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بررسی تغییرات هموگرام ،شکنندگی اسمزی و آنزیمهای آنتیاکسیدان گلبولهای قرمز در
سگهای تحت درمان با سیر
بهمن مصلینژاد ،*1سیده میثاق جاللی ،2محمد راضیجاللی ،1شهرزاد

عالیپور3

 -1استاد گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -2استادیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -3دانشآموخته دکترای حرفهای دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
*نویسنده

مسئول مکاتباتbmosallanejad@scu.ac.ir :

(دریافت مقاله 97/6/15 :پذیرش نهایی)98/10/16 :

چکیده
سیر به عنوان یک گیاه دارویی با خواص آنتیاکسیدانی ،ضد هیپرلیپیدمی و ضد دیابتی ،بهطور گستردهای در درمان بیماریهاا ،ماورد
استفاده قرار میگیرد .هدف از انجام مطالعه حاضر ،بررسی عوارض احتمالی هماتولوژیک و نیز فعالیت برخی آنزیمهای آنتیاکسایدان
گلبولهای قرمز متعاقب تجویز سیر در سگ بود .در این مطالعه  10قالده سگ نر ،تحت درمان باا قارص سایر باا دوز ،100 mg/kg
روزانه یکبار و برای مدت  45روز قرار گرفتند .خونگیری از سگها در سه نوبت طی روزهای صفر 45 ،و  60مطالعه صورت گرفت.
شمارش سلولهای خونی ،بررسی مورفولوژی گلبولهای قرمز ،شمارش رتیکولوسیتهای خون ،اجسام هینز و نیز آزمایش شاکنندگی
اسمزی گلبولهای قرمز انجام گرفت .همچنین فعالیت آنزیمهاای آنتایاکسایدان گلباولهاای قرماز شاام سوپراکساید دیساموتاز
( )superoxide dismutase; SODو گلوتاتیون پراکسیداز ( )glutathione peroxidase; GPXسنجیده شد .تجویز سیر در سگها ،منجار
به کاهش معنیدار در تعداد گلبولهای قرمز ،هماتوکریت و میزان هموگلوبین در روز  60نسبت به روز صفر مطالعه گردید (.)p<0/05
همچنین میانگین هموگلوبین گلبولی ( )mean corpuscular hemoglobin; MCHدر روزهای  45و 60و میانگین غلظات هموگلاوبین
گلبولی ( )mean corpuscular haemoglobin concentration; MCHCدر روز  ،60بهطور معنیداری کاهش یافته باود ( .)p<0/05در
بررسی شکنندگی اسمزی گلبولهای قرمز ،درصد همولیز در غلظتهای نمک  0/45 ،0/50 ،0/55و  0/40درصد ،بهطاور معنایداری
کاهش یافته بود ( .)p<0/05همچنین افزایش معنیداری در میزان فعالیت آنزیمهای آنتایاکسایدان در گلباولهاای قرماز ،در روز 60
مشاهده گردید ( .)p<0/05مطالعه حاضر نشان داد که تجویز قرص سیر با دوز استفاده شده در مطالعاه حاضار ،اثارات ترریبای بار
گلبولهای قرمز ایجاد نکرده و منجر به بهبود سیستم دفاع آنتیاکسیدانی و مقاومت اسمزی این سلولها شده است.
کلیدواژهها :آنزیمهای آنتیاکسیدان ،سگ ،سیر ،هموگرام ،شکنندگی اسمزی.
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بهمن مصلینژاد و همکاران

