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 -1گروه عنو درمانگاهی ،دانشکده دامپیجکی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
 -2دانمآموخته دکتری عکومی دامپیجکی ،دانشکده دامپیجکی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
دریافت مقاله 15 :بهک  ،1931بازنگری 12 :اسا د  ،1931پذیرش نهایی 11 :اسا د 1931

چکیده
امففروزه اسففتااده از گیاهففان دارویففی بففه دلیففل خففوا

درمففانی ،عففوار

کففن ،در دسففترر بففودن و سففهولت اسففتااده

جایگاه ویژهای در یف پیفدا کفرده اسفت .گینفه گیفاهی اسفت دارویفی کفه در اغنف م فای ایفران یاففت جفده و در یف
س ف تی خففوا

م رلففر بففه فففردی نظیففر درمففان کنخففونی دارد .در ای ف معالکففه تففأویر علففاره آبففی بففر

گیففاه گینففه بففر

پارامترهففای خونج اسففی در مففوش صففررایی مففورد بررسففی تففرار گرفففت .بففدی م ظففور 10 ،سففر مففوش صففررایی وارد
معالکه جده و در دو گفروه  1تفایی تیکفار و ک تفره تفرار گرفت فد .هفر مفوش صفررایی در گفروه تیکفار 211 ،مینیگفر بفه
ازای هففر کینففوگر وزن بففدن علففاره آبففی بففر

گیففاه گینففه را بهصففورت خففوراکی بففه مففدت  21روز دریافففت کففرده و در

روزهففای صففار و  21خففونگیری بففه عکففل آمففده و پارامترهففای خونج اسففی مربویففه انففدازهگیری جففده و در نهایففت بففا
پارامترهای خفونی موشهفای گفروه ک تفره کفه گینفه دریاففت نکیکردنفد ،مقایسفه جفده و در نهایفت دادههفای بفه دسفت
آمففده مففورد ت ییففه و ترنیففل تففرار گرفففت .ح ففن متوسفف سففنولی  )MCVدر گففروه تیکففار افففیایم مک ففاداری داجففت
 )P=1/199کففه در ک ففار پارامترهففایی نظیففر میففیان هکوگنففوبی  ،تکففداد گنبوههففای ترمففی و هکاتوکریففت نشففانده ده
افیایم خونسازی در ای گفروه از موشهفا در مقایسفه بفا گفروه ک تفره بفود .نتفای حاصفل از ایف معالکفه نشفان میدهفد
که ت ویی خوراکی علاره آبی بر

گیاه گینه میتواند اورات خونسازی در موش صررایی داجته باجد.

واژگان کلیدی :خونسازی ،گیاه دارویی ،هکاتولو ی

* پست الکترونیی نویس ده مسئوه مکاتبهmrasekh@ut.ac.ir :

مهدی راسخ و کیاندخت میری

جکنفففه کنخفففونی ،بیکاریهفففای دسفففتگاه ت اسفففنی،
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اسففتااده از گیاهففان دارویففی در یفف سفف تی بففرای

