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 )مقالۀ پژوهشی(

در  سرم تستوسترون سطح و پارامترهای خونیآبی برگ کرفس بر  ۀبررسی اثر عصار

 موش صحرایی نر

 
 4زادهدرضا افضلممح، 3اشرف زرگر ،2اسرافیل منصوری ،*1آمنه حردانی

 

 چکیده
-نی بر گیاه در بهداشت و درمان میایران دارای یک سنت غنی از دانش مبت هدف:زمینه و 

شود. از این ها استفاده میطور سنتی برای انواع مختلفی از بیماریایران، کرفس بهباشد. در 
کرفس بر فاکتورهای  آبی برگ ۀف از پژوهش حاضر، بررسی اثر عصاررو، هد

 هماتولوژیک و هورمون تستوسترون  در موش صحرایی نر بوده است.
ر تقسیم شدند: گروه گروه به ترتیب زی 3به  سر موش صحرایی بالغ 42 :بررسی روش 

 411 و 011آبی برگ کرفس در دو دوز  کننده. عصارۀدریافتکنترل، و گروهای 
(mg/kgبه ) ۀده شد. در پایان این دوره، همروز متوالی از طریق گاواژ دا 31مدت 

 فاکتورهایسپس  ،آوری شدخون جمع ۀو نمون ندبا شرایط بیهوشی کشته شدحیوانات 
هماتولوژیک و هورمون تستوسترون با استفاده از آزمایشات هماتولوژی و کیت 

های آماری مناسب مورد آمده با استفاده از روشدستهگیری شد. نتایج بتستوسترون اندازه
 تحلیل قرار گرفت. تجزیه و

ماتولوژیک باعث افزایش آبی برگ کرفس از میان فاکتورهای ه ۀعصار :هایافته
دار میزان او همچنین افزایش معن (>10/1P) گردید WBC و RBC، MCH،هموگلوبین

های ها در گروهوزن موش ۀرا نشان داد. در مقایس (>10/1P) هورمون تستوسترون
 .(<10/1P) داری مشاهده نشدااختالف معن  ،مختلف

پارامترهای تستوسترون و برخی سطح سرمی  تواندآبی کرفس می ۀعصارگیری: نتیجه
 دهد. ی نر افزایشهاخونی را در رت

 
 .آبی، فاکتورهای خونی، تستوسترون ۀ: برگ کرفس، عصارواژگان کلید
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 مقدمه
 Apium  و نام علمی Celery کرفس با نام انگلیسی

Graveolen   این  (.0) بومی اروپا است جمله گیاهاناز

توپری دارد  ارتفاع بوده و ساقۀ مترسانتی 011 گیاه دارای

سین که اثر س حاوی گلیکوزیدی است به نام آپیکرف (.4)

-(. مهم3، 0) شودترکیب نسبت داده میدرمانی آن به این 

 اسید پالمیتیک، ترین ترکیبات موجود در روغن آن لیمونن،

 سدانولید و برخی سسکویی ترپنها، گایاکول، نوعی فنول،

 زیجات دارای آلفا توکوفرول بودباشد. کرفس از سبمیغیره 

قلب،  ۀکنند(، تقویت0و2) و دارای اثرات ضد سرطان کبد

مقاومت کبد  ۀ( و باال برند6) خون، ضد دیابتفشار  ۀکاهند

و ( 8) از گیاهان مدر بوده این گیاه .باشد( می7و طحال )

یر فالونوییدها، ی نظاکسیدان آنتی دارای ترکیبات غنی

که باعث کاهش استرس اکسیداتیو  بوده Cو  Eویتامین 

ترکیبات کرفس حاوی  ۀساق ها وبرگ .(01، 9) گرددمی

بوده که  فالونوئید دارای برگ کرفس .باشدمی متفاوت 

گرم بر کیلوگرم میلی 414است که مقدار آن  آپیئین  عمدتا

 -7لوتئولین، کریسوریون عالوه بر این  باشد.می

گرم بر کیلوگرم و میلی 28یدها به ترتیب با مقادیر گلوکوز

های کرفس وجود گرم نیز در برگگرم به کیلومیلی 47

-کرفس همچنین حاوی فورانوکومارین ۀساق و برگ دارند.

