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Extended Abstract

1. Introduction

he new coronavirus is a highly contagious 
viral disease and belongs to the family of 

acute respiratory syndrome viruses such as SARS. The 
coronavirus disease 2019 (COVID-19) is associated with 
involvement of the upper and lower respiratory tracts and 
other organs of the body. Increased inflammatory markers 
in this disease activate cascading reactions, cause oxidative 
stress, produce free radicals in lung tissue, and causes chemi-
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Background Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic has affected most countries in the world 
and there is no specific treatment for this disease. Therefore, finding the right treatment for improving 
the patients’ conditions is essential. 
Objective This study aims to evaluate the effect of jujube tea on peripheral blood count of patients with 
COVID-19.
Methods This is a before-after clinical trial conducted on 50 patients with COVID-19 hospitalized in Bank 
Melli Iran Hospital in Tehran, Iran, who were selected using a purposive sampling method. Patients con-
sumed jujube tea twice a day for two weeks in addition to conventional medication therapy. Their demo-
graphic information were recorded and laboratory test measuring their C-Reactive Protein (CRP), Eryth-
rocyte Sedimentation Rate (ESR), Lymphocytes, Neutrophils, White Blood Count (WBC), Monocytes, and 
Eosinophils were conducted before and after the intervention. The collected data were analyzed in SPSS 
v.22 software. Significance level was set at P<0.05.
Findings The mean age of patients was 60.26 ± 14.53. After the intervention, a significant difference was 
observed in WBC (P<0.001), eosinophil (P<0. 004) monocyte (P<0.035), and CRP (P<0.001) levels com-
pared to the pre-intervention values. Patients with underlying disease had a significant difference in 
WBC, monocyte and CRP levels compared to the pre-intervention values (P<0.05).
Conclusion Jujube tea may be effective in improving the immune function of patients with COVID-19. 
Therefore, it is recommended to use jujube as a supportive treatment along with chemical drugs.
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cal reactions, with oxidation of lipids, nucleic acids, proteins, 
sugars and increase tissue damage in patients.

 Despite the presence of internal antioxidants in plasma, the 
body’s immune system needs to provide more antioxidants 
from external sources to fight free radicals produced in the 
body. Studies on clinical signs and laboratory tests have 
found that the body’s immune system improves immunity 
to fight lung infections by increasing the level and function 
of T lymphocytes, neutrophils, macrophages and mono-
cytes, and the level of C-reactive protein (CRP) (in a short 
period). Jujube is a herbal medicine from the Ramnaceae 
family that has anti-inflammatory properties.

 In Iranian traditional medicine, jujube seed decoction is 
highly recommended for the treatment of coughs, colds and 
flu and sore throats. The aim of this study was to determine 
the effect of jujube fruit on the monocyte, neutrophil, lym-
phocyte, eosinophil and white blood cell counts, as well 
as sediment markers and CRP levels in patients with CO-
VID-19.

2. Methods

This is a before-after clinical trial conducted on 50 pa-
tients with COVID-19 hospitalized in Bank Melli Iran Hos-
pital in Tehran, Iran, who were selected using a purposive 
sampling method. Patients consumed jujube tea twice a day 
for two weeks, in addition to conventional drug treatment. 
Data collection tool was a questionnaire surveying demo-
graphic and clinical information, as well as laboratory tests 
measuring CRP level, ESR, and Lymphocyte, Neutrophi, 
white blood cell (WBC), Monocyte, and Eosinophil counts 
which were conducted before and after intervention. The 
collected data were analyzed in SPSS V. 22. Significance 
level was set at P<0.05.

3. Results

The mean age of patients was 60.3±14.5 years; %52 were 
male and % 48 were female. In all patients, the difference 
in monocyte (P <0.03), WBC, eosinophil, and CRP levels 
(P <0.01) was significant before and after jujube administra-
tion. Patients with underlying disease had significant differ-
ences in monocyte, WBC and CRP levels (P <0.01) before 
and after intervention, while those with no underlying dis-
ease had differences in eosinophil and CRP levels (P <0.01). 
In COVID-19 patients with underlying disease and the use 
of chemical drugs had significant differences in monocyte, 
WBC and CRP levels (P <0.05).

