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یشگاهیآزماکوچکموشدرخونيپارامترهابرسرخارگلیدروالکلیهرعصارهیتأثیبررس

صدیقه اسدي 2 مهرداد مدرسی1،
، ایران واحد خوراسگان، اصفهان، گروه فیزیولوژي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمی-1
، ایرانگروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، اصفهان-2

ویژه نامه گیاهان دارویی/ 91بهار/ 2شماره / دهم دوره چهار/ یافته 

18/11/90:، پذیرش مقاله10/8/90: دریافت مقاله
علمی  نام سرخارگل با :مقدمهEchinacea purpureaهـا  ايبه خانواده گل سـتاره متعلق(Asteraceae) اثـرات درمـانی   داراي

ترین آنها تقویت سیستم ایمنی می باشد در این مطالعه اثرعصاره هیدروالکلی سرخارگل بر پارامترهـاي خـونی              که یکی از مهم    استزیادي  
.ی شده استبررس) Balb/Cگونه(هاي کوچک آزمایشگاهی موش
   اي دریافـت  گـروه کنتـرل هـیچ عـصاره     .گروه به طور تصادفی تقسیم شـدند       6موش در    48در این تحقیق    : هامواد و روش

ccگروه دارونما .نکرد (placebo)5 /0 گروه تیماري بـه ترتیـب عـصاره بـا دوزهـاي      4نرمال سالین به صورت یک روز در میان و
) mg/kg/2day50،100،200،300 (به صورت تزریق درون صفاقی(IP)گیريخونبه روش هاموشپس از آن از همه . دریافت کردند

.آنالیز گردید>05/0Pدر سطح SPSSافزار آماري نتایج بدست آمده با نرم.نمونه خون گرفته شد،از قلب
 گروه تجربی در مقایسه با گروه کنتـرل         4د خون هر    هاي سفی مطالعه پارامترهاي خونی نشان دادکه تعداد کل سلول       : هایافته

دار نـشان داده  معنـی گروه تجربی در مقایسه با گروه کنتـرل کـاهش         4ها در هر    نوتروفیل تعداد. (P<0.05)دارددار  افزایش معنی 
قایسه با گروه کنتـرل     م در 2و   1هاي  هاي قرمز خون در گروه    تعداد سلول . ها مشاهده نشد  داري در مونوسیت  تفاوت معنی  اما ،است

، MCHC(خـون هـاي قرمـز  هاي سلولهماتوکریت و شاخصدر این مطالعه عصاره بر میانگین هموگلوبین،     .  دار دارد افزایش معنی 
MCH،MCVدهدداري را از نظر آماري نشان نمیهیچ اثر معنی.
  هـاي  با افزایش در تعداد سـلول      تواندمیاحتماالً سرخارگلدهد عصاره   هاي این مطالعه نشان می    افتهی: گیريبحث و نتیجه

.سازي موثر باشدهاي قرمز خون بر خونسفید خون باعث تقویت سیستم ایمنی شده و با افزایش در تعداد سلول
کوچک آزمایشگاهیموش، سرخارگل، پارامترهاي خونی: هاي کلیديواژه

چکیده
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مقدمه
طبیعت و استفاده از مـواد      قرن بیست و یکم قرن بازگشت به        

گیاهی و طبیعی در درمان نام گـذاري شـده و ایـن مهـم بـه علـت        
شناخته شدن آثار جانبی و ناخواسته بـسیاري از ترکیبـات داروئـی             

استفاده روز افزون از    . ساخته شده به دست بشر انجام پذیرفته است       
داروهاي طبیعی و گیاهی در اکثر کشورهاي جهان و توجه و انجـام             

هاي سم شناسـی، فارمـاکولوژي و بـالینی در امـر            صاعدي پژوهش ت
شناسائی خواص درمانی گیاهان مختلف،موجب شناخت آثار جدیـد         

.و بارز درمانی گیاهان و مواد طبیعی شده است
از دیر باز استفاده از گیاهـان داروئـی در ایـران معمـول و               

ان در  اسناد و مدارك معتبر و متعددي در مورد استفاده از گیاه          
ها از ادوار مختلـف تـاریخ، قبـل و بعـد از مـیالد         درمان بیماري 

مسیح موجود است و دانشمندان ایرانی و اسالمی توجـه خـاص            
به این موضوع داشته و منابع بسیار معتبر و با ارزشی را در ایـن               