-ها، پسورالن، برگاپتن، گزاتنوتوکسین و ایزولپیمپینلین می

گرم بر کیلوگرم در میلی 01تا  04باشد که مقدار آنها از 

 . لوتئولین موجود در برگ کرفس(00) یر استمتغ کرفس

آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی دارد  خاصیت ضد التهابی،

مطالعات حیوانی نشان داده شد که پریلیل (. در 03، 04)

 الکل موجود در کرفس باعث پسروی تومورهای پانکراس،

کرفس اثر محافظتی بر  همچنین (.02) شودکبد و پستان می

 باشدمی موثر زخم معده  داشته و در درمانوکوس معده م

 و  (8) اشتهند گزینی تخمضد النههیچ اثر این گیاه  (.00)

 شودباعث کاهش دیسمنوره می آن حتیمصرف 

-اثر حفاظتی بر بیضه مطالعات نشان دادند که این گیاه(.06)

 دارد  (VPA)سدیم والپروات اثرات مخرب ها در برابر

اه کرفس در طب سنتی جهت کاهش گی ۀعصاراز  (. 07)

– و گوش دنداندرد  سردرد،  مفاصل، های اسپاسمی،درد

از گیاه   (Essential oil) روغن ضروری. ستفاده می گردد

اعصاب مرکزی  بخش روی سیستمشده که اثر آرامش جدا

  تحقیقات بر روی این گیاه نشان داده است که (.08) دارد

 باعث کاهش  های صحرایی دیابتیوشم برایکرفس  تجویز

-کراتینین و نیز فعالیت آنزیم ،کلسترول ،غلظت گلوکز

 (.09) گردیده استسرم   ASTو  ALP،ALTهای

د که کرفس دارای هورمون جنسی دهتحقیقات نشان می

عنوان محرک اشتها و  به در طب سنتی و بودهآندرسترون 

اما  ،(44-41) مورد استفاده قرار می گیردقدرت جنسی 

تواند برای زنان باردار می این گیاه مصرف روی در زیاده

همچنین باعث سقط جنین گردد. تواند مضر باشد، زیرا می

ز محرک شروع عادت ماهیانه و نی محرک ،کرفس ۀعصار

ها نشان داد که تاکنون (. بررسی43) باشدجریان ادرار می

آبی برگ کرفس بر  ۀثیر عصارأپژوهشی در مورد ت

فاکتورهای هماتولوژیک و هورمون تستوسترون در موش 

روشن  ،صحرایی نر انجام نگرفته است و هدف این پژوهش

آبی برگ کرفس بر فاکتورهای  ۀعصارنمودن اثر 

هماتولوژیک و هورمون تستوسترون در موش صحرایی نر 

 است.

 روش بررسی

کرفس  ۀشد های خشکاز برگ تجربی ۀدر این مطالع

گرم  01 سپس مقدار گردید.تهیه  آسیاب برقی پودرتوسط 

 اضافه گردید و لیتر آب مقطرمیلی 411 هپودر برگ کرفس ب

 دستگاه قرار داده شد ۀدرج 74در دمای  ساعت 8 مدت به

و پس از آن از صافی عبور داده شد. سپس محلول رویی 

تا قرار گرفت  ۀدرج 71در فور در دمای  گردیده وجدا 
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-مانده جمع جابهپودر  ،نهایتدر  ،گردد حالل آن تبخیر

 ۀدرج 0مان مصرف در یخچال با دمای تا زآوری گردید و 

 شد.گراد نگهداری سانتی

 حیوانات:

نژاد  از صحرایی نر موش 42 از آزمایش این در 

 گرم  استفاده 41±411وزنی ۀدوددر مح (Wistar) ویستار

پزشکی  علوم دانشگاه حیوانات خانۀ در هاموش .گردید

 ساعت 04 استاندارد شرایط تحت اهواز شاپورجندی

 ۀدرج 40-42 اتاق دمای تاریکی، ساعت 04 و روشنایی

حیوانات  .شدند نگهداری درصد 00 رطوبت و گرادسانتی

 تایی تقسیم شدند. 8گروه  3 به تصادفی طوربه مطالعه مورد

 آب مقطرکه ا میلی لیتر  کنترل شاهد گروه اول: 

 دریافت می کرد.

)میلی گرم بر   011 گیاه با دوز ۀعصارگروه دوم: 

 کیلوگرم( دریافت می کرد.