In patients who smoke, the difference was significant only 
in the CRP level (P <0.018). In patients who used a special 

diet the difference was significant in WBC, eosinophil, and 
CRP levels (P <0.05), while patients with no special diet had 
difference in WBC and CRP levels (P <0.05).

4.  Discussion and Conclusion

Jujube tea may be effective in improving immune func-
tion in patients with COVID-19. Therefore, it is recom-
mended to use jujube as a supportive treatment along with 
chemical drugs.
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مقاله پژوهشی 

بررسي اثر دمنوش عناب بر فرمول شمارش خون محیطی بیماران مبتال به کوویدـ  19 بستري در 
بیمارستان بانک ملی ایران

اهداف بیماری كرونا یک پاندمی جهانی است كه بیشتر كشورهای جهان درگیر آن هستند. با این  حال، تاكنون درمان مشخصی برای این 
بیماری وجود ندارد. از این  رو، پیدا كردن درمان مناسب در بهبود بیماران ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر دم كرده عناب 

بر فرمول شمارش خون محیطی بیماران كرونایی انجام شد. 
مواد و روش ها در این كارآزمایی از نوع قبل ـ بعد پنجاه نفر از بیماران مبتال به كرونا كه در بیمارستان بانک ملی ایران بستری بودند، 
به  صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. بیماران در كنار درمان متداول دارویي، به مدت دو هفته از دمنوش عناب، دو وعده در 
 CRP- ESR- Lymphocyte Neutrophi- WBC- روز استفاده كردند. از اطالعات جمعیت شناختی و نتایج تست های آزمایشگاهي
Monocyte- Eosinophil قبل و بعد از آزمایش جهت سنجش اثربخشی دمنوش عناب استفاده شد. داده های به  دست آمده با استفاده 

از نرم افزار spss نسخه 22 تجزیه  و تحلیل شد. سطح معنا داری P<0/05 در نظر گرفته شد.
   ، WBC (P<0.001) یافته ها میانگین سنی افراد تحت درمان 14/5±60/3 سال بود. پس از انجام آزمایش، اختالف معنا داری در میانگین
 Eosinophil (P<0.004) ،CRP (P<0.001) ، Monocyte ( P<0.035) نسبت به قبل از آزمایش مشاهده شد. همچنین در بین 
افرادی كه دارای بیماری زمینه ای بودند، اختالف معنا داری در میانگین WBC، مونوسیت و CRP نسبت به قبل از آزمایش مشاهده شد 

.(P<0/05)
نتیجه گیری مصرف دمنوش میوه عناب ممکن است در بهبود عملکرد سیستم ایمنی در بیماران مبتال به بیماری كرونا مؤثر باشد؛ بنابراین 

پیشنهاد می شود در كنار داروهای شیمیایی از عناب به عنوان درمان حمایتی استفاده شود.

کلیدواژه ها: 
بیماری كرونا، عناب، 
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مقدمه

است  مسری  بسیار  و  ویروسی  بیماری  یک  كرونا،  بیماری 
كه اولین بار در اواخر دسامبر سال 2019 در شهر ووهان چین 
شناسایی شد ]1[. این بیماری عالئمی شبیه آنفوالنزا، سارس و 

سایر بیماری های شدید تنفسی دارد ]2[.

این ویروس، یک ویروس جدید است و از خانواده ویروس های 

سندرم تنفسی حاد مانند سارس و برخی از انواع سرماخوردگی 
عادی است ]4 ،3[. سازمان بهداشت جهانی آن را در 30 ژانویه 
اضطرار بین المللی سالمت اعالم كرد و خواستار تالش  مشترک 
همه كشورها برای جلوگیری از گسترش سریع كووید ـ 19 شد 
و در حال حاضر شیوع بیماری كروناویروس به  صورت پاندمی به  

سرعت در همه كشورها در حال گسترش است ]6 ،5[.

در طول همه گیری كرونا ویروس 2019-2020، ایران اولین 
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موارد تأییدشده خود از عفونت را در 19 فوریه سال 2020 در قم 
گزارش داد و هم اكنون بیش از 350 هزار نفر مورد ابتال و بیش 
از 22 هزار مرگ ناشی از ابتال به كرونا ویروس در ایران گزارش 

 شده است ]5[. 