.)11(اندزمینه از خود به یادگار نهاده
ــی      ــام علم ــا ن ــاهی ب ــرخارگل گی Echinaceae س

purpureaو نام عمومیEchinaceae این گیـاه بـه   . است
تعلـق دارد و  Compositeaeیـا  Asteraceaeخـانواده  

.منشاء آن شمال آمریکا گزارش شده است
هـاي  هاي مختلف گیـاه از جملـه ریـشه و بخـش           قسمت

د یـ هوائی آن داراي خواص درمانی زیادي است برخی از این فوا          
هـا و   هـا ، نـابودي بـاکتري      بـود زخـم   عبارتند از تـسریع در به     

هــاي خــونی، هــا، درمــان سـرماخوردگی و مــسمومیت ویـروس 
ــاري ــدگی   بیم ــان مارگزی ــینوزیت، درم ــشیتی و س ــاي برون ه

عــصاره ســرخارگل از داروهــاي تقویــت کننــده سیــستم  .)2،3(
و درطب سنتی کـشور آمریکـا، سـرخارگل         باشد  دفاعی بدن می  

سایر گیاهان براي تقویت سیـستم      معموالً به تنهائی یا به همراه       
شـود لـیکن دوز درمـانی آن بخـوبی          ایمنی به بازار عرضـه مـی      

.)4-6(مشخص نشده است 

تحقیقات جدید نـشان دهنـدة ایـن مطلـب اسـت کـه تـأثیر             
سرخارگل در تقویـت سیـستم دفـاعی بـدن مربـوط بـه ترکیبـات                

کیـل  و ترکیبات آل   2و اکیناکوزید 1ساکاریدي گیاه مانند اکیناسن   پلی
در تحقیقات انجام شـده مـشخص گردیـده         ). 6(باشدآمیدي آن می  

هـاي گوشـتی و   سـرخارگل در جوجـه   است کـه مـصرف خـوراکی        
اي خالص شده آن بـه محـیط        ساکاریدهها و اضافه کردن پلی    خوك

هـاي  دار در تعداد سلولث افزایش معنیهاي ایمنی، باعکشت سلول 
.)7،8(ها گردیده استایمنی و افزایش فاگوسیتوز در این سلول

در این تحقیـق اثـر تزریـق درون صـفاقی عـصاره هیـدروالکلی            
هـاي هـوائی سـرخارگل در دوزهـاي مختلـف بـا اسـتفاده از                قسمت
. سوري مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت          هاي آزمایشگاهی نژاد  موش

مزیت روش تزریق درون صفاقی نـسبت بـه روش خـوراکی حـصول              
ایـن  . شخص عصاره به بدن حیوان اسـت      ماطمینان از وارد شدن دوز    
هـاي  عصاره سرخارگل برروي تعداد گلبـول     تحقیق با هدف تعیین اثر      

هـاي  هـاي گلبـول   غلظـت هموگلـوبین وشـاخص     ،قرمزو سفید خون  
تـرین  و در عین حال تعیین مـوثر ) MCHC،MCH،MCV(قرمز

.دوز عصاره در ایجاد تغییرات احتمالی انجام پذیرفته است

هامواد و روش
حیوانات تجربی

هاي کوچک آزمایشگاهی نـژاد سـوري   در این تحقیق از موش    
گــرم، تهیــه شــده از 30±5وزنــی  در محــدودهBalb/Cو گونــه 

عـدد مـوش   50.دانشکده داروسازي دانشگاه اصفهان استفاده گردید  
به النه حیوانـات دانـشگاه پیـام نـور اصـفهان منتقـل گردیـد و در                  

40هاي مورد نظر بـه مـدت        نمونه. ده شد هاي جداگانه قرار دا   قفس
روز جهــت بلــوغ کامــل و رســیدن بــه وزن مــورد نظــر در شــرایط 

در طــی ایــن مــدت و . آزمایــشگاهی تحــت مراقبــت قــرار گرفتنــد

1.Echinacein
2.Echinacoside
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ها از غذا و آب یکسان، دمـاي  همچنین در طول دوران تزریق، نمونه     
.درجه سانتیگراد و پریود نور طبیعی بهره گرفتند28-32ثابت 

هاي تجربیتقسیم بندي نمونه
ها به طور تـصادفی بـه      ده روز قبل از شروع تزریقات نمونه      