)میلی گرم بر   411ز گیاه با دو ۀعصارگروه سوم: 

 کیلوگرم( دریافت می کرد.

-روز متوالی به 31مدت  به آبی برگ کرفس ۀعصار

 اکی )گاواژ( تجویز گردید. در پایان دوره صورت خور

بوسیله اتر بیهوش گردیده و شکم آنها باز شده و  حیوانات

 و هورمون ی خونیفاکتورها اندازه گیریمنظور  به

منظور انجام  . بهشداز قلب انجام گیری خون تستوسترون،

های محتوی ( خون در ویالCBC) آزمایشات هماتولوژی

و سپس با  هآوری شدجمع درصد EDTA  4 یک قطره

فاکتورهای  Cell Counter  استفاده از دستگاه

(، WBC) های سفیدهماتولوژیکی شامل: تعداد گلبول

حجم ، (Hb) نهموگلوبی (،RBCهای قرمز )تعداد گلبول

مقدار متوسط هموگلوبین ،  (MCV) متوسط گلبول قرمز

 سلولی هموگلوبین متوسط غلظت  مقدار ،(MCH) سلولی

(MCHC)، قرار بررسی مورد لنفوسیت و هماتوکریت 

 هایویال در سرم ۀتهی برای خون از دیگری بخش گرفت.

 آوری گردید. سرم حاصل در دمایجمعEDTA بدون 

آوری پایان آزمایشات و جمعدرجه نگهداری و در  -41

 DRG ها با استفاده از کیت تستوستروننمونه تمام

Diagnostics, Germany)مقدار ( و دستگاه االیزا 

 تعیین برای کیت این حساسیتکه  سنجش شد هورمون

 .بود ng/ml 0.1 برابر تستوسترون مقدار هورمون

 :تستوسترون گیریاندازه

 411 با استاندارد و کنترل نمونه، ازمیکرولیتر  40   

گردیده  مخلوط ثانیه 01 مدتبه آنزیمی کونژوگه میکرولیتر

قرار  روتاتور روی ساعت یک مدت برای اتاق دمای در و

 محلولمیکرولیتر  211 از استفاده با هاچاهک. گرفت

میکرولیتر   411 سپس شدند شستشو بار سه رقیق شستشوی

 دقیقه 00 از پس و اضافه شد آن به سوبسترا محلول

 011افزودن با آنزیمی واکنش اتاق دمای در انکوباسیون

 جذب ،نهایت در. گردید متوقف اسیدی محلولمیکرولیتر 

 قرائت nm 201 طول موج  در االیزا دستگاه توسط هانمونه

 تعیین هانمونه استاندارد غلظت منحنی از استفاده با و گردید

 گردید.

 آماری آنالیز

استفاده شد SPSS  افزارنرم از آماری هایآزمون برای

 One Way) طرفهیک واریانس آنالیز آزمون از و

ANOVA) تعقیبی تست وLSD  بین تفاوت تعیین برای 

 تلقی معنادار  >10/1P با هاتفاوت و گردید استفاده هاگروه

 گردید

 مالحظات اخالقی:

 شکل به استاندارد غذای)غذا  و آب به آزاد دسترسی

ها در نظافت قفس ها وجود داشته وبرای تمامی گروه( پلت

 های مناسب انجام شد.زمان

 

 هایافته

 فاکتورهای بر آبی برگ کرفس عصارۀ تأثیر :الف

 هماتولوژیکی
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این است که  بیانگر آزمایش هایداده آماری تحلیل و تجزیه

-در گروه WBCو   RBC،  MCH مقادیر هموگلوبین،

داری به گروه کنترل افزایش معنانسبت سوم  و دومهای 

که سایر فاکتورها در در حالی(؛ >10/1P)   دهندنشان می

ی نسبت به گروه کنترل اختالف معناداری های آزمایشگروه

 پارامترهایهیچ یک از   همچنین (.0دهند )جدول نشان نمی

داری اختالف معنا سوم ودوم  های هماتولوژیک بین گروه

 .را نشان نداده است

هورمون  مقدار بر آبی برگ کرفس عصارۀ تأثیر -ب

  تستوسترون:

