
2

Year 2021. Vol 1. Num 1

Extended Abstract

1. Introduction

he immune system plays an important role 
in preventing disease and helping the body 
fight infections and treat disease by increas-
ing the levels and function of lymphocytes, 

neutrophils, macrophages, monocytes, and C-Reactive 

Proteins (CRPs). CRP is an acute phase reactant whose se-
rum levels are secreted in the inflammatory process and in 
the immune system in response to inflammatory cytokines 
such as interleukin-6. In inflammatory disorders, it acts as 
a clinical indicator whose increase indicates inflammation.

 Health workers are more exposed to infections and occu-
pational hazards than others. Improving the safety of hos-
pital staff is very important due to their close contact with 
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Background The immune system is a defense system against a variety of bacteria, viruses and diseases. 
Strengthening the immune system is essential in improving a person’s health. 
Objective This study aims to evaluate the effectiveness of jujube tea in strengthening the immune system 
(peripheral blood count) of hospital staff during the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic.
Methods In this before-after clinical trial, participants were 151 employees of Bank Melli Iran Hospital in 
Tehran, Iran who were selected randomly. They consumed jujube tea twice a day for two weeks. Their 
demographic information were recorded and laboratory test measuring their C-Reactive Protein (CRP), 
Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR), Lymphocytes, Neutrophils, White Blood Count (WBC), Mono-
cytes, and Eosinophils were conducted before and after the intervention. The collected data were ana-
lyzed in SPSS V. 22 software. Significance level was set at P<0.05.
Findings The mean age of participants was 38.84±10.1 years. After the intervention, a significant differ-
ence was observed in the lymphocytes count (P<0.03) and CRP level (P<0.001) of female staff before and 
after the intervention, while in male staff the difference was significant only in the CRP level (P<0.001). 
Conclusion Jujube fruit consumption can strengthen the immune system of hospital staff during the CO-
VID-19 pandemic by increasing eosinophil and lymphocyte counts and reducing the CRP level. 
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patients having infectious diseases and the prevalence of 
infections in hospitals.

 Recently, herbal medicines are widely used to treat diseas-
es and strengthen various body systems. Jujube can reduce 
inflammatory cytokines due to its antioxidant properties 
and inhibition of free radicals. It is a medicinal plant be-
longing to the Romnaceae family, which contains vitamins 
(especially ascorbic acid), minerals, fatty acids, amino ac-
ids, polysaccharides, fiber, flavonoids, triterpenic acids, nu-
cleobases, α-tocopherol and carotene.

 These compounds have anti-cancer, anti-inflammatory, im-
mune-stimulating, antioxidant, liver-protecting, and gastro-
intestinal protective properties. Due to the resistance of the 
human body to antibiotics and the need to introduce new 
substances that stimulate the immune system, the present 
study aims to determine the effect of Jujube consumption 
on the peripheral blood count of hospital staff.

2. Methods

This is a before-after clinical trial conducted on Bank 
Melli Iran Hospital staff in 2020. The sample size was cal-
culated 151 by choosing %95 confidence level, 80% test 
power, a mean difference of 30 according to the Reference 
No.19 and an error of 0.1.

 Simple random sampling was performed using personnel 
number (even numbers) after obtaining informed consent 
from the staff. Inclusion criteria were age 20-60 years, and 
willingness to participate in the study, while the exclusion 
criteria were unwillingness to continue participation or oc-
currence of illness and death during the study. If a partici-
pant left the study, another person would be replaced. 

Data collection tool was a questionnaire surveying de-
mographic and clinical information, as well as laboratory 
tests measuring CRP, ESR, Lymphocyte, Neutrophi, WBC, 
Monocyte, and Eosinophil counts. The intervention was 
performed according to the protocol sent by the Ministry 
of Health.

Before the intervention, the participants completed the 
questionnaire and the mentioned laboratory tests were tak-
en from them. After a two-week intervention with Jujube 
consumption, the laboratory tests were taken again. The 
collected data were analyzed in SPSS V. 22.