عالئم بیماری كرونا ویروس جدید همانند آنفوالنزا یک بیماری 
ویروسی حاد تنفسی است كه با درگیری دستگاه تنفسی فوقانی 
و تحتانی همراه است. تب و سرفه همراه با تنگی نفس، تنفس 
تند و درد قفسه سینه، عالئم اصلی بیماری است. سایر عالئم 
از  گروهی  در  است.  سردرد  و  گلودرد  بدن،  درد  لرز،  شامل 
مبتالیان می تواند به بیماری شدید تنفسی تب دار تبدیل  شده و 
باعث بستری شود. در موارد اندكی نیز مرگ در اثر این بیماری 

گزارش  شده است ]7[. 

كردن  فعال  با  بیماری  این  در  التهابی  ماركرهای  افزایش 
تولید  و  اكسیداتیو  استرس  بروز  عامل  آبشاری،  واكنش های 
آزاد  رادیکال های   .]8[ است  ریه  بافت  در  آزاد  رادیکال های 
با  شیمیایی،  واكنش های  ایجاد  توانایی  علت  به  خون  در 
اكسیداسیون لیپیدها، اسیدهای نوكلئیک، پروتئین ها و قندها 
سبب سرعت بخشیدن به بروز عوارض جانبی و ایجاد صدمات 

بافتی در بیماران می شود ]9[.

علی رغم وجود آنتی اكسیدان های داخلی در پالسما، سیستم 
دفاعی بدن نیازمند تأمین آنتی اكسیدانی بیشتر از منابع خارجی 
برای مبارزه با رادیکال های آزاد تولیدشده در بدن است ]10[. 
شیوع روزافزون بیماری كووید ـ 19 در جهان و نبود واكسن و 
درمان قطعی، اهمیت استفاده از گیاهان دارویی به  عنوان مکمل 
در كنار داروهای احتمالی را چندین برابر می  كند. سبزیجات و 
میوه ها با دارا بودن تركیبات فنولی از منابع غنی آنتی اكسیدانی به 
شمار رفته و اخیراً به  عنوان راهی برای پیشگیری و درمان كمکی 

بیماری های مختلف مورد توجه قرار گرفته اند.

داروهاي  دسته  از   Ziziphus Jujuba علمی  نام  با  عناب 
گیاهي از خانواده Ramnaceae است كه داراي خواص دارویي 
متعدد بوده و در درمان و پیشگیری از بیماری های مختلف مانند 
كبدي  سیروز  مغزي،  سکته  دیابت،  كرونر،  عروق  بیماری های 

الکلي و سرطان مؤثر است ]11[.

 در طب سنتی ایران نیز مصرف جوشانده عناب برای درمان 
سرفه، سرماخوردگی و آنفلوآنزا و انواع گلودرد بسیار توصیه شده 
است ]12[. میوه عناب در مقایسه با ساقه، برگ ها و ریشه ها دارای 
ویتامین A و C بیشتری است و غنی از اسید لینولنیک است ]13 
،11[. عالوه بر این، در میوه عناب فالونوئیدها، تری ترپنوئیدها، 
ساپونین ها، آلکالوئید ها، استرول ها و نیز اسید اوریک شناسایی 

 شده است ]14[.

عناب به دلیل خاصیت آنتی اكسیدانی باعث افزایش فعالیت 

مقادیر  كاهش  و  و سوپردیسموتاز  پراكسیداز  گلوتاتیون  آنزیم 
مالون دي آلدهید شده و موجب كاهش تولید رادیکال هاي آزاد و 

عوامل التهابي می شود ]16 ،15[.

آنتی اكسیدان ها موجود در عناب عالوه بر خاصیت ضدالتهابی 
منجر به افزایش تولید گلبول های سفید می شود كه این گلبول ها، 
اولین خط دفاعِی سیستم ایمنی بدن انسان ها هستند ]18 ،17[. 
محققان در بررسی عالئم بالینی و تست های آزمایشگاهی متوجه 
شدند كه سیستم ایمنی بدن در برابر كرونا از سه طریق عمل 

می كند: 

 ،T-lymphocytes 1. در مرحله اول می تواند سطح و عملکرد
نوتروفیل ها، ماكروفاژها و مونوسیت ها كه عناصر اصلی در دفاع 

بدن در برابر عفونت هستند را افزایش دهد.