 مقدار گیریاندازه از حاصل مقادیر مقایسۀ اساس بر

 هایگروه در، سطح این هورمون  تستوسترون هورمون

افزایش معنی  کنترل گروه به نسبت عصاره کنندۀدریافت

گروه مقایسه بین (. >10/1P) را نشان داده است  داری

تغییرات قابل مالحظه ای  هم  با عصاره کنندۀدریافت

 (.4)جدول (>16/1P)مشاهده نگردید 

 وزن: بر آبی برگ کرفس عصارۀ اثر –ج 

 طی در که است این بیانگر حیوانات تغییرات وزنی بررسی 

-دریافت هایگروه از یکهیچ وزنی میانگین ،آزمایش مدت

 نشان داریمعنا اختالف کنترل به گروه نسبتعصاره  کنندۀ

 (.3دهد )جدول نمی

  ۀکننددریافت صحرایی هایموش کنترل و آزمایش هایگروه در هماتولوژیك فاکتورهای : توزیع0 جدول

 (n=8)آبی برگ کرفس  عصارۀ

 mg/kg 411دوز mg/kg 011دوز کنترل فاکتورهای هماتولوژیک

WBC(10
3
/ µl) 72/0 ± 74/4  27/01 ± 40/0 * 00/00 ± 43/0 * 

RBC(10
6
/µl) 18/2 ± 04/1  03/7 ± 00/1 * 04/7 ± 4/0 * 

Hb(g/dl) 98/00 ± 60/1  07/00 ± 06/1 * 80/00 ± 42/0 * 

MCV(fl) 18/04 ± 06/1  44/03 ± 02/1  02/03 ± 42/0  

MCH(Pg) 76/07 ± 26/1  07/40 ± 44/1 * 0/44 ± 60/1 * 

MCHC(g/dl) 44/30 ± 00/1  07/36 ± 40/1  82/36 ± 00/1  

Hct(%) 61/36 ± 09/0  20/37 ± 02/1  06/37 ± 20/0  

Lym(%) 92/6±61/67 00/69 ± 03/0  72/69 ± 0/0  

   (>10/1Pاختالف معناداری مشاهد گردید ) و مقایسه گردیدبا گروه کنترل  *
 

 کنندۀدریافت صحرایی هایموش کنترل و آزمایش هایگروه در تستوسترون هورمون مقادیر :5 جدول

 (n=8) آبی برگ کرفس عصارۀ 

 هورمون تستوسترونمقادیر  هاگروه

66/0 کنترل ± 08/1  

mg/kg011 97/4دوز ± 60/1 * 

mg/kg411 98/4دوز ± 80/1 * 

 (>10/1P) داری مشاهد گردیداختالف معنا و مقایسه گردید با گروه کنترل *  
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در روز اول و  آبی برگ کرفس عصارۀ کنندۀدریافت صحرایی هایموش کنترل و آزمایش هایگروه در هاوزن موش مقایسۀ :3 جدول

 (n=8) حسب گرمم براسی

 امسی روز روز اول هاگروه

34/094 کنترل ± 42/8  40/090 ± 40/2  

mg/kg011 01/094 دوز ± 0/4  0/096 ± 04/4  

mg/kg411 01/094 دوز ± 44/3  3/096 ± 02/3  

 ها اختالف معناداری مشاهده نشد.کدام از گروهدر هیچ 

 

 بحث
بررسی فاکتورهای نتایج  ،حاضر در مطالعۀ

و  MCHدار هموگلوبین، هماتولوژیک بیانگر اختالف معنا

WBC صاره و کنترل بوده ع کنندۀهای دریافتبین گروه

 ،همکارانو   Rocio شده  توسطاست. در مطالعۀ انجام

)میلی گرم بر   401و 701تجویز دوزهای  نشان داده شد که

صحرایی نر باعث های کرفس به موش عصارۀ کیلوگرم(

های گروه WBC و MCHدار هموگلوبین، افزایش معنا

نسبت به گروه کنترل شد که این عصاره  کنندۀدریافت

 لی بر وجود ترکیبات فعال در عصارۀتواند دلیافزایش می

 کندهای خونی را تحریک میکرفس باشد که تولید سلول

تواند ناشی دلیل افزایش هموگلوبین می عالوه بر این (.42)