3. Results

Participants in the study had a mean age of 38.8±10.1 
years. Based on Wilcoxon test, it was found that in women, 

the difference was significant only in lymphocyte count  
(P<0.03) and CRP level (P<0.01) before and after receiv-
ing Jujube consumption, while in men, the difference was 
significant only in CRP level (P<0.01).

4. Discussion and Conclusion

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness 
of Jujube consumption on the immune system of Hospital 
staff. In this study, 100 mg of Jujube fruit was used twice a 
day, as used in the study by Adhvaryu et al. [20]. Findings of 
the present study showed that the participants in the study 
had increased lymphocyte count and decreased CRP level 
significantly after two weeks of Jujube consumption.

Accordign to Ayman Mohamed et al. regarding immune 
system function in the face of infections, neutrophils, mac-
rophages, and monocytes are activated by an increase in 
the T lymphocytes level and function, and CRPs first fight 
infections with a short-term increase and then improve im-
mune function with a long-term decrease.

Therefore, a decrease in CRP level after 2 weeks of inter-
vention may indicate the improved immunity. In the study 
by Adhvaryu et al. 100 mg of Jujube fruit increased the 
lymphocytes and neutrophils counts, which is not consis-
tent with our results.

The results of the present study regarding the reduction 
of CRP level after the intervention are consistent with the 
results of Asgari et al. in 2016 who found that consumption 
of jujube powder significantly reduced CRP in diabetic rats. 
In addition to decreased CRP level, women participating in 
our study had increased lymphocyte count after consuming 
jujube tea, which is in line with the results of Hoshyar et 
al. who evaluated the effect of jujube fruit on the immune 
system of patients with breast cancer and showed that ju-
jube was useful in the treatment of cancerous tumors; it had 
a preventive effect in strengthening the immune system of 
patients, and increased lymphocytes and neutrophils counts.

 Overall, it was concluded that 100 mg of jujube twice a 
day increases the number of lymphocytes and eosinophils 
counts and decreases CRP level. More research is needed to 
clarify the mechanisms involved in the effect of jujube on 
the immune system. It is suggested that a higher amount of 
jujube tea be taken or longer days compared to our study for 
better immune system function.
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مقاله پژوهشی 

بررسی اثر دمنوش عناب بر فرمول شمارش خون محیطی کارکنان بیمارستان بانک ملی

اهداف سیستم ایمنی بدن یک سد دفاعی در برابر انواع باكتری ها، ویروس ها و انواع مختلف بیماری هاست. تقویت سیستم ایمنی امری 
اساسی در بهبود سالمت فرد است؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر دمنوش عناب بر فرمول شمارش خون محیطی كاركنان 

بیمارستان بانک ملی انجام شد. 
مواد و روش ها در این كارآزمایی بالینی از نوع قبلـ  بعد 151 نفر از كاركنان بیمارستان بانک ملی ایران به  صورت نمونه گیری تصادفی 
ساده انتخاب شدند. كاركنان به مدت دو هفته از دمنوش عناب، دو وعده در روز استفاده كردند. اطالعات جمعیت شناختی و نتایج 
تست های آزمایشگاهي  WBC- Monocyte- Eosinophil-  Neutrophi- Lymphocyte- ESR- CRP قبل و بعد از آزمایش ثبت 
و بررسی شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه  و تحلیل شد. سطح معناداری P <0/05 در نظر گرفته شد.

 (P <0/01) CRP و (P <0/03) یافته ها میانگین سنی افراد تحت درمان 10/1±38/8 بود. در كل، كاركنان فقط اختالف مقدار لنفوسیت
قبل و بعد دریافت دمنوش عناب معنادار بود. در مردان فقط اختالف مقدار CRP (P <0/01) و در زنان فقط اختالف مقدار لنفوسیت 

(P <0/03) و CRP (P <0/01) قبل و بعد دریافت دمنوش عناب معنا دار بود. 
نتیجه گیری مصرف دمنوش میوه عناب با تغییر در اجزای فرمول شمارش می تواند در تقویت سیستم ایمنی مؤثر باشد.
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كاركنان بیمارستان، 
عناب، سیستم ایمنی
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مقدمه

سیستم ایمني به  عنوان مکانیسم دفاعي بدن، علیه نفوذ و 
تجاوز عوامل بیگانه واكنش نشان می دهد ]1[. سیستم ایمنی 
نقش مهمي در پیشگیري از ابتال به بیماری ها و همچنین كمک 
به مقابله بدن با عفونت ها و درمان بیماری ها دارد. دستگاه ایمنی 
با شناسایی، حمله و نابودی میکروارگانیسم ها و سلول های بیگانه، 

از بدن محافظت می كند ]2[.