کاهش فاکتور خطر بهرای بیمهاریههای قلبهی-عروقهی،

مقدمه
رادیکالهای آزاد ،مولکولهایی هستند کهه از نرهر

ت ریف عملکهرد سیسهت ایمنهی ،افهزایش دفه سهموم

شیمیایی بسیار فعهال بهوده و تولیهد آنهها ،یهف فراینهد

خارجی ،م افرت از بافت کبد و اثرات ضد میکروبی و

طبیعههی در واکههنشهههای متابولیسههمی بههدن م سههو

آنتیاکسیدانی آن نسبت داده شهده اسهت ( Silagy and

میشود .در شرایط طبیعی ،بین گونههای فعال اکسیژن و

 .)Neil, 1994با دارا بودن خواا آنتیاکسیدانی در گیاه

آنتیاکسیدانها ،یف حالت تعادل در بدن وجهود دارد و

سیر ،اثرات اکسهیداتیو آن ،در صهورت مرهرم مقهادیر

ایاهاد فشهار

زیاد آن گزارش شده کهه ایهن امهر بهه وجهود ترکیبهات

اکسیداتیو در بدن میشود .بهطور کلی دو نوع اصهلی از

سولفوکسههایدی در ایههن گیههاه نسههبت داده شههده اسههت

رادیکالهای آزاد وجود دارد که شامل گونههههای فعهال

( .)Banerjee et al., 2003در بین حیوانات اهلی ،سه

اکسیژن و گونههای فعال نیتهرونن مهیباشهند .ترکیبهات

و گربه بهدلیل تفاوت در سیسهت دفهاع آنتهیاکسهیدانی

ناپایدار رادیکهالههای آزاد ،بهر روی چربهی ،پهروتئین،

گلبولهای قرمهز ،نسهبت بهه اثهرات اکسهیداتیو گیاههان

 DNAو کربوئیدرات سلولها تاثیر میگذارند .در حالت

خانواده  Allium sativumاز جمله سیر و پیاز حساستر

طبیعی ،برخی مولکولها ت ت عنوان آنتهیاکسهیدانهها،

هسههتند ( .)Kovalkovicova et al., 2009داروهههای

تبهدیل کهرده و از افهزایش

گیههاهی در مقایسههه بهها داروهههای شههیمیایی ،معمههوالً از

تولید آنها در بدن جلوگیری میکنند .آنتیاکسیدانههای

عوارض و هزینه کمتری برخوردار هستند .با این وجود،

آنزیماتیههف شههامل سوپراکسههید دیسههموتاز ،گلوتههاتیون

برخی گزارشات ،حاکی از بروز مسهمومیت و عهوارض

پراکسیداز و کاتاالز میباشند که مسهئول م افرهتههای

هماتولونیف ،متعاقب مررم سیر خام و یها عرهاره آن

داخل سلولی بوده و مولکهولههای آنتهیاکسهیدانی غیهر

در س

میباشد .از مه تهرین عهوارض گهزارش شهده،

آنزیمی نیز مثل آلفا -توکوفرول و کاروتنوئیدها در دفهاع

میتوان به آنمی همولیتیف ،همولیز در ارتباط با تشهکیل

خارج سلولی نقش دارند (.)Agarval et al., 2005

اجرام هینز ( )heinz bodiesداخل اریتروسیتها (ناشهی

زمانی که این تعادل بهههه بریهزد ،باعه

رادیکالههای آزاد را بهه آ

در حال حاضهر گیاههان دارویهی نسهبتاً زیهادی از

از تغییر ماهیت مولکولهای هموگلوبین) و تغییهرات در

جمله سیر ( )Allium sativumشناخته شدهاند که اثرات

شمارش گلبولهای قرمز و هماتوکریت اشاره کرد ( Lee

ضد هیپرلیپیدمی و ضد دیابتی آنها در انسهان و برخهی

 .)et al., 2000از آناا که تهاکنون گزارشهی از مرهرم

حیوانههات تأییههد شههده اسههت .سههیر غنههی از ترکیبههات

سیر پختهشده همراه با غذا (در حدی که انسان مرهرم

گوگردی است که عمدتاً بهه شهکل مشهتقات سیسهتئین

میکند) در مورد حیوانات اهلی وجهود نهدارد ،بنهابراین

مههیباشههد .خههواا حیههاتبخههش سههیر از دوران کهههن

خوردن غذاهای حاوی سیر ،الزاماً بهمعنای بروز بیماری

مشخص شده و هر قدر دامنه ت قیقهات در مهورد سهیر

در حیوان نمیباشد .بررسیهای قبلی م ققین ،حاکی از

گستردهتر شده ،اثرات بیشتر و مه تری از آن بهه اثبهات

موثر بودن قرا سیر با دوز  100 mg/kgدر کنترل قنهد

رسیده است .اثرات بیولونیف سیر ،تا حدود زیهادی بهه

خون و الگوی لیپیدی بوده و هیچگونه عهوارض بهالینی،
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شدند .تعیین سن س ها بها توجهه

در طول دوره  45روزه مررم قرا سیر در س ههای

اطرام اهواز انتخا

مورد مطالعه مشاهده نگردیده است ( Mosallanejad et

به فرمول دندانی و بر اساس سهایش دنهدانهها صهورت

.)al., 2013; Mosallanejad et al., 2016

گرفت .س های مهورد مطالعهه حهداقل  2هفتهه جههت

برای بررسی آزمایش شکنندگی اسمزی گلبولهای

اناام معاینات معمول ،واکسیناسیون  7گانه (Hipradog,

قرمههز 3 ،روش وجههود دارد :آنههالیز اسههپکتروفتومتریف،

 )Girona, Spainو ههاری ( Biocan, Bioveta, Czech

آزمههایش کمههی یهها میکروسههکوپی و روش کیفههی یهها

 )Republicو تاویز داروهای ضهد انگهل پرازیکوانتهل

ماکروسهههکوپی ،کهههه در بررسهههی حاضهههر از روش

(شرکت داروسهازی داملهران رازک ،بروجهرد ،ایهران) و

اسپکتروفتومتری استفاده گردید .هدم از اناهام مطالعهه

مبندازول (شرکت داروسهازی مههردارو ،تههران ،ایهران)

حاضر ،بررسی عوارض احتمالی هماتولونیف (تغییرات

نگهداری شدند .در طول مطالعه ،تمامی س هها بها یهف

هموگرام ،مورفولونی و شکنندگی اسمزی گلبهولههای

جیره غذایی ثابت (سر و پای مرغ) (به میزان  10درصهد

قرمز) و نیز فعالیت آنزی های آنتیاکسیدانی گلبولههای

وزن بدن و یفبار در روز) تغذیه شدند .در ضمن همهه

قرمز یعنی سوپراکسید دیسهموتاز ( )SODو گلوتهاتیون

س های مورد آزمایش ،در قفسهای جداگانه نگهداری

پراکسیداز ( ،)GPXمتعاقب مررم قهرا سهیر ،بهرای

میشدند و از فعالیت فیزیکهی ثهابتی برخهوردار بودنهد.

یف دوره  45روزه بود ،تا در صورت نداشهتن عهوارض

الزم به ذکر است که در مطالعه حاضر ،جهت حذم اثهر

جانبی ،بتوان قرا سیر را در موارد بالینی ،برای درمهان

هورمونهای استرونن و پرونسترون ،فقط س ههای نهر

س های مبتال به هیپرلیپیدمی یها دیابهت تاهویز نمهود.

استفاده شدند.

همچنین مطالعه بر روی میزان آنتهیاکسهیدانهها ت هت

 -مطالعه تجربی :در بررسی حاضر همه س های مهورد

شرایط استفاده از داروها ،میتواند موجب درک بهتری از

مطالعه ،با استفاده از قرصی حاوی  400 mgمهاده مهوثره

نقش آنتیاکسیدانها ،در حفظ و حمایهت از انهدامههای

سیر با نام تااری گارلت (شرکت داروسازی گهل دارو،

مختلف شود.