اخففتالالت کنیففوی ،دیابففت ،آلففر ی و آلوپسففی اسففتااده

درمففان بیکاریهففای مففیم مدتنففپ ،یرفففداران بسففیاری

جفده اسفت  .)12هکی فی گیفاه گینفه در یف سف تی

دارد  )1و در سففاههای اخیففر جففواهد زیففادی دربففاره

ایران بفهع وان داروی عفد التهفا  ،دیورتیفی ،عفد درد،

اوربدشففی گیاهففان دارویففی در زمی ففه یفف سفف تی بففه

بیحیک فده موعفکی ،رفف التهفا پروسفتات ،تاعفده

دست آمفده اسفت  )9 ،2ب فابرای بفا توجفه بفه عفوار

آور و رفف اخفالا خفونی بفه کفار مفیرود  .)0ترکیبففات

جففانبی داروهففای جففیکیایی ،توجففه بسففیاری از مرققففان

گینفففه جفففامل فالونودیففففد ،ترکیبففففات هیففففدروفینیی

بر استااده از گیاهان دارویی متکرکی جده است .)9

نظیفففففر لکتفففففی و پنفففففیسفففاکاریدها ،ترکیبففففات

یکفففی از گیاهفففانی کفففه از زمانهفففای بسفففیار دور

اسففففترودیدی نظیففففر استیگومففففستروه و هکی فففی

بففهع وان گیففاه دارویففی اسففتااده میجففده اسففت ،گینففه

مفففوادی نظیفففر هیسفففتامی  ،اسفففید فرمیفففی ،اسفففتیل

اسففت .ایفف گیففاه دارای حففدودال  91الففی  95گونففهی

کففولی  ،اسفیداسفففتیی ،اسفففید بوتیریفففی ،لکفففوتری ،

متکففدد اسففت  )5ولففی سففه گونففهی آنکففه بففه لرففا

 5هیدروکسففی تریپتففامی اسففت  .)19 ،19هکی ففی

دارویی حادی اهکیفت اسفت ،در ایفران نیفی یاففت میجفود

جففامل بسففیاری از ترکیبففات از جکنففه مففواد مکففدنی

و جفامل گینفه درجفت  ،)U. dioica L.گینفهی کو فی

آهففف  ،م گ فففی ،کنسفففین و پتاسفففین) ،ویتفففامی ،C

 )U. urens L.و گینفففه یونفففانی )U. pilulifera L.