هـاي  هـا در قفـس  هـر یـک از گـروه   . ندبندي شدگروه تقسیم  6
قفس تعداد هـشت مـوش کوچـک        در هر   . جداگانه قرار گرفتند  

از نژاد سوري قـرار داده شـدند        ) عدد 48مجموعاً  (آزمایشگاهی  
.گرم بود30±5زن هر گروه که متوسط وبه طوري

گروه هاي مورد آزمایش 
به منظور دستیابی به مقدار پایه پارامترهـاي        : گروه کنترل 

هاي تیمار ولـی بـدون      خونی، این گروه در شرایط مشابه با گروه       
. انجام تزریق در مدت زمان آزمایش نگهداري شد

ریقـات  به منظور ایجاد اطمینان از عـدم تـاثیر تز         : 1گروه دارونما 
در نتیجه آزمایش و مقایسه آن با گروه کنترل، روزانه به این گـروه بـه       

گـروه هـاي تیمـاري       .سی سی  نرمال سالین  تزریق شـد           5/0میزان  
5/0هرکدام  شامل هشت موش سـوري کـه روزانـه بـه میـزان                 4-1

ــی ــصاره س ــی از ع ــا دوز    س ــب ب ــه ترتی ــرخارگل ب ــدروالکلی س هی
mg/kg/2day50،100 ،200روز و بـــه 20بـــه مـــدت 300و

بـه منظـور    ). تزریـق  10(صورت یک روز در میان به آنها تزریـق شـد          
هـا ،پـس از     هـا و پالکـت    بررسی فاکتورهاي خونی و شمارش گلبـول      

پایان دوره ،خـون گیـري از قلـب انجـام پذیرفتـه و بـه آرامـی درون                   
.منتقـل شـد   ) ماده ضد انعقاد    (EDTAهاي خون گیري حاوي     لوله
هاي آماري ونآزم

هاي حاصل از نتیجـه     در این تحقیق مقایسه میانگین داده     
طرفـه و آزمـون   آزمایش با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یـک        

و با اسـتفاده    ) >05/0P% (95دانکن در سطح اطمینان بیش از       
.انجام شدSPSSافزار آماري از نرم

هایافته
اکتورهـاي خـونی    نتایج حاصل از اثر عصاره سرخارگل بر ف       

١:موش سوري ماده بالغ به قرار زیر است 

هاي سفید در گروه هاي کنتـرل       بررسی میانگین تعداد گلبول   
مـشخص نمـود بـین    >P) 05/0(و تجربی و مقایسه آن در سـطح 

دار بـا گـروه کنتـرل افـزایش معنـی     1-4هاي تجربـی میانگین گروه 
).1نمودار( وجود دارد

حاصل از بررسی تعداد گلبول سفید تحت تاثیر         نتایج-1نمودار
تزریق عصاره هیدروالکلی سرخارگل

هـا در گـروه کنتـرل و        لنفوسـیت در بررسی میانگین درصـد      
گـروه تجربـی   4هاي تجربی و مقایسه آن، بـین میـانگین هـر            گروه

و گــروه ) mg/kg50،100،200،300تیمــار بــا دوزهــاي تجربــی (
).2نمودار(وجود دارد ) >05/0p(دارکنترل افزایش معنی

هـا  تحـت تـاثیر       نتایج حاصل از بررسی تعداد لنفوسـیت      -2نمودار
تزریق عصاره هیدروالکلی سرخارگل

1 ..Placebo
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هاي تجربی  ها بین گروه  مقایسه میانگین درصد نوتروفیل   
حاکی از آن است  کـه میـانگین   ) >05/0P(و کنترل درسطح   

بـا گـروه کنتـرل    1- 4هاي تجربـی  ها در گروه  درصد نوتروفیل 
)3نمودار.(باشددار میداراي کاهش معنی

هـا  تحـت     نتایج حاصل از بررسی تعداد نوتروفیـل      :  3نمودار  
تاثیر تزریق عصاره هیدروالکلی سرخارگل

هــا در گــروه کنتــرل و بررســی میــانگین درصــد مونوســیت
هاي تجربـی بـه     هاي تجربی مشخص نمود که میانگین گروه      گروه

پس از بررسـی و     .باشددار نمی روه کنترل داراي این تفاوت معنی     گ
هـا  هاي قرمز و مقایسه میانگین تعداد گلبول   شمارش تعداد گلبول  