این سیستم به  عنوان ابزاری جهت بازشناسی سلول های خودی 
از مواد بیگانه و حفظ هموستاز بدن تکامل می یابد. سلول های 
ایمنی از گلبول های سفید كه در اعضا و بافت های لنفاوی متعدد 

در سرتاسر بدن و خون یافت می شوند، تشکیل  شده است ]1[.

گلبول های سفید از طریق جریان خون و سیستم لنف در میان  
بافت های مختلف مهاجرت كرده و وظیفه حفاظت از بدن را بر 
عهده  دارند ]2[. همچنین سلول های بیگانه خوار نوتروفیل ها و 
ماكروفاژ ها نیز از طریق اتصال انتخابی به مولکول های چسبان 
خاصی كه روی سلول های پوششی وجود دارند، از جریان خون 

خارج  شده و به بافت های مختلف بدن وارد می شوند ]3[. 

نوتروفیل ها ، مونوسیت ها و ماكروفاژ ها عمده ترین سلول های 
بیگاه خوار سیستم ایمنی محسوب می شوند ]4[. با این تفاسیر 
داشتن یک سیستم ایمنی قوی می تواند به  عنوان سد دفاعی 

* نویسنده مسئول: 
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محکمی افراد را در مقابل ابتال به انواع بیماری ها محافظت كند. از 
جمله افرادی كه در معرض ابتال به بیماری های مختلفی هستند، 

ارائه دهندگان خدمات بهداشت و درمان هستند ]5[. 

با سایر  مقایسه  در  درمانی،  ـ  بهداشتی  مراكز  و  بیمارستان 
برای  مخاطره آمیزتر  محیطی  خدماتی،  و  اداری  سازمان های 
پرسنل خود هستند. آشناترین خطر شغلی تهدیدكننده پرسنل 
مراقبت های بهداشتیـ  درمانی، مواجهه با عوامل زیست شناختی 

و به دنبال آن عفونت است ]6[. 

كاركنان بیمارستان ها در معرض بسیاري از خطرات شغلي، از 
جمله انواع عفونت ها، عوامل استرس زا و مواد آلرژن قرار دارند. از 
این  رو ضرورت برنامه مراقبتي و پایش سالمت آنان، از مهم ترین 
كاهش  و  كاركنان  سالمت  ارتقاي  است.  مدیریتي  برنامه های 
هزینه های ناشي از حوادث و بیماری های كاركنان باعث بهبود 

كیفیت خدمات در بیمارستان ها می شود.

مدیریت سالمت باید براي رسیدن به هدف خود برنامه ریزی 
مراقبت های  پرسنل  فعال  ایمن سازی   .]7،  8[ باشد.  داشته 
بهداشتي و استراتژی های الزم براي جلوگیري از انتقال بیماري 

بسیار مهم است ]9[.

تماس  دلیل  به  بیمارستان  كاركنان  ایمنی  سطح  ارتقای 
تنگاتنگ با بیماران مبتال به بیماری های عفونی؛ به ویژه در زمان 
شیوع عفونت ها، از اهمیت زیادی برخوردار است. تقویت سیستم 
ایمنی كاركنان بیمارستان در حفظ سالمت آن ها و همچنین 
اینکه خود  بر  مراجعه كنندگان نقش ویژه ای دارد، چون عالوه 
بیماری حفظ می كنند، موجب می شود كه  را در مقابل  آن ها 
نیروی سالم جهت ارائه خدمات به سایر اقشار و گروه های درگیر 

بیماری بدون وقفه و با كیفیت ارائه دهند ]10[.