اصفهان ،ایران) که حاوی  1200µgآلیسهین بهود ،ت هت
تیمار قرار گرفتند به طوریکه این دارو ،بها دوز mg/kg

مواد و روشها

 ،100روزانه یفبار و برای مدت  45روز تاویز گردیهد

 -حیوانات مورد آزمایش :در مطالعه حاضر که در فاصله

( .)Mosallanejad et al., 2016خهونگیری از سه هها

زمانی مهر تا اسفند ماه  1394در بیمارسهتان دامپزشهکی

نیز در سه نوبت ،شامل روز صهفر (بههعنهوان کنتهرل) و

دانشگاه شهید چمران اهواز صورت پذیرفت 10 ،قهالده

روزهای 45و ( 60بهعنوان تیمارها) و در فاصهله زمهانی

نر نژاد مخلوط ( ،)mixedبا میانگین سهنی  1تها 2

بین  8/30تا  9/30قبل از ظهر (بهحالت ناشهتا) صهورت

سال و در یف م دوده وزنی مشهابه ()19/6 1/93 kg

گرفت .الزم به ذکر است که نمونهههای خهون از وریهد

شدند .تمام س های مورد مطالعه ،از نرر بالینی

سفالیف یا سافن خارجی اخذ شده و به لولههای حاوی

س
انتخا

سال بودند و از بین جمعیت س های روستایی منهاطق
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مهاده ضهد انعقهاد ethylene diamine tetra ( EDTA

بهمن مصلینژاد و همکاران

 1/87 g NaH2PO4و ( 13/65 g Na2HPO4

Merck,

 )acetic acidمنتقل میگردید.

 ،)Germanyدر یف لیتر آ

 -ارزیابی هماتولوژیک :شمارش کامل سلولهای خهونی

برای ساخت بافر  1درصد و در نهایت تهیهه رقهتههای

شامل شمارش تعهداد لکوسهیتهها ( ،)WBCشهمارش

سههریال ،0/5 ،0/55 ،0/6 ،0/65 ،0/7 ،0/75 ،0/8 ،0/85

تعداد اریتروسیتها ( ،)RBCانهدازهگیهری هموگلهوبین

 0/1 ،0/2 ،0/25 ،0/3 ،0/35 ،0/45و صفر درصد نمهف

( ،)Hbانههدازهگیههری هماتوکریههت ( ،)HCTم اسههبه

در  16لوله مورد استفاده قرار گرفت .سپس به میهزان µl

اندیسهای گلبول قرمز شهامل میهانگین حاه گلبهولی

 20خون کامل به هر لوله افزوده شده و پس از مخلهوط

( ،)MCVمیانگین هموگلوبین گلبولی ( ،)MCHمیانگین

کردن آنها ،لولههها بهرای مهدت  30 minدر دمهای 37

غلرت هموگلوبین گلبولی ( ،)MCHCپراکندگی حاه

درجه سلسهیوس قهرار داده شهدند .پهس از آن ،لولههها

گلبولهای قرمز ( )RDWو شهمارش تعهداد پالکهتهها

سههانتریفیون شههده (دور  2500بههرای مههدت  )10 minو

( )Pltتوسط دستگاه شمارشگر خودکهار سهلولی (BC-

جذ

مقطهر بههعنوان

 )2800 Vet, Mindray, Chinaواق در بخش کلینیکهال

بالنف با کمف دستگاه اسهپکتروفتومتر ( Optima 3000

پاتولونی دانشکده دامپزشکی ،اناهام گرفهت .همچنهین

 )plus, Japanدر طول موج  540 nmقرائت گردید .در

شههمارش تفریقههی گلبولهههای سههفید و نیههز بررسههی

نهایت درصد همولیز در هر یف از رقتههای نمهف در

مورفولونی گلبولهای قرمز ،بها بررسهی میکروسهکوپی

مقطر بهعنوان همولیز  100درصد م اسبه

گسترشهای خونی رن آمیهزی شهده بها رنه

گیمسها

مقطر سهاخته شهده ،سهپس

نوری مهای رویهی در برابهر آ

برابر لوله آ

شده و نمودار درصد همولیز ترسی شد.

(بهارافشههان ،ایههران) اناههام گرفههت .بهههمنرور بررسههی

 -ارزیابی فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان :ارزیابی فعالیت

گلبولهای قرمز از نرر حضور اجسام هینهز و شهمارش

آنههزی هههای آنتههیاکسههیدان گلبههولهههای قرمههز شههامل

تعداد رتیکولوسیتهای خون ،از رن آمیزی نیومتیلنبلو

سوپراکسید دیسهموتاز ( )SODو گلوتهاتیون پراکسهیداز

(بهارافشان ،ایران) استفاده شهد .تعهداد رتیکولوسهیتها

( )GPXتوسط کیتهای تاهاری ( )Randox, UKو بهه

نسبت به تعداد کل گلبولهای قرمهز بهصهورت درصهد

روش اسپکتروفتومتریف (،)Optima 3000 plus, Japan

م اسبه و ثبت گردید (.)Christian, 2010

بر روی نمونههای همولیزات اناام گرفت .جههت تهیهه

 -آزمایش شکنندگی اسمزی گلبولهاای قرماز :آزمهایش

همولیزات طبق دستورالعمل کیت 0/5 ml ،خون کامهل،

شکنندگی اسمزی گلبولهای قرمز بهر روی نمونههههای

پس از سه مرحله شستشو بها سهرم فیزیولهونی (NaCl

خون حاوی ماده ضدانعقاد  EDTAاناام گرفت .بهدین

 0/9درصد) ( ،)Merck, Germanyبا اضافه کردن 2 ml

منرهور از روش متهداول و بها اسهتفاده از غلرهتههای

آ

مقطر سرد ( 4درجهه سلسهیوس) و مخلهوط کهردن

مختلف کلهرور سهدی اسهتفاده گردیهد ( ;Giger, 2010

کامل ،لیز شده و در دمای  -70درجه سلسیوس تا زمهان

 .)Jalali et al., 2016نخسههت م لههول اسههتوک بههافر

اناام آزمایش نگهداری شد.