 IgA ؛ به ویژه(IgM.IgA) 2. می تواند سطح ایمونوگلوبولین هاي
كه نقش اساسی در عفونت های ریه را دارد، افزایش دهد.

3. می تواند سطح پروتئین های واكنش پذیر CRP  را از طریق 
ایجاد یک افزایش كوچک كوتاه مدت برای مبارزه با عفونت های 
در  كاهش  هرگونه  مهار  برای  بلندمدت  كاهش  یک  و  ریوی 
عملکرد ریه و كاهش اضطراب و افسردگی برای بهبود ایمنی 

تنظیم كند ]19[.

مونوسیت ها،  بررسی  به  مطالعه  این  در  خاطر  همین  به 
نیز  و   WBC ایوزینوفیل ها1،  لنفوسیت ها،  نوتروفیل ها، 
ماركرهای ESR و CRP پرداخته شد. از این  رو، به دلیل نوظهور 
بودن بیماري و عدم وجود درمان قطعی برای بیماری كرونا، 
این مطالعه با هدف تعیین اثر عناب بر فرمول شمارش خون 
محیطی در بیماران كرونایی بستری در بیمارستان بانک ملي 

ایران در سال 1400 انجام شد. 

روش مطالعه  

این كارآزمایی بالینی از نوع قبل ـ بعد2 روی بیماران كرونایی 
انجام   سال 1400  در  ملی  بانک  بیمارستان  به  مراجعه كننده 
گرفت. حجم نمونه با انتخاب سطح اطمینان 95 درصد، توان 80 
درصد و خطای 0/1 ]20[ پنجاه نفر محاسبه شد. نمونه گیری به 
 صورت در دسترس انجام گرفت به این صورت كه تمام افرادی كه 
در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد به بیمارستان مراجعه كردند و 
مبتال به بیماری كرونا بودند، به عنوان افراد مورد مطالعه در نظر 

گرفته شدند.

معیار ورود به مطالعه، داشتن عالقه و رضایت به شركت در 
مطالعه و داشتن سن بین 17 تا 90 سال كه دارای توانایی تکلم 
و هوشیاری بود. در صورت بروز هرگونه مشکلی مبنی بر خروج 

1. Eosinophil 
2. Before - After Clinical Trial

لطیف گچکار و همکاران. بررسي اثر دمنوش عناب بر فرمول شمارش خون محیطی بیماران مبتال به کووید ـ 19 بستري در بیمارستان بانک ملی ایران
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بیمار از مطالعه، سعی شد فرد دیگری جایگزین شود.

در ابتدای مطالعه، اهداف پژوهش برای شركت كنندگان توضیح 
داده و از آن ها رضایت كتبی جهت شركت در مطالعه اخذ شد. 
به شركت كنندگان اطمینان داده شد اطالعات حاصل از مطالعه، 
كاربرد پژوهشی داشته و محرمانه بوده و نتایج به  صورت كلی 

منتشر خواهد شد.

ابزار جمع آوری اطالعات پرسش نامه محقق شامل اطالعات 
جمعیت شناختی و بالینی مانند جنس، سن، وضعیت تأهل، میزان 
تحصیالت، وضعیت اشتغال و سوابق بیماری و مصرف داروهای 
و  ورزش  غذایی،  رژیم  دخانیات،  مصرف  شیمیایي،  و  گیاهي 
 - WBC- NeutrophilL- Lymphocyte تست های آزمایشگاهی

Eosinophil- Monocyte- ESR - CRP است.

جهت اجرای آزمایش، بر اساس پروتکل درمانی ارسال  شده 
توسط وزارت بهداشت و درمان مبنی بر استفاده از دمنوش عناب 
در درمان بیماری كرونا، یک ساعت بعد از صبحانه یک عدد عناب 
كه در حدود 100 سی سی آب دم شده بود، به بیماران داده شد. 
سپس عناب ها دور ریخته نشد و در قوري نگهداري شد و یک 
ساعت قبل از ناهار، عناب ها را له كرده و روي آن مجدداً آب 
جوش ریخته شد و یک فنجان دیگر به بیمار داده شد. این روش 

درمانی به مدت دو هفته هر روز تکرار شد.

