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Abstract 

 

Background and purpose: Cisplatin (CP) is an anticancer drug that cause hematological 

changes. Zataria Multiflora Boiss (ZM) has antioxidant property. The preset study was done to determine 

the protective effect of ZM against hematological changes induced by Cisplatin in mice. 

Materials and methods: Thirty two adult male mice (25-30 g) were divided into 4 groups: the 

control group received normal saline for 7 days; ZM group received ZM (200 mg/kg) for 7 days by 

gavage; CP group received Intraperitoneal CP (10 mg/kg) injection at day 5; ZM + CP group received 

ZM for 7 days and CP was injected at day 5. Then, blood samples were taken for hematological 

assessment at day 8 of the study. Data were analyzed by SPSS applying ANOVA and Tukey test. 

Results: The number of red blood cells, hemoglobin levels, platelets, MCV, MCH, and MCHC 

significantly decreased and white blood cells increased in the group that received CP compared with those 

of the control group. ZM improved these changes (P<0.05). 

Conclusion: ZM improved hematological changes induced by Cisplatin in mice. 
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 ـدرانـــازنــــي مـكــــــزشــــوم پـــلــــگاه عـشـــه دانــــلــمج

 (39-31)   1931سال    فروردین    171بيست و نهم   شماره دوره 

 39      1931، فروردین  171دوره بيست و نهم، شماره                                                               مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                            

 گزارش کوتاه

اثر محافظتی عصا ره هیدروالکلی آویشن شیرازی بر سمیت خونی  
 ناشی از سیس پالتین در موش سوری

 
       1کریمی شکوه

       2مهر حسینی جالل سید
       3شاه ملک پور کریم عباسعلی
 4امیری پور طالب فرشته

 

 چکیده
آویشکن  .شکودمکیتغییرات هماتولوژیک  سبب است و داروهای شیمی درمانی  یکی از پالتین، سیس و هدف: سابقه

هیکدروالکیی آویشکن  اثکر ماکاتیتی ارکار  باشد. مطالعه حاضر با هکد  تعیکیناکسیدانی میآنتی دارای خاصیتشیرازی 
 شیرازی بر تغییرات هماتولوژی  ناشی از سیس پالتین در موش سوری انجام گرتت.

روز نرمکال 7مدت به گرو  تقسیم شدند. گرو  کنترل  4گرم(، به  32-23بالغ) موش سوری نرسر  23 ها:مواد و روش
 بکاروز 7گرم بر کییو گرم وزن بدن به مدت مییی 333رازی با دوز سالین دریاتت کردند. گرو  آویشن شیرازی، آویشن شی

 گرم بر کییوگرم وزن بدن به صکورت داخکص صکیا یمییی 03با دوز  سیس پالتین، سیس پالتینگرو  به گاواژ دریاتت کردند. 
اتت کردند و سیس روز دری 7سیس پالتین، آویشن شیرازی را به مدت مطالعه تزریق شد. گرو  آویشن شیرازی+ 2 در روز

هماتولوژی مورد استیاد   رار  ها جهت ارزیابیحاصص از  یب موش تزریق شد. در روز هشتم خونمطالعه  2پالتین در روز 
 آنالیز شدند. Tukey و ANOVAهای و با آزمون SPSSاتزارها با استیاد  از نرمگرتت. داد 

 و  رمکز  رمز، میانگین هموگیکوبین گیبکول گیبول حجم میانگین ،پالکت ،های  رمز، هموگیوبینتعداد گیبول ها:یافته
داری در گروهی که سیس پالتین دریاتت کردند در مقایسکه بکا گکرو   رمز به طور معنی میانگین غییت هموگیوبین گیبول

 .(p >32/3)دیهای سیید اتزایش یاتت. آویشن شیرازی این تغییرات را بهبود بخشکنترل کاهش و تعداد گیبول
 .را بهبود بخشیدآویشن شیرازی تغییرات هماتولوژی  ناشی از تجویز سیس پالتین در موش سوری  استنتاج:

 

 سیس پالتین، آویشن شیرازی، پارامترهای هماتولوژی  واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
نئوپالسم ارتبکا  های داروهای آنتییکی از ویژگی