درمان  برای  گسترده ای  به  طور  گیاهی  داروهای  از  اخیراً 
بیماری ها و تقویت سیستم های مختلف بدن استفاده می شود. 
عناب1 از گیاهان دارویی خانواده Romnaceae است ]11[. این 
گیاه در مناطق وسیعی از جهان، از جمله مدیترانه، استرالیا و 
كشورهای جنوب اروپا مانند اسپانیا، یونان و قبرس رشد می كند 
]12[ و همچنین در فالت ایران، عمدتاً در استان های خراسان، 

اصفهان، گلستان و مازندران كشت می شود ]13[.

بسیاری از مواد مغذی و عناصر فیتوشیمیایی در عناب موجود 
است كه می تواند به یک رژیم غذایی سالم كمک كند. از نظر 
شیمیایی، عناب حاوی ویتامین ها (به ویژه اسید اسکوربیک)، مواد 
معدنی، اسید چرب، اسید آمینه، پلی ساكارید، فیبر، فالونوئیدها 
و  تری ترپنیک  اسیدهای  اسیدها)،   -3 فالون   -3 و  (فالون ها 
نوكلئوزیدهاست ]15 ،14[. عالوه بر این، حاوی پلی ساكاریدها، 
نوكلئوزیدها و نوكلوبازها، α-توكوفرول و كاروتن است ]16[. این 

1. Ziziphus

تركیبات فعال زیستی به چندین اثر مفید روی میزبان، از جمله 
ضدسرطان، ضدالتهاب، تحریک ایمنی، آنتی اكسیدان، محافظت 
از كبد و همچنین فعالیت های محافظتی دستگاه گوارش منجر 

می شود ]18 ،17[.

مطالعاتی در مورد اثر مفید عناب و برخی تركیبات آن در بهبود 
عملکرد ایمنی وجود دارد. با توجه به مقاومت بدن انسان نسبت به 
آنتی بیوتیک ها و نیاز به معرفی مواد جدیدی برای محرک سیستم 
ایمنی، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر عناب، بر فرمول شمارش 
خون محیطی كاركنان بیمارستان بانک ملی ایران در سال 1399 

می پردازد.

روش مطالعه  

كاركنان  روی  حاضر  بعد2  ـ  قبل  نوع  از  بالینی  كارآزمایی 
بیمارستان بانک ملی در سال 1399 انجام  گرفته است. حجم 
نمونه ]19[ با انتخاب سطح اطمینان 95 درصد، توان  80 درصد، 
میانگین اختالف ها برابر 30 ]19[ و خطای 0/1 برابر 151 نفر 

محاسبه شد. 

شماره  از  استفاده  با  ساده  تصادفی  به  صورت  نمونه گیری 
پرسنلی (شماره زوج) انجام گرفت. به این صورت كه تمام افراد 
دارای شماره پرسنلی زوج بودند، به  عنوان افراد مورد مطالعه در 
نظر گرفته شدند. معیار ورود به مطالعه داشتن عالقه و رضایت 
بود.  تا 60 سال  بین 20  و داشتن سن  به شركت در مطالعه 
معیار خروج از مطالعه، عدم بروز بیماری در طول مطالعه و مرگ 
شركت كننده بود. در صورت بروز هرگونه مشکلی مبنی بر خروج 

شركت كنندگان از مطالعه سعی شد فرد دیگری جایگزین شود.

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

كلی منتشر خواهد شد. 

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

Lymphocyte- ESR- CRP بود. 

ارسال شده  پروتکل درمانی  بر اساس  آزمایش،  اجرای  جهت 
صبحانه  از  بعد  ساعت  یک  درمان،  و  بهداشت  وزارت  توسط 
بود،  یک عدد عناب كه در حدود 100 سی سی آب دم شده 
به شركت كنندگان داده شد. سپس عناب ها دور ریخته نشد و 

2. Before-After Clinical Trial

بینا منتظر و همکاران. بررسی اثر دمنوش عناب بر فرمول شمارش خون محیطی کارکنان بیمارستان بانک ملی
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در قوري نگهداري شد و یک ساعت قبل از ناهار، عناب ها را له 
كرده و روي آن مجدداً آب جوش ریخته و یک فنجان دیگر به 
شركت كنندگان داده شد. این روش آزمایشی به مدت دو هفته 

هر روز تکرار شد.