قبل از آزمایش، افراد شركت كننده، پرسش نامه محقق ساخته 
 WBC- به  مربوط  آزمایشگاهی  تست های  و  كردند  تکمیل  را 
 Neutrophil- Lymphocyte- Eosinophil- Monocyte
ESR- CRP از آن ها گرفته شد. همچنین بعد از درمان دو هفته ای 
بیماران با دمنوش عناب مجدداً تست های آزمایشگاهی انجام شد.

داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه  و تحلیل 
شد. نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون كولموگروفـ  اسمیرنف 
بررسی شد. برای متغیرهایی كه دارای توزیع نرمال بودند از آزمون 
تی تست زوجی استفاده شد و متغیر هایی كه دارای توزیع نرمال 
نبودند از آزمون ویلکاكسون جهت مقایسه میانگین قبل و بعد از 
آزمایش استفاده شد. سطح معنا داری P <0/05 در نظر گرفته شد.

یافته ها

افراد مبتالبه بیماری كرونا دارای میانگین سنی 60/3±14/5 
بودند. 52 درصد افراد شركت كننده در مطالعه مرد و 48 درصد 
زن بودند (جدول شماره 1). در كل بیماران اختالف میانگین 
منوسیت های خون محیطی (P <0/03) و گلبول های سفید خون 
محیطی، ائوزینوفیل های خون محیطی و CRP (در تمام موارد 
P <0/01) قبل و بعد تجویز عناب معنادار بود (جدول شماره 2). 

در افراد دارای بیماری زمینه ای اختالف میانگین منوسیت های 
خون محیطی، گلبول های سفید خون محیطی و CRP ( در تمام موارد 

P <0/01) قبل و بعد تجویز عناب معنادار بود (جدول شماره 3). 

در افراد بدون بیماری زمینه ای اختالف میانگین ائوزینوفیل های 
خون محیطی و CRP ( در تمام موارد P <0/01) قبل و بعد تجویز 

عناب معنادار بود (جدول شماره 3). 

در افراد دارای بیماری زمینه ای همراه مصرف داروهای شیمیایی 
 (P <0/05) معنادار CRP تغییرات گلبول های سفید ، منوسیت ها و
بود (جدول شماره 4). در بیماران مصرف كننده دخانیات فقط 

تغییرات CRP (P <0/018) قبل و بعد از آزمایش معنادار بود.

در بیمارانی كه از یک رژیم غذایی خاص استفاده می كردند، 
 CRP تغییرات گلبول های سفید خون محیطی، ائوزینوفیل ها و
قبل و بعد از آزمایش معنادار بود (P <0/05)، ولی در بیمارانی كه 
از یک رژیم غذایی خاص استفاده نمی كردند، تغییرات گلبول های 
معنادار  آزمایش  از  بعد  و  قبل   CRP و  محیطی  خون  سفید 

(P <0/05) بود (جدول شماره 5). 

بحث

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر دمنوش عناب بر اجزای فرمول 
یافته های  شد.  اجرا  كرونایی  بیماران  محیطی  خون  شمارش 
مطالعه نشان داد كه افراد تحت درمان با دمنوش عناب بعد از 
 Monocyte و Eosinophil و WBC دو هفته آزمایش میزان
افزایش  یافته بود و میزان CRP كاهش چشمگیر داشته بود كه 
این اختالفات معنا دار را می توان، روند رو به بهبود بیماران ذكر 
كرد. همسو با نتایج مطالعه حاضر، در مطالعه ادواریو3 و همکاران 
افزایش  موجب  میوه  این  میلی گرم   100 غلظت  مصرف  نیز 

لنفوسیت ها و نورتوفیل ها شده بود ]21-24[. 

شمارش افتراقی گلبول های سفید نشان داد میوه عناب در ُدز 
100 میلی گرم دوبار در روز تمایل به افزایش گلبول های سفید 
خون، مونوسیت ها و ائوزینوفیل های خون دارد و در همین ُدز 
موجب كاهش معنادار CPR در بیماران كرونایی بستری شده بعد 

از مدت دو هفته شده است. 

نتایج به دست آمده از مطالعه بنامار4 و همکاران نشان می د هد 
كه عصاره آبی عناب موجب مهار تمایز لنفوسیت های انسانی و 

تقویت سیستم ایمنی می شود ]13[. 