فسههفات نمکههی ( 10درصههد) حههاوی ،100 g NaCl
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 -سنجش فعالیات آنازیم گلوتااتیون پراکسایداز :آنهزی

از روش اندازهگیری تکراری و آنالیز واریانس یفطرفهه

گلوتاتیون پراکسیداز ،فرآیند اکسهایش گلوتهاتیون را بهه

( )one way ANOVAو سپس آزمون تهوکی ()Tukey

وسیله کومن هیدروپراکسید ((cumene hydroperoxide

مورد آنالیز قرار گرفتند .تفاوت بین گهروههها بها مقهدار

سرعت میبخشد .گلوتاتیون اکسیدشهده در اثهر فعالیهت

 ،pازنرر آماری معنیدار در نرر گرفته شد.

آنههزی گلوتههاتیون ردوکتههاز و در حضههور
بیدرن

05

،NADPH

به فرم احیا تبدیل شده و در واکنشهی همزمهان

یافتهها

 NADPHبه  NADP+اکسهید میگهردد .کهاهش شهدت

 -یافتههای بالینی :با توجه بهه ایهنکهه حیوانهات ت هت

م لول در طهول مهوج فهرابنفش ( )340 nmو در

مطالعه ،روزانه حداقل یفبار ،بههنگام غهذا دادن معاینهه

ثبهت و بهراین اسهاس میهزان

میشدند ،لذا مشخص گردید که استفاده از قرا سیر با

فعالیههت گلوتههاتیون پراکسههیداز نمونهههی همههولیزات

دوز  ،100 mg/kgبرای دامهای مذکور قابل ت مهل بهود

برحسب واحد آنزیمی در هر  mgهموگلوبین بیهان شهد

و هیچگونه عوارض بالینی (نریر اسههال ،اسهتفراغ ،که

( .) Paglia and Valentine, 1976

اشتهایی و  )...در آنها مشاهده نگردید .همچنین بررسی

 -ساانجش فعالیاات آناازیم سوپراکسااید دیسااموتاز:

مخاطات چش س ها نیهز ،ههیچگونهه عالئه آنمهی را

رادیکالهای آزاد سوپراکسید در اثهر فعالیهت گهزانتین و

نشان نداد.

گزانتین اکسیداز تشکیل و در واکنش با مهادهای بهه نهام

 -یافتااههااای ارزیااابی هماتولوژیااک :بررسههی نتههایج

-4(-2ایدوفنل)-4(-3-نیتروفنهل)-5-فنیهل تترازولیهوم

هماتولونیکی نمونههای خون مورد آزمهایش نشهان داد

کلرایهههههد (2-(4-iodophenyl)-3-(4-nitrophenol)-5-

که در روزهای صفر 45 ،و  ،60تفاوت آماری معنیداری

 )phenyltetrazolium chlorideکهه بهاخترهار آی-ان-

در تعداد لکوسیتهها ،نوتروفیهلهها و لنفوسهیتهها ،در

قرمهز فورمهازان

س های مهورد مطالعهه ایاهاد نشهده بهود (جهدول .)1

( )Formazan dyeرا میسهههازد .آنهههزی سوپراکسهههید

همچنین میانگین تعداد ائوزینوفیلها در روز  45کهاهش

قرمهز

معنههیدار نشههان داد ،در حههالیکههه میههانگین تعههداد

رن

فاصلههای زمانی متنهاو

تی ( )I.N.T.نیز نامیده میشهود ،رنه

دیسموتاز با مهار واکنش اخیهر ،از تشهکیل رنه

جلههوگیری میکنههد .در ایههن واکههنش هههر واحههد آنههزی

مونوسیتها در روز  45و  60نسهبت بهه روز صهفر بهه

سوپراکسید دیسموتاز ،برابر با مقدار آنزیمی است کهه از

طور معنیداری افزایش یافتهه بهود ( .)p<0/05از طهرم

احیههای  I.N.T.بههه میههزان  50درصههد ممانعههت میکن هد

دیگر در ارزیابی شاخصهای گلبولههای قرمهز ،مطهابق

(.)Woolliams et al., 1983

یافتههای ثبت شده در جهدول  ،1مشهخص گردیهد کهه

 -تحلی آماری دادهها :نتایج حاصله از بررسهی تهابلوی

میانگین تعهداد اریتروسهیتهها ،غلرهت هموگلهوبین و

خونی ،آزمایش شکنندگی اسمزی گلبهولههای قرمهز و

درصد هماتوکریت ،بههدنبهال مرهرم سهیر در روز 60

ارزیابی فعالیت آنزی های آنتهیاکسهیدان در گهروهههای

نسههبت بههه روز صههفر کههاهش معنههیداری داشههته اسههت

مختلف ،به کمف نرمافزار  SPSSنسخه  20و با اسهتفاده

( ،)p<0/05بهههن ههوی کههه تعههداد گلبههولهههای قرمههز
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( )cells×106/μlاز  7/27 44/1در روز صهههههفر بهههههه

همچنین درصد همولیز در غلرت نمف  0/45درصد در

 6/99 0/1در روز  60کههاهش یافههت .همچنههین مقههادیر

روز  45نسبت به روز صفر و در روز  60نسهبت بهه دو

هماتوکریت (بر حسب درصد) و هموگلوبین ( )g/dlبهه

مرحله قبلهی خهونگیری ،کهاهش معنهیداری نشهان داد

ترتیههب از  58/7 1/1و  20/17 0/31در روز صههفر بههه

( .)p<0/05در غلرههت نمههف  0/40درصههد نیهز کههاهش

 56/07 0/97و  15/44 0/28در روز  60تغییههر یافتنههد.