ویتفففامی  ،Kویتامی هفففای گفففروه B2 Bو  ،)B1اسفففید

میجفود .دو گونفه اوه از تفدین در ایفران در یف سف تی

فرمیففی ،پروتئی هففا ،کنروفیففل و اسففیدهای آمی ففه اسففت

استااده میجدهاند .)0

.)10 ،15

گینففه گینففه کبیففر ،گینففه دوپایففه ،گینففه درجففت) بففا

آنکففی یففا کنخففونی بففه جففرایعی گاتففه میجففود کففه

ففد سففاله از

در آن تکففداد گنبوههففای ترمففی خففون ککتففر از حففد

تیففره  Urticaceaeبففوده کففه در یف س ف تی ب ففا ان ففره

مککوه است یا هکوگنفوبی گنبوههفای ترمفی بفه میفیان

کبیر هفن جف اخته میجفود  .)7 ،0ای گونفه کفه تقریبفال

کففافی نیسففت  .)17عالدففن بففالی ی کنخففونی مککففوالل

در تکففا م ففای مکتففده دنیففا رویففم دارد ،بففومی اروپففا،

جفففامل غشفففاهای مدفففایی کنرنففف  ،ت گفففی نافففی،

آسففیا ،جففکاه آفریقففا و آمریکففای جففکالی اسففت .)1

خسفففتگی و سفففرگی ه اسفففت  .)11ککبفففود آهففف ،

اراعففی کشففت نشففده حففاوی ازت ،ایففرا جادههففا و

جففای تری ککبففود غففذایی در جهففان ،جففای تری عنففت

نیدیففی سففاختکانها مکانهففای مسففاعدی بففرای رجففد

کنخففونی اسففت .بففا توجففه بففه ای کففه مهنتففری عنففت

ایففف گیفففاه هسفففت د .هکی فففی در ایفففرا خرابفففهها،

کنخففونی ،ککبففود آه ف اسففت و هکی ففی گینففه حففاوی

باشهای ایفرا جفهر و مکانهفایی کفه حیوانفات بفه سفر

مقففادیر زیففادی آهف اسففت ،ب ففابرای میتوانففد در بهبففود

میبرند ،بهصفورت خفودرو وجفود دارد  .)3ایف گیفاه بفه

کنخففونی مففؤور باجففد .از آن اکففه معالکففات درزمی ففه اوففر

نففا عنکففی  ،Urtica dioicaگیففاه عناففی

فراوانففی در نففواحی مریففو ایففران بففه خلففو

م ففای

علففاره گینففه بففر کنخففونی ان ففا نشففده اسففت ،در ای ف

جففکالی و غربففی و مرکففیی کشففور در اسففتانهایی نظیففر

مقالففه تففأویر علففاره آبففی گینففه بففر گنبوههففای ترمففی و

گنسففتان ،مازنففدران ،آذربای ففان ،لرسففتان ،خوزسففتان،

سففایر پارامترهففای خففونی موشهففای صففررایی بففال

ففففارر ،کهکینویفففه و بویراحکفففد ،کاجفففان ،بوجفففهر و

بررسی جده است.

اصاهان دیده میجود .)11 ،11 ،1

مواد و روشها

از ایفف گیففاه جهففت انففوا مدتناففی از بیکاریهففا از

بررسی تأثیر عصاره آبی برگ گیاه گزنه ...

تهیععه گیععاه :گیففاه تففازه گینففه  )Urtica dioicaدر

نکونففههای خففون در دو نوبففت ،یکففی تبففل از جففرو

تابسففففتان  1935از مففففیار جففففکالی کشففففور ایففففران

آزمففایم و دیگففری پففی از پایففان دوره روز صففار و )21

جک ف آوری گردیففد .گیففاه تهیففه جففده توسفف هربففاریو

اخففذ گردیففد .تکففامی کارهففای ان ا جففده روی رتهففا بففر

دانشفففکده زیستج اسفففی دانشفففگاه فردوسفففی مشفففهد

اسار رعایفت حقفو حیوانفات یبف تفوانی بی الکننفی

ج اسففایی و بففا کففد عنکففی  92111مففورد تأییففد تففرار

صورت گرفت.

دتففت و بففه یففور کامففل جسففته جففده و سففپی در دمففای

خونج اسففی نظیففر جففکارش گنبوههففای ترمففی ،)RBC

اتففا در سففایه و بففه دور از نففور خورجففید در یففی دو

جفففففکارش گنبوههفففففای سفففففاید  ،)WBCمیفففففیان

هاته خشی گردید.

هکوگنففوبی خففون  ،)Hbدرصففد هکاتوکریففت ،)HCT

تهیععه عصععاره گیععاه :در ایفف مرحنففه بففر هففای

ح ففن متوسفف سففنولی  ،)MCVهکوگنففوبی متوسفف

خشففی جففده گیففاه ،توسفف آسففیا بففه حالففت پففودر

سففنولی  ،)MCHغنظففت متوسفف هکوگنففوبی سففنولی

درآمففد 111 .مینیلیتففر آ مقعففر بففا دمففای  31درجففه

 )Hbو میففیان پالکففت

سانتیگراد به  11گر پفودر حاصفنه از بفر

گیفاه گینفه

 ،)MCHCغنظففت هکوگنففوبی

 )PLTبففا دسففتگاه سففل کففانتر Sysmexمففده

KX21

اعفففافه جفففد و در یفففی فالسفففی مدرویفففی در بسفففته

سفففاخت کشفففور اپففف پفففی از کفففالیبره نکفففودن بفففا

توس ف دسففتگاه ورتکففی بففه مففدت  2سففاعت بففه آرامففی

پارامترهففای خففونی اسففتاندارد مففوش صففررایی ان ففا

مدنففوا گردیففد .مدنففوا حاصففنه سففپی خففود بففه خففود

گرفت.

تففا دمففای اتففا سففرد جففده ،پاالیففه جففده و بففه شففر

تجزیه وتحلیل آمعاری :دادههفای بفه دسفت آمفده

جیشففهای در دار م تقففل جففده و در دمففای یدیففاه در

بففا اسففتااده از نر افففیار آمففاری  SPSSنسففده  21مففورد

تففاریکی تففا زمففان جففرو فففاز عکنففی معالکففه نگهففداری

ارزیففابی و ت ییففه و ترنیففل تففرار گرفففت .از آزمففون

گردید .)13

 Testجهففت مقایسففه میففانگی پارامترهففا در روزهففای

حیوانععات مورداسععتفاده :در ایفف معالکففه از 10

T

صفففار و  21اسفففتااده گردیفففد و سفففعم مک فففیداری

سففر رت ویسففتار نففر بففال بففا دام ففه وزن  211تففا 251

 P<0.05جهت تاسیر دادهها در نظر گرفته جد.