هاي تجربی و گروه کنترل با اسـتفاده از آزمـون دانکـن و          در گروه 
نتـایج نـشان داد کـه       ) >05/0p(95%در سطح اطمینان باالتر از      

بـا گـروه کنتـرل       2و   1ر گروه تجربـی     ها د میانگین تعداد گلبول  
).4نمودار(باشد دار میداراي افزایش معنی

هاي قرمز تحـت    نتایج حاصل از بررسی تعداد گلبول     -4نمودار
تاثیر تزریق عصاره هیدروالکلی سرخارگل

ــم    ــانگین حج ــت ، می ــد هماتوکری ــانگین درص ــی می بررس
ین ، میـانگ  )MCH(، میانگین هموگلوبین سلول     )MCV(سلولی

بـا  ) >05/0P(، درسـطح    )MCHC(غلظت هموگلوبین سـلولی     
استفاده از آزمون دانکن مشخص نمود که هیچ تغییر معنی داري            

.هاي تجربی و گروه کنترل وجود ندارددر گروه

گیريبحث و نتیجه
نـشان داده    1نتایج حاصل از این تحقیـق  کـه در نمـودار           

هـاي سـفید    شده حاکی از آن است که میـانگین تعـداد گلبـول           
باشـد و  درتمام گروه هاي تیماري  بیـشتر از گـروه کنتـرل مـی          

). P>05/0(باشـد دار مـی  ها از نظر آماري معنی    تفاوت میانگین 
ها با اندازه کامالً بزرگ و قابلیـت محلـول بـودن در             ساکاریدپلی

با توجه به زیاد    ). 9(مایعات بدن داراي خاصیت پادگنی هستند       
و قابلیت انحالل    سرخارگلساکاریدهاي  پلیبودن وزن مولکولی    
سـرخارگل هـا همـراه آلکامیـدهاي    ساکاریدآنها در آب این  پلی     

ــی   ــی م ــستم ایمن ــرك سی ــیت مح ــدداراي خاص ــزاي . باش اج
هاي سـفید در گـردش را زیـاد و تولیـد          تعداد سلول   سرخارگل

ن، فـــاکتور نکـــروز کننـــدههـــا شـــامل اینترفـــروســـیتوکین
).2(کند را تحریک می10و6، 2، 1رلوکین و اینت) TNF(تومور

محـرك سیـستم ایمنـی    گیاه سـرخارگل بـه عنـوان مـاده      
IgMسرخارگل با افزایش تولید آنتی بادي       . شناخته شده است  

کند و از طرفی بـا تحریـک        ایمنی همورال را تقویت می     IgGو  
دهـد، بخـصوص    هـا را افـزایش مـی      ماکروفاژها تولید سـیتوکین   

بـه عـالوه سـرخارگل تکثیـر        . ون گاما را می افزاید    مقادیر انترفر 
نماید و در نتیجه ایمنی سلولی را       را تقویت می   Tهاي  لنفوسیت

).8(دهد افزایش می
سـاکاریدهاي خـالص شـده   در مطالعه برروي مـوش پلـی  

هـاي ایمنـی   که به سـلول   سرخارگلناشی از کشت سلولی گیاه      
به موش تزریق  یدر محیط کشت اضافه شدند و یا به طور صفاق         

ایـن  . شدند اثرات تحریک سیستم ایمنـی را نـشان مـی دهنـد            
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اثرات شامل افزایش فاگوسـیتوز، کموتاکـسی، انفجاراکـسیداتیو         
در موش هایی که به علت      ). 5،8(ها و ماکروفاژها است     نوتروفیل

فامید یا سیکلوسپورین دچار سرکوب ایمنـی       فسدرمان با سیکلو  
سـاکاریدهاي خـالص شـده سـرخارگل باعـث          شدند مصرف پلی  

ایـن مطالعـات    ). 10(افزایش عملکرد سیستم ایمنی شده اسـت      
هـاي ایمنـی را     فعالیـت  سـرخارگل بیانگر این نکته هستند کـه       

الزم بـه   . کنـد درحیوانات سالم یا دچار ضعف ایمنی تحریک می       
هـاي  صرف طوالنی مدت و یا اسـتفاده از غلظـت         ذکر است که م   

ات قـ تحقی). 3(شـود   موجب سرکوب ایمنی می    سرخارگلباالي  
توانـد  میسرخارگلثابت کرده است در انسان فقط دوز پایین از      