معنههیدار در درصههد همههولیز ،در روز  60نسههبت بههه

عالوه بر این ،کاهش معنهیداری در میهانگین  MCHدر

روزهای صفر و  45مطالعه مشاهده گردید (.)p<0/05

روزهای  45و  60و میانگین  MCHCدر روز  60نسبت

 -ارزیابی یافتههای مربو به آنازیمهاای آنتایاکسایدان

به روز صفر مطالعهه ،مشهاهده شهد ( .)p<0/05بها ایهن

گلبااولهااای قرمااز :مقایسههه نتههایج مربههوط بههه فعالیههت

وجههود تفههاوت معنههیداری در میههانگین  ،MCVبههین

آنتیاکسیدانی گلبولهای قرمهز نمونهههها نشهان داد کهه
 )U/gHb( SODدر روز 60

روزهای مختلف نمونهگیری مشاهده نگردید.

میههزان فعالیهههت آنهههزی

 -ارزیااابی یافتااههااای مربااو بااه شااکنندگی اساامزی

( )44±2524/1نسههبت بههه روز صههفر ()2344/5±41/4

گلبولهااای قرمااز :در بررسههی شههکنندگی اسههمزی

بهههطور معنههیداری افههزایش یافتههه اسههت (.)p<0/05

گلبولهای قرمز نمونههها مشهخص گردیهد کهه درصهد

همچنین میزان فعالیت آنزی  )U/gHb( GPXدر روز 60

همولیز در غلرتههای  0/55و  0/50درصهد نمهف ،در

( )107/5±22/82نسههبت بههه زمههان صههفر نمونهههگیههری

روزهای  45و  60مطالعه ،نسبت بهه روز صهفر بههطهور

( ،)76/3±82/06بهطهور معنهیداری ( )p<0/05افهزایش

معنههیداری ( )p<0/05کههاهش یافتههه بههود (نمههودار .)1

یافته بود (جدول .)2

نمودار  -1مقایسه شکنندگی اسمزی گلبولهای قرمز در زمانهای مختلف نمونهگیری در س های مورد مطالعه
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جدول  -1مقایسه مقادیرپارامترهای هماتولونیف در روزهای صفر 45 ،و  60در س های مورد مطالعه (میانگین ±ان رام معیار)
روزهای نمونهگیری

پارامترهای هماتولوژیک
روز صفر

روز 45

روز 60

لکوسیت ()×103/µl

16/45 1±/52

13/65 0±/8

11/1±56/18

نوتروفیل ()×103/µl

10/1±65/17

9/1±26/11

6/0±83/74

لنفوسیت ()×103/µl

4/0±76/57a

3/0±07/66b

3/0±04/58a

ائوزینوفیل ()×103/µl

1/0±26/16a

0/0±63/11b

1/0±14/21ab

مونوسیت ()×103/µl

0/0±16/03a

0/0±67/14b

0/0±41/08b

اریتروسیت ()×106/µl

7/27±0/14a

7/02±0/2ab

6/99±0/1b

هموگلوبین ()g/dl

20/17±0/31a

15/99±0/62ab

15/44±0/28b

ab

b

a

هماتوکریت (درصد)

58/7±1/1

55/92±1/48

56/07±0/97

میانگین حا گلبولی()fl

80/84±0/66

79/76±0/39

80/26±0/44

میانگین هموگلوبین گلبولی ()pg

a

b

22/66±0/26

b

میانگین غلرت هموگلوبین گلبولی (درصد)

28/96±0/18a

28/0±47/4a

27/0±49/21b

پراکندگی حا گلبولهای قرمز

11/0±78/16

11/0±74/8

11/0±54/12

پالکت ()×103/µl

343/70±4/05

338/43±7/9

388/23±3/66

رتیکولوسیت (درصد)

0/0±04/008

0/0±04/008

0/0±03/003

23/37±0/19

22/03±0/13

*حروم کوچف متفاوت در هر ردیف ،نشانه تفاوت معنیدار است (.)p<0/05

جدول  -2مقایسه فعالیت آنزی های آنتیاکسیدان گلبولهای قرمز در روزهای صفر 45 ،و  60در س های مورد مطالعه (میانگین ±ان رام معیار)
آنزی های آنتیاکسیدان