گفففر کفففه در دانشفففکده دامپیجفففکی دانشفففگاه زابفففل

نتایج

نگهففداری میجففدند ،اسففتااده گردیففد .دمففای مرففل

تففاویر علففاره آبففی گیففاه گینففه بففر روی پارامترهففای

نگهفففداری  21-29درجفففه سفففانتیگراد بفففا سفففیکل 12

خونج اسففی موشهففای صففررایی در جففدوه  1نشففان

سففاعت تففاریکی-روجفف ایی بففود .رتهففا در تایهففای

داده جفففده اسفففت .در روز صفففار آزمفففایم ،میفففانگی

نگهفففداری میجفففدند و از پنفففت

پارامترهفففای گنبوههفففای ترمفففی  ،)RBCگنبوههفففای

اسفففتیل عفففد زنففف

اسففتاندارد و آ آجففامیدنی بففه یففور آزاد بففه ع ففوان

سفففاید  ،)WBCمیففففیان هکوگنفففوبی خففففون ،)Hb

ترذیففه بهففره میبردنففد .رتهففا بففه دو گففروه  1تففایی

درصففد هکاتوکریففت  ،)HCTح ففن متوسفف سففنولی

تقسین جدند .بفدی ترتیف کفه گفروه اوه ،گفروه درمفان

 ،)MCVهکوگنفففففوبی متوسففففف سفففففنولی ،)MCH

گینففه را بففه میففیان 211

غنظفففت متوسففف هکوگنفففوبی سفففنولی  )MCHCو

بففوده و علففاره آبففی بففر

مینیگففر بففه ازای هففر کینففوگر وزن بففه صففورت گففاوا

میفیان پالکففت  )PLTبففی گفروه ک تففره و گففروه تیکففار

روزانه بفه مفدت  9هاتفه دریاففت کفرده و گفروه دو بفه

تااوت مک یداری نداجت .)p>0.05

ع ففوان گففروه ک تففره بففوده و گینففه دریافففت نکیکردنففد.
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گرفففت .پففی از تأییففد ،بففر هففای گیففاه بففا احتیففاا ،بففه

نکونفففههای خفففون جهفففت ارزیفففابی پارامترهفففای

19
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21

در روز  21آزمفففففایم ،میفففففانگی پارامترهفففففای

پالکت  )PLTبفی گفروه ک تفره و گفروه تیکفار تافاوت

گنبوههففای ترمففی  ،)RBCگنبوههففای سففاید ،)WBC

مک ففففیداری نداجففففت  )p>0.05امففففا در هکففففی روز

میففیان هکوگنففوبی خففون  ،)Hbدرصففد هکاتوکریففت

میففانگی پففارامتر ح ففن متوس ف سففنولی  )MCVبففی

 ،)HCTهکوگنففوبی متوسفف سففنولی  ،)MCHغنظففت

گروه ک تفره و تیکفار بفه یفور مک فیداری متافاوت بفود

متوسفففف هکوگنففففوبی سففففنولی  )MCHCو میففففیان

.)P=0.044
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جدول  :1میانگین  ±انحراف معیار ) (Mean±SDپارامترهای خونشناسی در گروه شاهد و گروه تیمار
نوع پارامتر