نیز  از افزایش میزان تستوسترون باشد که در این مطالعه

تستوسترون باعث اریتروسیتوزیز  . احتماالًمشاهده گردید

از تحریک تولید اریتروپویتین  که این عملکرد ناشی گرددمی

که تستوسترون  باشد، همچنین تحقیقات نشان  داده استمی

 گرددمی ینباعث افزایش جذب آهن و سنتز هموگلوب

اضافه  نشان داده شد که یدیگر در مطالعۀ همچنین (.40)

که  به غذای خرگوش هایی  کرفس کردن برگ و ساقه 

دریافت کرده بودند توانست باعث داروی دوکسوروبیسین 

 افزایش میزان گلبول قرمز، گلبول سفید و هموگلوبین گردد

. مطالعه می باشد( که همه موارد باال در تایید نتایج این 46)

-گروهمقدار هورمون تستوسترون در بین  ،حاضر در مطالعۀ

 افزایش ،کنترل نسبت بهعصاره  کنندۀ های دریافت

نشان در مطالعۀ خود  و همکاران کوتی . نشان داد داری معنا

 در میزان  تغییریهیچ الکلی کرفس  –عصاره آبی  که  دادند

ایجاد هورمون تستوسترون حیوانات مورد آزمایش سطح 

مطالع حاضر و مطالعه  نتایج در اختالف(. 47) نکرده است

 از آزمایش انجام روش در تفاوت از ناشی ممکن است قبلی

 استخراج، هایتکنیک مصرفی، عصارۀ دوزنوع عصاره، قبیل 

. باشد آزمایش حیوانات مورد گونۀ و دورۀ درمان طول

سطح  نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد کههمچنین 

)میلی گرم بر کیلوگرم(  411دوز  در هورمون تستوسترون

متفاوت نبوده  )میلی گرم بر کیلوگرم(011نسبت به دوز 

میزان  نشان داده شد که 4116ای در سال در مطالعه .است

)میلی گرم بر کیلوگرم(  701هورمون تستوسترون در دوز 

،  )میلی گرم بر کیلوگرم( 401نسبت به دوز عصاره کرفس 

این احتمال وجود دارد (. 42) داشته استداری افزایش معنا

تر شدن دورۀ آزمایش این اختالف که در صورت طوالنی

دوزهای مورد استفاده در مطالعه  و یا اینکه دار شودمعنا

.  گذشته نسبت به مطالعه حاضر بیشتر و متفاوتر بوده است

نتایج   ،وزن بر آبی برگ کرفس عصارۀ ررسی اثردر مبحث ب

 میانگین ،آزمایش مدت طی در نشان داد که مطالعۀاین 

به  نسبتعصاره  کنندۀدریافت ایهگروه از یک هیچ وزنی

 ،42)که با مطالعات گذشته  تغییری نکرده است کنترل گروه

به نتایج حاصل از این  توجه بالذا  خوانی دارد.( هم،40

آبی کرفس با  توان نتیجه گرفت که عصارۀمطالعه می
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باعث افزایش  )میلی گرم بر کیلوگرم( 411و  011دوزهای 

های سفید، مقدار متوسط هموگلوبین و تعداد گلبول

-به چند هرگردد. همچنین میزان هورمون تستوسترون  می

 به نیازعصاره  این کردعمل مکانیسم شدن منظور روشن

 باشد.می زمینه این در بیشتری تحقیقات

 قدردانی
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Abstract 
Background and Objectives: In Iran, traditionally, celery is used 

to treat of various diseases such as peptic ulcer. The aim of this 

study was to investigate the effects of the aqueous extract of celery 

(Apium graveolens) on hematological parameters and testosterone 

in male rats. 

Subjects and Methods: Twenty four adult rats were divided into 3 

groups: Control and two experimental groups, which received the  

aqueous extract of celery at doses 100 and 200mg/Kg for 30 

consecutive days. At the end of this period, all the animals were 

killed and blood samples were collected and the hematologic 

factors (hemoglobin, RBC, MCH and WBC) and serum 

testosterone levels were measured. The results were analysed by 

one-way ANOVA test. 

Results:  Aqueous extract of celery, without affecting body weight, 

increased hemoglobin, MCH, WBC and as well as a significant 

increase of serum testosterone. 

Conclusions: The aqueous extract of celery can increase 

testosterone level and some blood parameters in rat. 

 

Keywords: Leaf celery, Aqueous extract, Hematological 

parameters, Testosterone. 
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