وز مسککتقیم شککدت اککوارا ناخواسککته ایککن داروهککا بککا د
نئوپالسکم، . هد  اکثر داروهای آنتیستها مررتی آن

. هسکتندهای در حال تقسکیم از جمیه سیس پالتین سیول

و  ROS 1 اوارا ناشی ازسیس پالتکین اتکزایش تولیکد
استرس اکسکیداتیو و ککاهش سکط  دار، ترکیبات نیتروژن

رمز کای  ککهکولکگیب .(0)باشدمی ها در سیولاکسیدانآنتی
  .(3)دککنکهست  کوژیکولکاتکپ واراککا و اکد  داروهککه

 
1. Reactive Oxygen Species 
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 ایران ری،سا مازندران، پزشکی ایوم دانشگا  پزشکی، دانشکد  دانشجویی، تاقیقات کمیته تشری ، ایوم ارشد کارشناسی دانشجوی .0

 ایران ساری، مازندران، پزشکی ایوم دانشگا  داروسازی، دانشکد  رادیوتارماسی، گرو  استاد،. 3

 ایران ساری، مازندران، پزشکی ایوم دانشگا  مولکولی، و سیولی بیولوژی تاقیقات مرکز تشری ، ایوم گرو  استاد،. 2

 ایران ساری، مازندران، پزشکی ایوم دانشگا  مولکولی، و یولیس بیولوژی تاقیقات مرکز تشری ، ایوم گرو  استادیار،. 4

 : 01/00/0227تاریخ ترویب :              4/4/0227تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            32/2/0227 تاریخ دریاتت 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 7

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-12231-fa.html


   ...عصاره هيدروالكلي آویشن شيرازی بر سميت خونيراث
 

 1931، فروردین  171شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                            دوره بيست و نهم،         39