روز

گنبوههای ساید

)×103/µl

2/0±2/23

گنبوههای ترمی

)×106/µl

0/9±1/13

0/9±1/25

)g/dl

19/9±1/59

19/1±1/23

هکاتوکریت )%

95/9±9/20

90/3±1/92

ح ن متوس سنولی )fl

51±1/95

51/2±2/5

هکوگنوبی متوس سنولی )pg

21/1±1/7

21/1±1/77

غنظت متوس هکوگنوبی سنولی )g/dl

95/3±1/19

95/7±1/00

پالکت )×103/µl

010/5±122/71

015/1±179/50

گنبوههای ساید )×103/µl

5/1±1/73

9/9±1/20

گنبوههای ترمی )×106/µl

0/1±1/97

7/1±1/51

19/0±1/71

15/9±1/37

هکاتوکریت )%

93/5±1/39

92/2±9/17

ح ن متوس سنولی )fl

57/7±1/91

*53/1±1/29

هکوگنوبی متوس سنولی )pg

29/29±9/0

21/9±1/21

غنظت متوس هکوگنوبی سنولی )g/dl

90/3±1/15

90/9±1/10

پالکت )×103/µl

721/2±72/99

591/1±923/1

هکوگنوبی
روز صار

هکوگنوبی
روز 21

گروه شاهد

گروه تیمار گزنه ( )211mg/kg

)g/dl

7±1/79

* تااوت مک یدار بی گروه ک تره و گروه تیکار وجود دارد ).(P<0.05

جسکی و هن بفه ع فوان م بف غفذای حیفوانی در جهفت

بحث و نتیجهگیری
حففدود بیسففت ترکیفف جففیکیایی در گیففاه گینففه

افففیایم وزن و بهبففود کیایففت گوجففت اسففتااده میجففود

وجففود دارد کففه غنظففت ترکیبففات جففیکیایی گینففه در

گیففاه گینففه پففی

بففر

بیشففتر از سففایر تسففکتها مبففل ریشففه و سففاته آن

اسففت  .)21ب ففابرای بففرای بهرهگیففری از اوففرات مدتنففپ

 .)22-29در معالکفه حاعففر نیففی بففر

از برداجففت ،در سففایه خشففی جففده ،علففاره آبففی آن
تهیه جده و در گروه تیکار مورد استااده ترار گرفت.

آن اسففتااده

گینففه هکی ففی دارای مففواد مکففدنی بسففیاری اسففت

میجففود .در یففی معالکففه مشففدن جففده کففه میففیان

کففه مهنتففری آن آه ف اسففت  .)25-27بر هففای تففازه

 20/13درصفففد) بیشفففتر از میفففیان

گیفاه گینفه حفاوی مقفادیر تابفل تفوجهی از ویتامی هفای

ایفف گیففاه ،بیشففتر از علففارههای بففر
پفففروتئی بفففر

پفففروتئی سفففاته  19/59درصفففد) و ریشفففه 11/13

مدتنفففففپ نظیفففففر  K ،E ،D ،C ،Aو

B-Complex

ای ف گیففاه هففن بففه

میباجفد  .)21بففرای مففدتهای یففوالنی از ایف گیففاه در

ع ففوان م بفف غففذای انسففانی در جهففت تقویففت تففوای

یفف سفف تی بففرای درمففان مشففکالتی نظیففر اگیمففا،

درصففد) اسففت  .)21ب ففابرای بففر

بررسی تأثیر عصاره آبی برگ گیاه گزنه ...