هـاي سـفید و     فاگوسیتوز را باال ببـرد و دوز بـاال تعـداد گلبـول            
و  1در مطالعـه بـومر    ). 11(دهـد فعالیت فاگوسیتوز را کاهش می    

هـاي  ها در جوجهکاهش تعداد نوتروفیل 2008همکاران درسال   
الکلی نسبت  گوشتی نیز به زیاد از حد بودن آلکامیدها در عصاره         

هـا  در این مطالعه میانگین تعداد لنفوسـیت      ). 7(داده شده است  
گــروه تجربــی در مقایــسه بــا گــروه کنتــرل افــزایش 4در هــر 

. دهدداري را نشان میمعنی
بدسـت آمـده از تحقیـق حاضـر بـا مطالعـه بـومر و        نتیجـه 

آنهــا در تحقیــق خــود  . همخــوانی دارد2008همکــاران در ســال
هـاي چـاق ،نـشان دادنـد کـه          هاي گوشتی و خوك   برروي جوجه 

اضافه کردن عصاره سـرخارگل بـه جیـره غـذایی باعـث افـزایش               
بررسـی دیگـري  در    ).7(گـردد ها مـی  دار در تعداد لنفوسیت   معنی
و همکـاران در ایـن زمینـه صـورت           2توسط میشیما   2004سال  

تعـداد  % 40گرفت و مشخص نمود که عصاره سرخارگل به میـزان        
ایـن تحقیـق نـشان داد کـه     . لنفوسیت ها را افـزایش داده اسـت       

کمک کننده را در خون      CD4+   ،Tهاي  کاربرد سرخارگل سلول  
ایــن مطالعــه نــشان داد کــه کــاربرد . دهــدوریــدي افــزایش مــی

Tبازدارنــده و Tهــاي، ســلول+CD8هــاي ســرخارگل ســلول

بـا توجـه بـه    . )12(دهـد   کشنده را در خون محیطی افزایش می      

تحقیقات انجام شده و نیز مکانیسم خـون سـازي افـزایش تعـداد              
ها تحت تأثیر سـرخارگل، احتمـاال عـصاره بـا تـأثیر بـر               لنفوسیت

وان، تکثیـر  ظرفیتـی در مغـز اسـتخ   ساز چندهاي مادر خونسلول
ها منجـر بـه   تقسیم این سلول. را  افزایش داده استهااین سلول

هـاي  که درنهایت لنفوسـیت   ) LSC(تولید سلول بنیادي لنفویید     
B   وT عـصاره سـرخارگل باعـث    ). 13(سازند شـده اسـت   را  می

گردد ایـن افـزایش   می6و2،  1افزایش در میزان تولید اینترلوکین    
هـا و   شده یـا ماکروفاژهـا، فیبروبالسـت      لهاي فعا توسط مونوسیت 

این ترکیب کـه سـیتوکینی      . گیردهاي آندوتلیال صورت می   سلول
هـا خاصـیت میتـوژنی      با فعالیت گسترده است، بـراي تیموسـیت       

IL-1از طرفی   . داشته و آن را عامل فعال کننده لنفوسیت گویند        

١).9(استBهاي محرك کمکی براي تمایز و تکثیر لنفوسیت

هـاي  نسبت به گـروه    1-4هاي تجربی ها در گروه  تعداد نوتروفیل 
بدست آمده از تحقیق حاضر با نتـایج    کنترل کاهش یافته است، نتیجه    

خـوانی  هم 2002و همکاران در سال      3آزمایش انجام شده توسط انیل    
آنها نشان دادنـد کـه اضـافه نمـودن عـصاره ریـشه  سـرخارگل          . دارد

توانـد  در اسـب هـاي تندرسـت مـی        % 4کوزید  استاندارد شده با اکینا   
هـا را افـزایش داده و باعـث تحریـک مهـاجرت             فاگوسیتوز نوتروفیـل  

). 14(هــا شــودهــا  از چــرخش محیطــی خــون بــه بافــتنوتروفیــل
شــده از ســرخارگل فعالیــت ماکروفاژهــا را ســاکاریدهاي خــالصپلــی

هــا در  مــوش تحریــک کــرده و باعــث افــزایش فعالیــت فاگوســیت 
ــ ــت  آزمای ــده اس ــن).5،8(شگاهی ش ــال 4آل ــک 2003در س تحری