روزهای نمونهگیری
روز صفر

روز 60

روز 45

سوپراکسید دیسموتاز ()U/gHb

2344/5 ± 41/4a

2501 ± 96/1ab

2524 ± 44/1b

گلوتاتیون پراکسیداز ()U/gHb

76/82 ± 3/06a

86/76 ± 5/20a

107/2 ± 5/82b

* حروم کوچف متفاوت در هر ردیف ،نشانه تفاوت معنیدار است (.)p<0/05

بحث و نتیجهگیری

قرمز ،در تمامی مراحل نمونهگیری در م هدوده طبیعهی

بررسی نتایج خونشناسی در بررسی حاضهر نشهان

قههرار داشههتند (جههدول  ،)1بنههابراین در ایههن بررسههی،

داد که مررم قرا سیر در سه ههای مهورد مطالعهه،

نمیتوان به ایااد آنمی در س ها ،متعاقب مررم سهیر

منار به کاهش معنهیداری در پارامترههای اریتروسهیتی،

اشاره کرد .این یافتهها با نتایج حاصل از سایر مطالعهات

شههامل تعههداد گلبههولهههای قرمههز ،هماتوکریههت ،میههزان

در این خروا مطابقت دارد .از جمله در مطالعهای که

هموگلوبین MCH ،و  MCHCمیگردد (جهدول  .)1بها

توسط لهی و همکهاران در سهال  ،2000اناهام گرفهت،

این وجود ،کلیه پارامترهای ذکرشهده مهرتبط بها گلبهول

تاویز عراره سیر با دوز  1/25 ml/kgو بهمهدت  7روز
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در  4قالده س  ،منار به کاهش تعداد اریتروسهیتهها،

آنمی همولیتیهف ناشهی از خهوردن سهیر را در  6قهالده

هموگلوبین و هماتوکریت در روز هفت گردید .بها ایهن

س

بالغ از نژاد پکینز ( )pekingeseتأیید کهردهانهد .در

حال پارامترهای گلبولهای قرمز ،پس از روز  7افهزایش

ت قیق نامبردگان سیر پختهشده برای مهدت  2روز و بهه

یافت ،هر چند به میزان اولیه نرسید و نیهز ههیچکهدام از

میزان  ،30 g/kgبه س ها خورانده شد و سهپس نمونهه

س ها عالئ آنمی را نشان ندادند (.)Lee et al., 2000

خون در روزهای متوالی بعد از تاویز سیر اخذ گردیهد.

همچنین در مطالعه حاضر ،ههیچگونهه اجهرام هینهز کهه

نتایج حاصله نشان داد که تعداد گلبولهای قرمز خهون،

حاکی از اثهرات اکسهیدانی سهیر بهر گلبهولههای قرمهز

هموگلههوبین و هماتوکریههت از روز اول و بههه شههکل

میباشد ،مشاهده نگردید ،با این وجود ،در مطالعه یان

معنیداری تا روز پنا کاهش پیدا کرده بودند .همچنین

و همکاران در سال  2003که در مهورد اثهرات ترکیبهات

اجرام هینز در گلبولهای قرمز ،از روز اول و بهه شهکل

ارگانوسولفور موجود در سیر اناهام گرفهت ،نشهان داده

معنههیداری در روز سههوم افههزایش یافتههه بههود .تعههداد

شههده کههه ترکیبههات مههذکور بهها فعالیههت اکسههیدانی در

لکوسیتهای خون نیز از روز اول شروع بهه بهاال رفهتن

ایاههاد مههتهموگلههوبینمی و

نموده و بیشترین تعداد آن در روز هشت بهدسهت آمهده

تشکیل اجرام هینهز ( )heinz bodiesدر اریتروسهیتهها

بود ( .)Tang et al., 2008همچنهین کانه

و پهارک در

میشوند .البته الزم به ذکر است که ت قیق نامبردگان در

سال  ،2010یف مورد افزایش فشار خون (میانگین فشار

شرایط  in vitroاناام و از ترکیبات گوگردی استر ،آلیل

سیستولیف برابر  )182 mmHgناشی از خهوردن مقهدار

و تیوسههولفینات ب ههدسههتآمده از عرههاره الکلههی سههیر

زیادی سیر پخته را در یف قالده سه

 6سهاله از نهژاد

استفاده شده بود که از این نرر بها روش ت قیهق حاضهر

اشنوزر ( )Schnauzerگزارش کردند .حیهوان بها عالئه

گلبولهههای قرمههز ،باع ه

متفاوت است (.)Yang et al., 2003
گزارش شده که مرهرم سهیر در سه

اسههتفراغ و ادرار قهههوهای رنه

ارجههاع داده شههده بههود.

مناهر بهه

اگرچه با استفاده از داروهای ضد فشهار خهون و دیگهر

آسیب اکسیداتیو گلبولهای قرمز میگردد کهه ایهن امهر

درمانهای حمایتی ،حیهوان سهالمت خهود را بههدسهت

ناشی از ترکیبات اکسیداتیو موجود در سیر بهه ویهژه -2

آورد ،اما تا  4روز در بیمارستان بستری بود ( Kang and

پروپنیل تیوسولفات مهیباشهد (.)Yamato et al., 2005

 .)Park, 2010بوتا و پنریت نیز در سهال  ،2009توانهائی

بهعالوه خاصیت اکسیدکنندگی آلیسین ،بههعنهوان مهاده

بالقوه سیر ،در ایااد مسمومیت در س ها و گربههههای

مؤثره اصلی موجود در سیر به اثبهات رسهیده اسهت کهه

مناطق آفریقای جنهوبی را گهزارش دادنهد ( Botha and

عالوه بر ممانعت از رشد بهاکتریهها ،مناهر بهه آسهیب

 .)Penrith, 2009چن و همکهاران هه در سهال ،2009

بافتی در مخاط روده و معده میگردد ( Shashikanth et

گزارش کردند که دیآلیل سولفید موجود در سیر ،منار

 .)al., 1986مههواردی از مسههمومیت بههالینی و آنمههی

بههه یههف افههزایش قابههل توجههه از یههونهههای کلسههی در

گهزارش

مهیگهردد کهه حهاکی از

همولیتیف ناشی از مررم سهیر نیهز در سه
شده است ،بهطوریکه تان
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و همکاران در سهال ،2008