کنخففونی اسففتااده میجففده اسففت  .)23یکففی از مففوارد

بففر

گیففاه گینففه تابففل توجففه بففوده و بدشففی از تابنیففت

مهففن ملففر گینففه در میففان سففایر گیاهففان دارویففی،

اریتروپویتیففی بففودن آن را میتففوان بففه دلیففل میففیان

اسفففتااده از تونیفففی ترذیفففهای آن در درمفففان آنکفففی

باالی آه موجود در گیفاه تنقفی کفرد .آهف بفه واسفعه

میباجففد  .)91معالکففات حیففوانی مدتنففپ نیففی اوففرات

وجففود در سففاختار هکوگنففوبی گنبوههففای ترمففی بففا

عفد کنخففونی آن را بففه اوبفات رسففانیده اسففت .کرمففر در

خونسفففازی دارای نقففففم اساسففففی در جنففففوگیری از

سففاه  1399اوففرات مببففت ت ففویی خففوراکی علففارهی

کنخففونی و عففد انتقففاه اکسففیژن متکاتفف آن اسففت

گینفففه را پفففی از بیسفففت روز در خرگوشهفففای دارای

 .)95هر ففد تابنیففت درمففانی گیاهففان ت هففا بففر مب ففای

کنخففونی و در مقایسففه بففا گففروه ک تففره گففیارش کففرد و

میفففیان آهففف موجفففود در آنهفففا نیسفففت و فاکتورهفففای

درنهایففت اوففرات اریتروپویتیففی ایفف گیففاه را مشففابه بففا

دیگففری نیففی در جففذ آه ف توس ف بففدن نقففم دارنففد

مکانیسففن اوففر ترکیبففات حففاوی آهفف دانسففته اسففت و

 .)90بکضفففی از ایففف فاکتورهفففا جفففامل آلکالودیفففدها،

بیففان کففرده کففه بففه دنبففاه ت ففویی گینففه میففیان تولیففد

فالونودیففدها ،سففاپونی ها ،کنسففین ،روی ،ویتففامی  Cو

پففورفیری نیففی افففیایم مییابففد  .)91کففانتر و هککففاران

 Kهسفففت د  .)97بفففرای مبفففاه فالونودیفففدها باعففف

در معالکففهای دیگففری کففه بففر روی موشهففای صففررایی

حااشففت از سففاختار مویر هففا  )91ویتففامی  Cباعفف

مبففتال جففده بففه کنخففونی متکاتفف ت ففویی تتراکنریففد

تسففهیل دسترسففی و جففذ آهفف در بففدن میجففود

کففرب  ،ان ففا دادنففد بیففان کردنففد کففه درمففان بففا روغ ف

 .)93ب فففابرای عفففالوه بفففر آهففف  ،وجفففود ترکیبفففات

دانففه گینففه میتوانففد اوففرات م اففی تتراکنریففدکرب را بففر

سفففاپونی  ،تفففان  ،فالونودیفففد و کنسفففین ،ویتامی هفففای

روی پارامترهففای خففونی خ بففی سففازد و بففر روی میففیان

گففروه

و کبالففت موجففود در گینففه میتوانففد در اوففرات

کففاهم یافتففه گنبوههففای سففاید ،گنبوههففای ترمففی،

خونسففازی یففا مقابنففه بففا کففنخففونی آن دارای نقففم

هکوگنففوبی و هکاتوکریففت اوففر افیایشففی داجففته باجففد

باج د.
در معالکففه حاعففر علففاره بففر

.)92

خشففی جففده گیففاه

از یرفففی برخففی از گیاهففان دارویففی کففه بففه لرففا

گینففه  )Urtica dioicaبففه مففدت  21روز بففا دوز 211

ذخففایر آه ف تابففل توجففه هسففت د ج اسففایی جففدهاند .در

مینیگر بفه ازای هفر کینفوگر وزن بفدن بفه موشهفای

معالکففهای یففازده گونففهی گیففاهی کففه بففه لرففا ذخففایر

صففررایی از یری ف گففاوا خورانففده جففد .ترییففرات کنیففه

آه ج اخته جده بودند ،مفورد بررسفی تفرار گرففت کفه

پارامترهففای خففونی در گروههففای جففاهد و تیکففار از زمففان

در نهایفففت Stylosanthes erecta ،Tectona grandis

جففرو معالکففه تففا پایففان آن در بففازهی یبیکففی تففرار

و  Amaranthus spinosusبففه ترتیفف بففا میففیان آهفف

داجففت .مقایسففه پارامترهففا در دو گففروه ک تففره و درمففان

 210/0 ،200/0و  290/0مینیگففففففر در  111گففففففر

نشففان داد کففه ح ففن متوسفف سففنولی در گنبوههففای

و Khaya senegalensis

ترمففی در روز  21ا افففیایم داجففته اسففت .)p=0.044

دارای بیشففتری میففیان آهفف