تغییککرات  جمیککهلوکککوپنی و ترومبوسککیتوپنی از  آنمککی،

 .(2)دهستن از داروهای شیمی درمانیناشی هماتولوژی  

در مقاالت متعدد بر تاثیر داروهای گیاهی آنتی اکسیدان 

بر اوارا هماتولوژی  ناشکی از داروهکای مختیکز از 

 .(4-1)شکد  اسکتجمیکه داروهکای شکیمی درمکانی اشکار  

Zataria Multiflora Boiss آویشن شیرازی به  با نام تارسی

مرککزی و جنکوبی  هکایتعیق دارد و در  سکمت نعناخانواد  

گیکا  ترکیبکات  تکرین ترکیبکات ایکنمهم .(7)رویدایران می

 در .(8)هسککتند 3و تیمککول 0تنککولی از جمیککه کککارواکرول

 ،(03)التهکابیضکد  ،(2)مطالعات خاصیت آنتکی اکسکیدانی

ضد التهکابی  و خاصیت این ترکیباتدر  (00)ضد آپوپتوزی

اثر ایکن ارکار  در  .دید  شد (30،02)آویشن شیرازیدر 

 ایکن .(04)باشدهای آزاد وابسته به دوز میمقابص رادیکال

آویشکن هیکدروالکیی تاثیرارار   به منیور ارزیابی مطالعه

ناشککی از سککیس  تغییککر پارامترهککای هماتولوژیکک بر شککیرازی

 انجام گرتت.در موش سوری پالتین 
 

 مواد و روش ها
 73پودر برگ خش  گیا  آویشن شکیرازی بکه مکدت 

 (،0:03)حجکم/وزن خوابانید  شد درصد73ساات در اتانول

ی جداسازی و بکا روتکاتوری خشک  سپس با کاغذ صات

. جهت بررسی میزان تیمول و کارواکرول ارکار  از شد

اسکتیاد   2HPLC  (Knauer Assoc, Germany)دستگا 

 ZMشد. شناسایی هر کدام از ترکیبکات موجکود درارکار  

انجکام گرتکت و کرومکاتوگرا   nm 374در طول موج 

ها جداسکازی شکد. آن بدست آمد و پی  هر ی  از آن

پیکک  تیمککول جهککت تعیککین مقککدار آن درارککار  مککورد 

های مختیز تیمکول بکرای غییت استیاد   رار گرتت. از

اسکتاندارد اسکتیاد  شکد.  کالیبراسیون هایکشیدن منانی

 .(02)سپس ماتوای تیمول موجود در ارار  مااسبه شد

(، gr23-32نر بکالغ )وزن بکدن سر موش سوری  23

یکوم دانشکگا  ااز مرکز تاقیقات حیوانات آزمایشگاهی 

                                                 
1. carvacrol  
2. thymol 
3. High-performance liquid chromatography 

های استیص و در  یسه هاموش .شد پزشکی مازندران تهیه

و  C32° ساات، در دمای  03شرایط تاریکی و روشنایی

هکا غکذای بکه مکوش .درصد نگهداری شکدند 13رطوبت

با توجه  هازمایشآمخروص جوندگان و آب داد  شد. 

بککه دسککتورالعمص کمیتککه کنتککرل و نیککارت بککر حیوانککات 

 آزمایشگاهی و کمیته اخالق انجام شد.

گرو  که هر گرو   4طور ترادتی درحیوانات به -0

هکا بکه تقسکیم شکدند. جزایکات گکرو  بودحیوان  8شامص 

 صورت زیر است:

 2یک  بکار در روزرا گرو  کنترل: نرمال سالین  -3

صکورت ه روز ب 7داخص صیا ی و برای مدت صورت ه ب

  گاواژ دریاتت کردند.

آویشککن شککیرازی: ارککار  هیککدروالکیی  گککرو  -2

گرم بکر کییکوگرم وزن مییی 333آویشن شیرازی با دوز 

الی بکه صکورت روز متکو 7روزانکه بکه مکدت  را (02)بکدن

  گاواژ دریاتت کردند.

 03سککیس پالتککین بککا دوز سککیس پالتککین: گککرو   -4

بکه صکورت داخکص  را (3)بر کییوگرم  وزن بدنگرم مییی

  تاقیق دریاتت کردند. 2 صیا ی و ت  دوز در روز

سکیس سکیس پالتکین:  گرو  آویشکن شکیرازی+ -2

در روز گرم بر کییوگرم وزن بدن مییی 03پالتین با دوز 

 333. درمکان بکا آویشکن بکا دوز شد تزریق ،پنجم مطالعه

گرم بر کییوگرم وزن بدن چهار روز  بکص، بکه طکور مییی

در روز پککنجم و دو روز بعککد از تزریککق سککیس  همزمککان

 .پالتین تا روز هیتم ادامه یاتت

ها به وسییه روز درمان، در روزهشتم موش 7پس از

 یالزیکناگرم بر کییوگرم وزن بدن( و زمییی 23) کتامین

بدن( بیهوش شدند. نمونکه  گرم بر کییوگرم وزنمییی 2)

هپارینکه خون از  یب موش ها جمع آوری شد و به لولکه 

منتقککص شککد. ارزیککابی هماتولوژیکک  بککا  4EDTAحککاوی

ها بکا اسکتیاد  داد  .(4)  انجام شدکزر اتوماتیکهماتوآنالی

و ANOVA  هکایو آزمکون 02نسکخه  SPSS اتکزارنکرم از

Tukey 32/3 دند وآنالیز ش< P دار در نیر گرتته شد.یمعن 

                                                 
4. Ethylenediaminetetraacetic acid 
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 و همکاران شکوه کریمی     

 39      1931، فروردین  171دوره بيست و نهم، شماره                   مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                        