سلولهای توبوالر کلیهه سه

عهوارض نفروتوکسهیف سهیر مهیباشهد ( Chen et al.,

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

دوره  ،14شماره  ،1پیاپی  ،53بهار  ،1399صفحات13 - 24 :

 .)2009اگرچههه مههوارد مههرگومیههر معمههوالً بهها درمههان

آتورواستاتین ،در کاهش پروفایلهای لیپیدی کمتر بهود،

اورنانسی دامپزشف نادر است ،اما اطالعرسهانی در ایهن

اما با توجه به گیاهی بودن سیر ،به عنهوان یهف داروی

زمینه ،به صاحب حیوانات خانگی بسیار مه اسهت .امها

کمکی (در کنار دیگر داروهای شیمیایی) ،بهرای درمهان

یافتههای مطالعه حاضر نشان داد کهه اسهتفاده از قهرا

سهه هههای مبههتال بههه هیپرلیپیههدمی پیشههنهاد داده شههد

سیر با دوز  ،100 mg/kgبرای حیوانات قابل ت مل بوده

( .)Mosallanejad et al., 2016الزم به ذکر است در دو

و هیچگونه عوارض بهالینی ،در آنهها ایاهاد نمهیکنهد.

مطالعه مذکور ،هیچ گونه عوارض جانبی از نرهر بهالینی

بررسی مخاطات چش نیز هیچگونه عالئه آنمهی را در

به دنبال مررم قرا سیر مشاهده نگردیهد کهه از ایهن

س های مهورد مطالعهه نشهان نهداد کهه ایهن نتهایج بها

نرر با مطالعه حاضر همخوانی دارد.

یافتههای هیچیف از ت قیقهات ذکهر شهده ،هه خهوانی

از سوی دیگهر مطالعهات متعهدد ،بیهانگر خاصهیت

نداشت .به نرر میرسهد علهت تفهاوت یافتههههای ایهن

آنتیاکسیدانی سهیر ،عرهاره سهیر و  -sآلیهل سیسهتئین

مطالعه با ت قیقهات پیشهین ،نهوع فهرآورده سهیر مهورد

بهههعنوان بیشههترین ترکیههب موجههود در سههیر مههیباشههد

استفاده و نیز دوز آن باشد ،بهه ن هوی کهه قهرا سهیر

( Colin-Gonzalez et al., 2012; Zakarova et al.,

برخالم سایر اشکال سیر مررفی (سیر تازه یها پختهه و

 .)2014همچنین متعاقب مررم سیر ،افهزایش فعالیهت

یا سایر ترکیبات مشتقشده از سیر) فاقد عوارض بهالینی

آنزی ههایی همچهون سوپراکسهید دیسهموتاز ،کاتهاالز و

میباشد .از جمله ت قیقهات اناهام

گلوتاتیون -s -ترانسفراز و کاهش تیوباربیتوریف اسهید،

شده در دامپزشکی کهه تها حهدودی بها بررسهی حاضهر

بهعنوان شاخص پراکسیداسهیون لیپیهدی گهزارش شهده

مرتبط است ،مطالعهه مرهلینهژاد و همکهاران در سهال

اسهت ( .)Lee et al., 2000; Rai et al., 2009پهدرازا-

 2013میباشد .در این ت قیق ،سیر بها دوز 100 mg/kg

چاوری و همکاران در سال  ،2000اثر پهودر سهیر را در

و برای یف دوره  14روزه به س های مبتال بهه دیابهت

جیره غذایی موش ص رائی بررسی کردند .نتایج مطالعه

(القاءشده با آلوکسان) تاویز شده بود که در مقایسهه بها

نامبردگان نشان داد که پودر سهیر از رونهد اکسیداسهیون

متفورمین ،منار به کهاهش معنهیدار در غلرهت گلهوکز

چربیها جلوگیری بهعمل میآورد ( Pedraza-Chaverri

خون و افزایش معنیدار در میزان انسولین خون گردیهد،

 .)et al., 2000در مطالعه حاضر نیز افزایش معنهیداری

بهطوریکه میهانگین کهاهش گلهوکز خهون 9/27 mg/dl

در میزان فعالیت آنزی های آنتیاکسهیدان  SODو GPX

توسههط متفههورمین و  25/93 mg/dlدرصههورت مرههرم

در گلبولهای قرمز ،بهه دنبهال مرهرم قهرا سهیر در

سههیر م اسههبه شههد (.)Mosallanejad et al., 2013

س های مورد مطالعه مشهاهده گردیهد .در توجیهه ایهن

همچنین مرلینژاد و همکاران در سال  ،2016با مطالعه

یافتهها که ه خوانی باالیی را با نتایج ت قیقات ذکرشده

روی  15قالده س  ،اثرات مفید سهیر را در مقایسهه بها

نشان میدهد ،مهیتهوان بهه خاصهیت دوگانهه ترکیبهات

آتورواستاتین بر پروفایلهای لیپیدی خون نشهان دادنهد.

مختلف موجود در سیر اشهاره کهرد .بهدین ترتیهب کهه

در مطالعههه نامبردگههان ،اگرچههه تههاثیر سههیر نسههبت بههه

عالوه بر خاصهیت آنتهیاکسهیدانی ایهن گیهاه دارویهی،

مخاطرهآمیز در س
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ترکیبات اکسیداتیو موجود در سیر از جمله آلیسهین ،بها

اکسیداتیو و آنتیاکسیدان در سهیر ،مهیتوانهد بها وجهود

ایااد رادیکالهای آزاد میتواننهد مناهر بهه ت ریهف و

تخریههب و همههولیز در گروهههی از اریتروسههیتهههای

افزایش فعالیت سیست دفاع آنتهیاکسهیدان گلبهولههای

حساس ،باع

افزایش مقاومت اسمزی گلبولهای قرمز

قرمز شوند.