كاهش  بر  عناب  میوه  مثبت  تأثیر  دیگر  احتمالی  مکانیسم 
درصد ماركرهای CRP در این مطالعه شاید از طریق كاهش تولید 
پروستاگالندین ها باشد؛ زیرا اثر مهاری عناب بر فعالیت آنزیم های 
سیکلواكسیژناز یک و دو اثبات شده است كه موجب مهار آنزیم 
سیکلواكسیژناز و سپس كاهش تولید پروستاگالندین ها سبب 

افزایش ایمنی بدن بیماران می شود ]25[.

3. Adhvaryu
4. Benammar 
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8

سال 1400 . دوره 1 . شماره 1

در بررسی اثربخشی آزمایش در افرادی كه عالوه بر بیماری 
كرونا دارای بیماری زمینه ای بودند، تغییرات معناداری افزایشی 
مشاهده   CRP چشمگیر  كاهش  و   Monocyte و   WBC در 
كه  افرادی  در  كه  مطالعه مشاهده شد  این  در  شد. همچنین 
هم از داروهای شیمیایی استفاده می كنند و هم دارای بیماری 

زمینه ای هستند، بعد از آزمایش اختالف معناداری در تست های 
آزمایشگاهی WBC ، Monocyte و CRP وجود دارد كه مشابهت 

زیادی با افرادی عادی بعد از آزمایش بود.

در مطالعه هوشیار و همکاران، مبنی بر اثربخشی میوه عناب  
بر سیستم ایمنی جهت مقابله با سرطان سینه مشخص شد كه 

جدول 1. توزیع مبتالیان به بیماری ناشی از ویروس كووید ـ 19 به تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی در بیمارستان بانک ملی ایران در سال 1400

تعداد )درصد(متغیر

جنس
)52( 26مرد

)48( 24زن

تأهل
)6( 3مجرد

)94( 47متأهل

تحصیالت

)36( 18زیر دیپلم

)36( 18دیپلم

)20( 10لیسانس

)8( 4مدارک باالتر

شغل

)22( 11کارمند

)4( 2شغل آزاد

)34( 17خانه دار

)40( 20بازنشسته

ورزش

)80( 40کمتر از 1 ساعت

)20( 110-2 ساعت

)0( 20-4 ساعت

)0( 0بیشتر از 4 ساعت

بیماری زمینه ای
)60( 30بله

)40( 20خیر

مصرف داروی شیمیایی
)44( 22بله

)56( 28خیر

مصرف داروی گیاهی
)48( 24بله

)52( 26خیر

مصرف دخانیات
)14( 7بله

)86( 43خیر

رعایت رژیم خاص
)44( 22بله

)56( 28خیر

لطیف گچکار و همکاران. بررسي اثر دمنوش عناب بر فرمول شمارش خون محیطی بیماران مبتال به کووید ـ 19 بستري در بیمارستان بانک ملی ایران
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عناب در درمان تومورهای سرطانی مفید بوده و باعث تقویت 
نوتروفیل ها  و  لنفوسیت ها  افزایش  و  مبتالیان  ایمنی  سیستم 

می شود ]26[.

در  خاص  رژیم  دارای  افراد  كه  است  آن  از  حاكی  یافته ها 

تست های آزمایشگاهی، عالوه بر افزایش میزان WBC و كاهش 
  Eosinophil همانند گروه های دیگر، میزان باال و معنا دار CRP

وجود دارد.

در مطالعه ای، مصرف عصاره عناب برای یک دوره 21 روزه در 

جدول 3.  توزیع مبتالیان به عفونت ویروس كووید ـ 19 با و بدون بیماری زمینه ای به تفکیک مقادیر اجزای فرمول شمارش خون محیطی قبل و بعد تجویز عناب 
در بیمارستان بانک ملی ایران در سال 1400