و  Justicia secundaبففففا  99/9و  20/0مینیگففففر در

افففیایم ح ففن متوسفف سففنولی در گنبوههففای ترمففی

 111گففر ککتففری میففیان آهفف را در خففود داجففت د

بیانگر اففیایم میفیان گنبوههفای ترمفی جفوان در خفون

 .)99بر اسفار معالکفات صفورت گرفتفه مشفدن جفده

یففا رتیکولوسففیتها اسففت .از یرفففی در ای ف معالکففه ،در

گیففاه گینففه حففدود

گففروه تیکففار گینففه تکففداد گنبوههففای ترمففی ،میففیان

 227/13±1/21مینیگفففر در  111گفففر اسفففت )99

هکاتوکریففت و هکوگنففوبی نیففی در روز  21نسففبت بففه

کففه میففیان آهفف موجففود در بففر

21
نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /2شماره/2پائیز و زمستان 8931

اخفففتالالت گوارجفففی و ج سفففی ،التهفففا مااصفففل و

کفه میتففوان نتی ففه گرفففت کففه میففیان آهف موجففود در

مهدی راسخ و کیاندخت میری

ترقیقففات مشففابه در خلففو

، هر فد کفه ایف اففیایم،گروه ک تره اففیایم داجفت د

خونسففففازی در سففففایر گونففففههای دامففففی میتوانففففد

مک ففیدار نبففود امففا در ک ففار افففرایم مک ففیدار میففیان

.ککیک ده باجد

) میتوانفففد بیفففانگرMCV ح فففن متوسففف سفففنولی

سپاسگزاری

خونسففازی بیشففتر در گففروه موشهففای صففررایی تیکففار

بدشفففی از ایففف معالکفففه بفففا هککفففاری دانشفففکده

.نسبت به گروه ک تره باجد

دامپیجففففکی زابففففل در مرففففل نگهففففداری حیوانففففات

یافتففههای ایفف معالکففه نشففان داد کففه اسففتااده از

آزمایشففگاهی ان ففا جففد و بففدی وسففینه از آتففای دکتففر

گیففاه گینففه بففه مففدت هففار هاتففه و بففه

علففارهی بففر

 م فاب مفالی ایف.حاجینژاد تشفکر و تفدردانی میگفردد

یور خفوراکی میتوانفد اوفرات خونسفازی در موشهفای

معالکففه بففا ککففی پژوهانففه گرنففت) دانشففگاه زابففل بففه

 معالکففات بیش فتری در خلففو.صففررایی داجففته باجففد

. تأمی گردیدUOZ-GR-9618-159 جکاره

اوففرات هکاتوپویتیففی سففایر بدمهففای ای ف گیففاه نظیففر
 عففالوه بففرای ان ففا.سففاته و ریشففه مففورد نیففاز اسففت
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Summary
The use of medicinal plants has a special importance in medicine because of its therapeutic properties, low
side effects, availability, and ease of use. Nettle is a medicinal plant found in most parts of Iran and has unique
properties in traditional medicine such as the treatment of anemia. In this study, the effect of aqueous extract of
Urtica dioica leaf on hematological parameters in rats was investigated. For this purpose, 16 rats were studied
and divided into two groups of 8 cases. Each rat in the treatment group received 200 mg/kg of aqueous extract of
nettle leaf orally for 28 days and blood sampling was performed on days 0 and 28 and hematological parameters
were measured and finally, hematological parameters of control rats that did not receive nettle were compared
and the obtained parameters were analyzed. The mean cell volume (MCV) was significantly increased in the
treatment group (p=0.044), which, along with parameters such as hemoglobin, red blood cell count and hematocrit, showed an increase compared to the control group. The results of this study indicate that oral administration
of aqueous extract of nettle leaf can have hematopoietic effects on rats.
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