هــاي ریــشه هــاي تیمــار شــده بــا قــسمتفاگوســیتوز را در جوجــه
و همکاران  گزارش کردند کـه        5بور). 15(سرخارگل بیان نموده است     

). 16(رود فاگوسیتوز در موش بعد از تیمار بـا عـصاره الکلـی بـاال مـی        

1.Bohmer

2. Mishima

3. O-Nill

4. Allen

5. Baur
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هـاي  ن فاگوسیتوز در جوجـه و همکاران  نیز نشان دادند که میزابومر
غذایی مکمل شده با سـرخارگل       هاي پرواري با جیره   گوشتی و خوك  

ها در خون کاسـته  دار دارد و در نتیجه از تعداد نوتروفیل     افزایش معنی 
نوعی پـروتئین سـرمی   ) CRP(واکنش پذیر  Cپروتئین  ). 7(شودمی

ن و هـاي آماسـی در انـسا   است که به میـزان زیـاد در جریـان حالـت       
یکـی از وظـایف ایـن پـروتئین         . شـود بسیاري از حیوانات تولیـد مـی      

هـاي خـون در برابـر عوامـل     خواري  لوکوسیتتشویق و تقویت بیگانه 
تزریق وریدي سرخارگل باعـث افـزایش پـروتئین     ). 9(بیماري زا است  

ها در هـر  بنابراین دلیل احتمالی کاهش نوتروفیل    . شودمی Cواکنشی  
واکـنش   Cت به گروه کنتـرل افـزایش پـروتئین          گروه تجربی نسب   4

.شودها نیز میپذیر است که باعث افزایش فاگوسیتوز در بافت
هـاي  هاي قرمـز در گـروه  در این تحقیق میانگین تعداد گلبول  

دار یافته اسـت و  در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی  2و1تجربی
نتیجه به دست   .ودشداري مشاهده نمی  ها تفاوت معنی  در سایر گروه  

آمده در زمینه تعداد گلبول هاي قرمـز در ایـن مطالعـه مطـابق بـا                 
2002و همکـاران در سـال  نتایج به دسـت آمـده از تحقیـق انیـل    

آنها در مطالعه بر روي اسب هاي تندرست نـشان دادنـد کـه              . است
هــاي قرمــز را افــزایش اســتفاده از عــصاره اکیناســه، تعــداد گلبــول

داري را و همکاران  تفـاوت معنـی      1هاي نصیر ا داده ام). 14(دهد  می
بـا  ). 12(دهـد و هماتوکریت نشان نمی    Hbها،  در تعداد اریتروسیت  
کاره در مغز اسـتخوان،     ساز چند هاي مادر خون  تأثیر عصاره بر سلول   

ها منجر بـه  تقسیم این سلول. ها افزایش یافته است تکثیر این سلول  
شـده کـه    ) CFU-E( ی اریتروسیت تولید واحد تشکیل دهنده کلن    

.سازندهاي قرمز را مینهایتا گلبول
هاي متفاوت مورد   سرخارگل در غلظت  رسد عصاره به نظر می  

ــایش  ــزایش در  mg/kg50،100،200،300آزمـ ــق افـ از طریـ
هـا، باعـث    ها و میزان فاگوسیتوز نوتروفیـل     میانگین تعداد لنفوسیت  

کـه البتـه ایـن تـاثیر در          شـود تقویت و تحریک سیستم ایمنی می     
هـاي پـایین    عالوه بـر ایـن غلظـت      . تر بیشتر است  نییهاي پا غلظت

mg/kg)100ــانگین گلبــول ) 50و ــزایش می ــز باعــث اف هــاي قرم
ایـن مطالعـه نـشان داد کـه تزریـق درون صـفاقی عـصاره                .شودمی

هیدروالکلی سرخارگل در موش سوري بر پارامترهـاي خـونی مـوثر     
نـدگی سیـستم ایمنـی را مـورد تأکیـد قـرار       کناست و اثر تحریـک  

دهد که اثرات عصاره سرخارگل     نتایج این مطالعه نشان می    . دهدمی
١.کندوابسته به دوز عمل می

:تشکر و قدردانی 
بدین وسیله از کلیه عزیزانی که در دانـشگاه پیـام نـور مرکـز               

دانی رقـد اصفهان در انجام این طرح ما را یاري نمـوده انـد تـشکر و        
. گردد می

1.Nasir
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