مسیرهای هااکسیدانآنتیمیباشد. الزم 
 هقب ستهقواب ازقکین و ازقروتئینکینقپ وسیلهی بهکه  را اگونیقگون

 در و دقیکننقم ارقمه و متوقف را میشوند گریواسطه دولینقکالم
 چنین فاکتورمی گردند. هم NF-KB لقعم فقتوق باعث هقنتیج

مواد با اثر   هقک دارد دنقش اکسید به نیاز لیتفعا برایKB ای هسته
 این طریق از شوند ومی  NF-KBدنقش القفع انعقمنی سیداقیاکقآنت

و تعداد منوسیت ها افزایش  میشود  ( مهار mcp-1) انقبی دهاقفرآین
. درنتیجه به دلیل خاصیت آنتی ( 2000et al.Pignatelli ,) یابدمی

 ایهای خون افزایش یافتند. در مطالعهمونوسیت Cاکسیدانی ویتامین 
ایج ها شد که با نتکه در باال ذکر شد گیاه بیلهر باعث کاهش پالکت

تحقیق حاضر مطابقت ندارد. کاهش پالکت ها را به دلیل وجود 
نسبت  A2رومبوکسان فالنوئیدهای موجود در گیاه بیلهر و مهار تولید ت

 . ( et al.,Mokhtari 2008)می دهند 

های خون در تحقیق اخیر با نتایج مطالعه افزایش تعداد نوتروفیل 
بر بررسی سیستم ایمنی و فاکتورهای  Cانجام شده تأثیر ویتامین 

 etSayad Burani )هماتولوژیک ماهی آزاد دریای خزر مطابقت دارد 

, 2015al.)الذکر ماهیان تیمار شده با ویتامین . در مطالعه فوقC 
نشان  ها راافزایش معنادار در تعداد گلبول های سدید از جمله نوتروفیل

از  تواند ناشیهای خون در این دو مطالعه میدادند. باال رفتن نوتروفیل

 استرسی و دیگری تحریک سیستم ایمنی و یا سه مسئله القای شرایط
های عدونت باشد. از این نظر این عوامل نه تنها باعث باالرفتن گلبول

 etSilva )شوند بلکه بر سایر پارامترهای خونی تأثیر دارند سدید می

., 2009al) در بررسی حاضر عامل عدونت و استرس وجود نداشت .
 های سدید بر اثر خوراندن شقایق کوهی ون تغییر میزان گلبولبنابرای

 بیانگر تحریک سیستم ایمنی بود. Cتزریق ویتامین 
-نشان می(  2005et al.Asgary ,)تحقیقات عسکری و همکاران 

ای ههای قرمز خون را در برابر آسیبها، گلبولدهد که آنتی اکسیدان
از  یغنهای قرمز دارای لیپیدهای کنند. گلبولحمایت میاکسیدانی 

 یقو ستیکاتال زین نیاشباع هستند و هموگلوب ریچرب غ یدهایاس
از  شتریقرمز خون ب یهاکه گلبول ییاست. از آنجا ونیداسیشروع اکس

مثل  ییهایماریبوده و در ب ویداتیاکس یهابیدر معرض آس یهر بافت
آن به  یدهایپیل ونیداسیپراکس دهد،یرخ م شتریها باسترس نیا ابتید

آمده  گریدچنین در گزارشات هم .انجامدیقرمز م یهابولگل زیهمول
تواند با می یقو یهادانیاکسیاز آنت یمختلد یهااست، حضور غلظت

پس  .قرمز خون را مهار کند یهاگلبول زیهمولهای متعددی مکانیزم
های موجود در شقایق اکسیدانتوان نتیجه گرفت که حضور آنتیمی

های قرمز شده و در نتیجه میزان کوهی باعث مهار لیز شدن گلبول
RBC  وHCT   .بدون تغییر ماندند 
در  (Zaiton and Saber, 2010-Abu(زایتون و صابر -ابو
های ریتروپویتین، سریعاً سنتز گلبولای گزارش کرد که تحریک امطالعه

که نیز به عنوان  MCHCو MCHچنیندهد همقرمز را افزایش می
معیاری از غلظت هموگلوبین و ظرفیت حمل اکسیژن بیان می شوند 

تزریقی  Cشود در نتیجه شقایق کوهی خوراکی و ویتامین نیز زیاد می
لوبین را هموگپویتین سنتز بررسی شده توانستند با تحریک اریترو

افزایش دهند. در تحقیق انجام شده بر تأثیر گیاه جاشیر بر پارامترهای 
های دیابتی گزارش شده که تعداد گلبول های هماتولوژیکی در موش

کاهش  ابتیدقرمز و سایر پارامترهای هماتولوژیکی که در حالت 
که این  .ندافتیبهبود  ریجاش اهیعصاره گ زیداشتند، پس از تجو یمشخص

هایی از جمله آلکالوئیدها و اکسیدانبهبودی را به دلیل وجود آنتی
 Hojabrian and)دهند فالنوئیدهای عصاره جاشیر نسبت می

Mokhtari, 2015). 
 

 گیری کلینتیجه

توان نتیجه گرفت که عصاره انجام شده می با توجه به مطالعه
تزریقی عملکرد خوبی داشتند.  Cکی و ویتامین شقایق کوهی خورا

با خاصیت  Cتواند همانند ویتامین همچنین این عصاره گیاهی می
 بر پارامترهای خونی داشته باشد.  مثبتیاکسیدانی تأثیر آنتی
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