قبل از آزمایش، شركت كنندگان پرسش نامه محقق ساخته را 
WBC- Mono-تکمیل كردند و تست های آزمایشگاهی مربوط به 

  cyte- Eosinophil- Neutrophi- Lymphocyte- ESR- CRP
از آن ها گرفته شد. همچنین بعد از آزمایش دو هفته ای با دم كرده 

عناب مجدداً تست های آزمایشگاهی انجام شد.

داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 تجزیه و 
تحلیل شد. نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون كولموگروف 
ـ اسمیرنف بررسی شد. مشخص شد كه متغیرها دارای توزیع 
غیر نرمال است؛ بنابراین از آزمون های آماری توصیفی (فراوانی، 
ویلکاكسون  تحلیل  آماری  آزمون  و  معیار)  انحراف  و  میانگین 
جهت مقایسه میانگین قبل و بعد از آزمایش استفاده شد. سطح 

معناداری P<0/05 در نظر گرفته شد.

یافته ها

افراد شركت كننده در مطالعه دارای میانگین سنی 38/8±10/1 
هستند. 41/7 درصد افراد شركت كننده در مطالعه مرد و 58/3 
درصد زن بودند. سایر اطالعات جمعیت شناختی در جدول شماره 

1 ارائه شده است.

بر اساس آزمون ویلکاكسون مشخص شد كه در كل كاركنان 

فقط اختالف مقدار لنفوسیت (P<0/03) و CRP (P<0/01) قبل 
و بعد دریافت دمنوش عناب معنا دار است (جدول شماره 2).  در 
مردان فقط اختالف مقدار CRP (P<0/01) و در زنان فقط اختالف 
مقدار لنفوسیت (P<0/03) و CRP (P<0/01) قبل و بعد دریافت 

دمنوش عناب معنا دار بود (جداول شماره 3 و 4). 

بحث

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر دمنوش عناب بر اجزای فرمول 
شمارش خون محیطی كاركنان بیمارستان بانک ملی ایران در 
سال 1399 اجرا شد. در این مطالعه از مقدار 100 میلی گرم میوه 
عناب به  صورت دوبار در روز همانند مطالعه ادوارو3 و همکاران 
استفاده شد ]20[ یافته های مطالعه حاضر نشان داد كه در افراد 
شركت كننده در مطالعه با مصرف دمنوش عناب بعد از دو هفته 

مقدار لنفوسیت افزایش و مقدار CRP كاهش یافت. 

 در راستای این مطالعه، محمد و همکاران، عملکرد سیستم 
ایمنی را در مواجهه با عفونت ها به این صورت شرح می دهند كه 
نوتروفیل ها، ماكروفاژها و مونوسیت ها، به دلیل افزایش در سطح 
و عملکرد لنفوسیت های T، فعال می شوند و همچنین سطح   
CRP ابتدا با یک افزایش كوتاه مدت با عفونت ها، مبارزه می كند 
و سپس با یک كاهش بلندمدت موجب بهبود عملکرد سیستم 

ایمنی می شود ]21[.

می تواند  آزمایش  هفته  دو  از  بعد   CRP كاهش  بنابراین 

3. Adhvaryu

بینا منتظر و همکاران. بررسی اثر دمنوش عناب بر فرمول شمارش خون محیطی کارکنان بیمارستان بانک ملی

جدول 1. توزیع كاركنان به تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی بیمارستان بانک ملی در سال 1400 

تعداد )درصد(متغیر

جنس
)41/7( 63مرد

)58/3( 88زن

تأهل
)36/4( 55مجرد

)63/6( 96متأهل

تحصیالت

)1/3( 2زیر دیپلم

)21/2( 32دیپلم

)50/3( 76لیسانس

)27/2( 41مدارک باالتر

شغل

)95/3( 144کارمند

)3/3( 5شغل آزاد

)0( 0خانه دار

)1/3( 2بازنشسته
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نشان دهنده اثر بهبود ایمنی باشد. در مطالعه آدواریو و همکاران 
غلظت 100 میلی گرم مصرف این میوه موجب افزایش لنفوسیت ها 

و نوتروفیل ها شده بود ]20[ كه مطابق با مطالعه  حاضر نبود.