شمارش خون محیطي
 میانگین± انحراف معیار

P
 بعد از آزمایشقبل از آزمایش

بیماری زمینه ای دارد 
)n=30(

WBC5/6± 2/48/0± 2/90/01*

NEUTROPHIL67/4± 10/664/6± 11/70/21 *

LYMPHOCYTE22/8± 9/723/2± 10/40/83 *

EOSINOPHIL1/2± 0/91/4± 1/060/11 *

MONOCYTE8/4± 3/210/0± 2/80/01 *

ESR39/8± 27/534/6± 26/80/28 **

CRP72/2± 64/833/0± 15/50/01 **

بیماری زمینه ای ندارد 
)n=20(

WBC7/5± 3/58/6± 2/30/13 *

NEUTROPHIL68/3± 12/064/4± 11/80/20 *

LYMPHOCYTE20/5± 9/923/2± 9/60/27 *

EOSINOPHIL0/8± 0/71/8± 1/60/01 *

MONOCYTE9/8± 4/110/2± 3/10/67 *

ESR39/8± 21/939/7± 30/10/76 **

CRP64/8± 48/417/9± 13/10/01 **

* تی تست زوجی **  ویلکاكسون 

جدول 2.  توزیع 50 نفر از مبتالیان به عفونت ویروس كوویدـ19 به تفکیک مقادیر اجزای فرمول شمارش خون محیطی قبل و بعد تجویز عناب در بیمارستان بانک 
ملی ایران در سال 1400

شمارش خون محیطي
 میانگین± انحراف معیار

P
بعد از آزمایشقبل از آزمایش

WBC6/3± 38/2± 2/60/01*

Neutrophil67/8± 11/164/5± 11/70/07*

Lymphocyte21/9± 9/823/2± 10/00/36*

Eosinophil8/0± 0/1 5/3± 1/10/01*

Monocyte9/3± 0/610/1± 2/90/03*

ESR39/8± 25/236/7± 27/90/28**

CRP69/5± 2/414/2±5/70/01**

* تی تست زوجی، ** ویلکاكسون. 
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خوكچه هندی دیابتی كه دارای رژیم خاص است، مصرف شد 
كه نشان داده شد كه نوتروفیل های بیشتری را وادار به عمل 
فاگوسیتوزی می كند و درواقع عناب، سیستم ایمنی را با تحریک 
عملکرد نوتروفیل ها فعال می كند كه همسو با نتایج مطالعه حاضر 

است ]8[. تحقیق فوق تغییری در درصد گلبول های سفید گزارش 
رژیم خاص غذایی  از  كه  بیماران كرونایی  در  اما  است.  نکرده 
 CRP و WBC تبعیت نمی كردند، اثربخشی آزمایش در تست های

جدول5. توزیع مبتالیان به عفونت ویروس كووید ـ 19 با یا بدون رژیم غذایی خاص به تفکیک مقادیر اجزای فرمول شمارش خون محیطی قبل و بعد تجویز عناب 
در بیمارستان بانک ملی ایران در سال 1400

شمارش خون محیطي
 میانگین±انحراف معیار

P
بعد از آزمایشقبل از آزمایش

رعایت رژیم غذایی 
)n=22(

WBC5/9± 3/17/9± 2/40/02*

NEUTROPHIL67/7± 12/165/1± 13/10/34 *

LYMPHOCYTE23/4± 9/923/5± 11/20/96 *

EOSINOPHIL0/9± 0/51/4± 1/10/01 *

MONOCYTE8/0± 3/39/6± 2/80/02 *

ESR36/9± 20/736/0± 25/10/84 *

CRP50/8±43/79/3± 9/00/01 **

رژیم غذایی رعایت 
)n=28( نمی کنند

WBC6/5±2/98/5± 2/90/01*

NEUTROPHIL67/9±10/464/1± 10/60/12 *

LYMPHOCYTE20/8± 9/623/06± 9/10/24 *

EOSINOPHIL1/1± 1/01/6± 1/40/10 *

MONOCYTE9/7± 3/710/4± 3/00/33 *

ESR42/1± 28/437/2± 30/50/33 *

CRP83/8± 64/835/8± 18/90/01 **

*تی تست زوجی؛ **ویلکاكسون. 