باقیمانده گردد .نتایج مطالعه دوراک و همکاران در سال

در بررسی حاضر ،مرهرم قهرا سهیر مناهر بهه

 ،2004نیز در تطابق با یافتههای بررسی حاضر نشان داد

کاهش شکنندگی اسمزی و افزایش مقاومت گلبولههای

که تاهویز عرهاره سهیر در بیمهاران مبهتال بهه ترهلب

قرمز س ها ،نسبت به م هیطههای هیپوتونیهف گردیهد

شرایین ،منار به کهاهش معنهیدار در میهزان  MDAبهه

(نمودار  ،)1با این وجهود سهالمی و همکهاران در سهال

عنوان شاخص استرس اکسیداتیو در گلبولهای قرمهز و

 ،2012افزایش شکنندگی اسمزی گلبولهای قرمهز را در

پالسما میگهردد ( .)Durak et al., 2004احمهدیزاد و

موشهای صه رایی آلبینهو ( ،)albinoت هت درمهان بها

همکاران در سال  ،2015گزارش کردند که مررم سیر
بهبود شاخص های جریان خون در جهت آمادگی

سههیر ،در هههر دو م ههیط  in vitroو  in vivoگههزارش

باع

نمودند (شدت همولیز ،بهشکل معنیداری در م یط in

فعالیت هوازی (ویسکوزیته خون و پالسما ،فیبرینهونن،

 vitroبیشتهر از  in vivoبهود) (.)Salami et al., 2012

هماتوکریت ،هموگلوبین و شمارش گلبولهای قرمز) در

همچنین سالمی و همکاران در سهال  ،2014در مطالعهه

مردان ورزشکار میشود .بنابراین ،افراد دارای مشهکالت

دیگری ،با مقایسه اثر همولیزکنندگی سیر بر گلبولههای

هموستازی ،چنانچه قبل از فعالیت ورزشی مقادیر پهایینی

قرمز عادی و داسیشهکل ،بهه ایهن نتیاهه رسهیدند کهه

از سیر مررم نمایند ،ممکن است خطرات قلبی عروقی

درمان با سیر میزان شکنندگی اسمزی را در هر دو نهوع

در آنها ،طی فعالیت مذکور کاهش یابهد ( Ahmadizad

گلبول قرمز نرمال و داسیشکل افزایش داده بود ،اگرچه

.)et al., 2015

میزان همولیز در گلبولهای قرمز داسهیشهکل بیشهتر از

یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که اگرچه مررم

گلبولهای قرمز عادی بود .این م ققین بیان نمودند کهه

قرا سیر در س ها ،برای یف دوره  45روزه ،منار به

از دسههتگاه گههوارش ،بههه

کاهش نسبی شاخصهای گلبول های قرمز میگردد ،اما

اکسیدانهای فعال متابولیزه میشوند که با افزایش آنهها

در هیچکدام از سه ههای مهورد بررسهی ،آنمهی ایاهاد

بیشتر از ظرفیت سیسهت دفهاع آنتهیاکسهیدان ،همهولیز

نمیشود .همچنین نرهر بهر ایهنکهه کهاهش شهکنندگی

اکسیداتیو رخ میدههد ( .)Salami et al., 2014در ایهن

اسمزی گلبولهای قرمز و افهزایش فعالیهت آنهزی ههای

خروا عدم ه خوانی مشاهده میگردد که تفاوت در

آنتیاکسیدان بهدنبال مرهرم قهرا سهیر نیهز مشهاهده

یافتههای مطالعه حاضر نسبت به ت قیقات قبلی ،احتماالً

گردید ،بنابراین بهنرر میرسد که تاویز قرا سهیر بها

ناشی از تاویز قرا سیر به جهای سهیر تهازه ،تفهاوت

دوز  100 mg/kgو زمان مورد استفاده در ت قیق حاضهر

گونهای و نیز تفهاوت در دوز و دوره درمهان مهیباشهد.

( 45روز) ،اثرات تخریبی چندانی بر گلبهولههای قرمهز

همچنین الزم بهذکر است که وجود هه زمهان ترکیبهات

ایااد نکرده و منار به بهبود سیست دفاع آنتیاکسهیدانی

سههیر و پیههاز پههس از جههذ
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سپاسگزاری
 مراتب تشکر و قدردانی خهود را،نویسندگان مقاله
از حوزه معاونت م ترم پژوهشی دانشگاه شهید چمهران
 به جهت تامین هزینه پژوهشهی ت قیهق در قالهب،اهواز
.)897931 :پژوهانه ابراز میدارند (کد پایاننامه

 بها، در ماموع.و مقاومت اسمزی این سلولها میگردد
توجه به اثرات مفید متعدد قرا سهیر بهه ویهژه اثهرات
کاهنده لیپید و کلسترول خون که در مطالعات قبلی هه
Mosallanejad et al., ( گهزارش شهده اسهت

در سه

 بهنرر میرسد که،)2013; Mosallanejad et al., 2016
میتوان این ترکیب دارویی را بها دوز مشهخصشهده در

تعارض منافع
نویسندگان اعالم مهیدارنهد کهه ههیچگونهه تضهاد
.منافعی ندارند

این مطالعه تاربی و بدون ایااد عوارض حهاد بههویهژه
 بهدیهی اسهت.پیشهنهاد نمهود

 در س،آنمی همولیتیف

،جهت استفاده درمانی گسترده از قرا سیر در س هها
مطالعات بیشتر در خروا اثرات این ترکیب بهر سهایر
.ارگانها نیز مورد نیاز میباشد
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