 گزارش کوتاه

 یافته ها و بحث

 34/2 ± 00/3 ماتککوی تیمککول موجککود در ارککار 

به ازای هر گرم ارار  خش  شد  بکه دسکت  گرممییی

هکا بککا سکیس پالتکین، تعککداد پکس از درمککان مکوش .آمکد

ها به میزان  ابص توجهی درمقایسه با گرو  کنترل پالکت

(. این کاهش ممکن است 0ار  شم )نمودار کاهش یاتت

کاهش تولید و  ،به دلیص اختالل در امیکرد مغز استخوان

هکا ر  بدهکد. سکیس پالتکین بکا اتزایش مرر  پالککت

هکا، موجکب ککاهش ایجاد استرس اکسیداتیو در پالکت

ها، القاء آپوپتوز و در نهایت کاهش تعکداد طول امر آن

سککیس  شککود. مطالعکات نشککان دادنکدهکا در خککون مکیآن

 .(2)دهدپالتین تعداد پالکت را در رت کاهش می

هککا بککا سککیس پالتککین، تعککداد پککس از درمککان مککوش

، (HBG) درصکد هموگیکوبین سکپسهای  رمکز و گیبول

 ،(MCV)  رمکز گیبول حجم گین، میان(HCT) هماتوکریت

، میککانگین (MCH) رمککز گیبککولمیککانگین هموگیککوبین 

، به میزان  ابص (MCHC)  رمز گیبولغییت هموگیوبین 

 )نمکودار توجهی در مقایسه با گرو  کنترل کاهش یاتت

 به نتکای  مشکابه نویسندگان(. سایر 0شمار   ، جدول0شمار  

دلیکص . این یاتته ممککن اسکت بکه (0-01،2)انداشار  نمود 

هکای مغکز اسکتخوان، اخکتالل در اریتروپکواز، تخریب سیول

های  رمز بکه ایکت تغییکر اتزایش سرات تخریب گیبول

هکا، نقکد در متابولیسکم آهکن، در نیوذ پذیری غشاء آن

هکای کاهش ذخایر آهن، شککنندگی اسکموتی  گیبکول

کاهش ظرتیت آنتی اکسکیدانی خکون و بکروز  ،(01) رمز

باشککد.  (3)هککاهککای مورتولوژیکک  اریتروسککیتناهنجککاری

 گیوبین بکا خکونریزیهای  رمز و هموکاهش تعداد گیبول

و همکولیز ناشککی از اککدم تعککادل بککین سککاخت و تخریککب 

های خونی در مغکز اسکتخوان، اخکتالل در سکاخت سیول

DNA ،RNA  سککاز مغککز هککای پککیشدر سککیول پککروتئینو

هکا بکا پس از درمان مکوش. (3)استخوان، در ارتبا  است

هکای سکیید بکه میکزان  ابکص سیس پالتین، تعکداد گیبکول

 )نمکودار توجهی در مقایسه با گرو  کنترل اتزایش یاتت

 بککه دنبککال هککای سککیید(. اتککزایش تعککداد گیبککول0شککمار  

التهاب و ایونت ناشی از متابولیسکم سکیس پالتکین طکی 

بکا ایکن وجکود، ککاهش  .(0)اتتکدشیمی درمانی اتیاق می

های سیید در درمان طوالنی مدت با سکیس تعداد گیبول

شود. مکانیسکم مولککولی پالتین در مطالعات مشاهد  می

سکیولی  DNAمیئیوتوکسیسیتی با اترال سیس پالتین به 

از طرتکی باشکد. و نقد در همانندسازی  ابص توجیه مکی

ROS و اختالل های مغز استخوانبا القاء آپوپتوز در سیول 

 .(2)انجامدهای سیید میدر چرخه سیولی به کاهش گیبول

پروتئین،  اسیونتوانند با اکسیدهای آزاد میرادیکال

 .(07)ندشوبااث بروز بیماری های تخریبی  DNAلیپید و 

 و اکسککیدانتی از  بیککص تنولیکک  اسککیدهاترکیبککات آنتککی

هکای آزاد از تخریب سیول ناشی از رادیککال هانولتپیی

 زداینکدگیکنند. آویشن شیرازی بکا خاصکیتجیوگیری می

هکککای آزاد، دارای اثکککر بازدارنکککد  بکککر  کککوی رادیککککال

توانکد اثکرات سکوء باشد و مکیپراکسیداسیون لیپیدی می

 .(02،08)های آزاد را از بین ببردناشی از رادیکال

 آویشککککن شککککیرازی دربرابرکاردیوتوکسیسککککیتی 

تی ناشککی از ینیروتوکسیسکک ،(02)دوکستروبایسککینناشککی از 

 اثکر (30)معد  ناشکی از اندومتاسکینزخم  ،(33)جنتامایسین

در بهبکود  ایکن گیکا . در مطالعات به تکاثیر داردمااتیتی 