جدول 4. توزیع 15 نفر از مبتالیان به عفونت ویروس كوویدـ  19 دارای بیماری زمینه ای همراه با مصرف داروهای شیمیایی به تفکیک مقادیر اجزای فرمول شمارش 
خون محیطی قبل و بعد تجویز عناب در بیمارستان بانک ملی ایران در سال 1400

شمارش خون محیطي
 میانگین±انحراف معیار

P
بعد از آزمایشقبل از آزمایش

WBC4/5± 1/78/2± 2/80/01 *

Neutrophil67/2± 10/269/0± 10/50/65 *

Lymphocyte23/5± 9/119/7± 9/00/09 *

Eosinophil1/4± 0/80/9± 0/90/91 *

Monocyte7/6± 3/19/2± 2/90/04 *

ESR51/0± 18/961/4± 26/30/11 **

CRP76/0± 36/826/3± 24/80/01 **

* تی تست زوجی؛ **ویلکاكسون. 
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دیده شد. در مطالعه زایو5 و همکاران كه روی انسان های سالم و 
بالغ با رژیم عادی انجام شد، مشخص شده كه آرابینتوگاالكان های 
استخراج شده و همچنین دو پلی ساكارید پکتینی دیگر به نام های 
u-B-2 و Ju-B-3 در عناب شناسایی  شده كه اثر مثبت آن ها روی 
تعداد گلبول های سفید خون به اثبات رسیده كه وابسته به ُدز 

سبب القا و تحریک سیستم ایمنی شده است ]27[.

بنابراین، این احتمال وجود دارد كه تأثیر مثبت میوه عناب 
روی تعداد گلبول های سفید، مونوسیت، ائوزینوفیل ها و CRP در 
پژوهش حاضر ناشی از اثر پلی ساكارید های موجود در عناب مثل 
آرابینوز و گاالكتوز بوده باشد. این یافته همسو با نتایج مطالعه  

طیبي و همکاران است ]28[.

از محدودیت های مطالعه حاضر، نبودن مطالعه مشابه در زمینه 
درمان انسانی بیماری كرونا با عناب، عدم امکان وجود استفاده 
زمینه  در  انسانی  مشابه  مطالعات  محدودیت  كنترل،  گروه  از 

اثر بخشی عناب است. 

نتیجه  گیری نهایی

روز  در  بار  دو  مصرف  كه  می دهد  نشان  بررسی  این  نتایج 
میزان 100 میلی گرم دمنوش میوه عناب سبب افزایش تعداد 
گلبول های سفید خون و لنفوسیت، ائوزینوفیل ها و كاهش قابل 
مالحظه CRP خون شود. به هر حال تحقیقات بیشتری در این 
زمینه الزم است تا مکانیسم های دخیل در تأثیر دمنوش میوه 
عناب بر بیماران كرونایی روشن تر شود، اما مصرف دمنوش میوه 
عناب در مقدار مشخص شده، همراه با درمان هایی برای كرونا در 

بیماران بستری پیشنهاد می شود. 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

این مقاله حاصل بخشي از طرح تحقیقاتي با عنوان: بررسي اثر 
دمنوش عناب بر فرمول شمارش خون محیطي بیماران مبتال 
مصوب  ایران،  ملي  بانک  بیمارستان  در  بستري  كووید 19  به 
دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي، در سال 1400 با كد اخالق 

 IR.SBMU.RETECH.REC.1400.244بوده است.

حامي مالي

این تحقیق حاصل پروژه تحقیقاتي است كه توسط مدیر امور 
بیمارستان و دانشکده بانک ملي ایران تا یید شده است و حامي 

مالي آن بانک ملي مي باشد.

5. Zhao

مشارکت نویسندگان

مدیریت طرح: مهربانو حیدري؛ كسب اطالعات از منابع علمي: شهال 
بیگلي، فاطمه زنجاني؛ بررسي متون: زهرا دیباجي فروشاني، زیبا 
برزآبادي فراهاني؛ جمع آوري نمونه: فاطمه واشقاني فراهاني، باقر قلي 
پور؛ روش شناسي و آنالیز آماري : لطیف گچکار؛ ویرایش متون: جالل 
عربلو؛ پشتیباني منابع : حسینعلي سخندان؛ همه نویسندگان نسخه 

ارسالي به مجله را مطالعه و تایید كردند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله هیچ گونه تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

از مدیریت محترم عامل بانک ملي و مدیران محترم بیمارستان و 
دانشکده پرستاري بانک ملي و همه كساني كه ما را در این پژوهش 

یاري داده اند قدرداني مي شود.

لطیف گچکار و همکاران. بررسي اثر دمنوش عناب بر فرمول شمارش خون محیطی بیماران مبتال به کووید ـ 19 بستري در بیمارستان بانک ملی ایران
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