. تیمکول (33،32)اسکتشد   سیید اشار   هایگیبولتعداد 

ترومبوتیک  دارد موجود درآویشن شیرازی تعالیت آنتی

تواند در پیشگیری از ترومبوز و آترواسکیروز موثر و می

پس از درمان همزمان سکیس پالتکین همکرا  بکا  .(34)باشد

 رامترهکایآویشن شیرازی بهبود  ابص توجهی در وضکعیت پا

هماتولوژیکک  در مقایسککه بککا حیوانککاتی کککه تقککط سککیس 

، 0شکمار   )نمکودار پالتین دریاتت نمودند مشکاهد  شکد

 تواند بر جمعیتمی ROSاتزایش تولید (. 0شمار   جدول

اثر تخریبی گذاشته و با کاهش  درت  HSC 2هایسیول

نابکالغ بکه تو کز بینکد  HSCهکای ترمیم و تخریب سیول

هکا اکسکیدانمغز استخوان بیانجامکد .آنتکی مدت تعالیت 

در  HSCهکای در سکیول ROSتوانند با کاهش تولید می

 .(32)ترمیم مغز استخوان نقش داشته باشند

                                                 
1. Hematopoietic Stem Cell 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 7

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-12231-fa.html


   ...عصاره هيدروالكلي آویشن شيرازی بر سميت خونيراث
 

 1931، فروردین  171شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                            دوره بيست و نهم،         39

C
o

n
tr

o
l

Z
M

C
P

C
P

+
Z

M

0

5 0 0 0

1 0 0 0 0

1 5 0 0 0

W
B

C
 C

o
u

n
t

 ***

 **

 *

C
o

n
tr

o
l

Z
M

C
P

C
P

+
Z

M

0

5 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

P
la

te
le

t 
C

o
u

n
t

 ***

 **
 **

 *

C
o

n
tr

o
l

Z
M

C
P

C
P

+
Z

M

0

5 .01 0 6

1 .01 0 7

1 .51 0 7

R
B

C
 C

o
u

n
t

 **

 **

 
 

اثر آویشن شیرازی بر تغییرات هماتولوژیک  ناشکی  :1شماره  نمودار

مقایسکه  در γ در مقایسه با گرو  کنترل، αاز سیس پالتین در موش. 

بیان  mean ± SDمی باشد، همه مقادیر به صورت  ZMبا گرو  

 س پالتین: سیCPشیرازی، آویشن : ZMشد  است. 
* P< 32/3  ;   ** P< 30/3  ;   *** P< 330/3  

RBC=Red Blood Cell    ,    WBC=White Blood Cell 

 

اثر آویشن شیرازی بر تغییرات هماتولوژی  ناشکی  :1شماره  جدول

 سیس پالتین در موش.از 
 

 آویشن شیرازی سیس پالتین+ سیس پالتین آویشن شیرازی  کنترل پارامترها

 ***a***b 2/02 ± 8/3 0/04 ± 82/0 )%(هموگیوبین
37/0 ± 4/2 

a**b** 
7/0 ± 7/03 

 ***a***b 3/23 ± 22/2 0/22 ± 83/2 )%( هماتوکریت
2/2 ± 0/27 

a**c* 
73/4 ± 3/44 

 میانگین هموگیوبین 

 )%( گیوبول  رمز

82/3 ± 1/04 7/3 ± 4/04 a***b*** 
71/3 ± 2/00 

c* 
34/0 ± 2/02 

 میانگین حجم 

 )%( ل  رمزگیوبو

74/3 ± 2/28 77/3 ± 13 a***b*** 
32/4 ± 2/42 

a**b*** c*
77/3 ± 7/23 

 هموگیوبین  غییت

 (gm/d)  گیوبول  رمز

22/3 ± 4/31 2/0 ± 2/31 a***b*** 
02/3 ± 3/30 

c* 
14/0 ± 3/34 

 

* P< 32/3  ;   ** P< 30/3  ;   *** P< 330/3  

a  ،در مقایسه با گرو  کنترل 

b و آویشن شیرازی ا گرو  در مقایسه ب 

c  را نشان می دهدسیس پالتین  در مقایسه با گرو 

 بیان شد  است.  mean ± SDهمه مقادیر به صورت 

 

 آویشن شکیرازیکرد که  گیریتوان نتیجهدر پایان می

بر تغییرات هماتولوژی  اکسیدانی با داشتن خواص آنتی

ناشککی از تجککویز سککیس پالتککین در مککوش سککوری اثککر 

 تیتی داشته است.ماا
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