در بررسی اثربخشی آزمایش دمنوش عناب در مردان و زنان 
شركت كننده، كاهش در CRP در هر دو جنس مشاهده شد كه 
مطابق با مطالعه عسگری و همکاران است كه مشاهده كردند 
معنادار CRP در موش های  پودر عناب موجب كاهش  مصرف 

صحرایی دیابتی شده است ]22[.

CRP به  عنوان پروتئین واكنشی فاز حاد شناخته می شود كه 
میزان سرمی آن در فرایند التهاب و نقص سیستم ایمنی می تواند 
این  یابد ]22[.  افزایش  برابر  تا 100  در مدت 24-48 ساعت 
فاكتور در پاسخ به سیتوكین های التهابی مانند اینترلوكین-6 
ترشح  شده و در اختالالت التهابی به  عنوان یک شاخص كلینیکی 

اهمیت می یابد.

جدول 2.  میانگین و انحراف معیار مقادیر فرمول شمارش قبل و بعد از دریافت دمنوش عناب در 151 نفر از كاركنان بیمارستان بانک ملی در سال 1400

شمارش خون محیطي
میانگین±انحراف معیار

P
بعد از آزمایشقبل از آزمایش

WBC6/8± 1/67/1± 1/60/06

Neutrophil4/2± 3/04/0± 1/10/81

Lymphocyte2/1± 0/62/5± 0/50/03*

Eosinophil0/1± 0/10/ 2± 0/10/08

Monocyte0/6± 0/50/7± 0/60/39

ESR7/5± 5/28/1± 5/60/28

CRP3/4± 0/62/0±0/80/01*

P <0/05 معنا داری *

تعداد )درصد(متغیر

ورزش

)81/4( 123کمتر از 1 ساعت

)15/9( 124-2 ساعت

)0/7( 21-4 ساعت

)2( 3بیشتر از 4 ساعت

بیماری زمینه ای
)24/5( 37بله

)75/5( 114خیر

مصرف داروی شیمیایی
)41/8( 63بله

)58/2( 88خیر

مصرف داروی گیاهی
)21/8( 33بله

)78/1( 118خیر

مصرف دخانیات
)36/5( 55بله

)63/5( 96خیر

رعایت رژیم خاص
)11/3( 17بله

)88/7( 134خیر

بینا منتظر و همکاران. بررسی اثر دمنوش عناب بر فرمول شمارش خون محیطی کارکنان بیمارستان بانک ملی
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CRP تنها یک ماركر التهابی نیست، بلکه افزایش آن نشان دهنده 
التهاب است ]23[. عناب می تواند به دلیل خاصیت آنتی اكسیدانی 
و مهار رادیکال های آزاد موجب كاهش بیان سیتوكین های التهابی 

همانند اینترلوكین-6 و اینترلوكین 1b و TNFβ و CRP شود. 

زنان  كه  است  آن  از  حاكی  حاضر،  مطالعه  یافته های 
شركت كننده در مطالعه، بعد از مصرف دمنوش عناب عالوه بر 
افزایش میزان لنفوسیت  كاهش CRP همانند گروه های دیگر، 
داشتند كه همسو با نتایج مطالعه هوشیار و همکاران است كه 
در مطالعه ای به بررسی اثربخشی میوه عناب بر سیستم ایمنی 
جهت مقابله با سرطان سینه پرداخته بودند و نشان دادند عناب 
در درمان تومورهای سرطانی مفید بوده و اثر پیشگیرانه در تقویت 
سیستم ایمنی مبتالیان داشته كه موجب افزایش لنفوسیت ها و 

نوتروفیل ها شده است ]24[. 

همین نتایج در مطالعه آدواریو و همکاران به دست آمد و اعالم 

كردند كه اثر ضدالتهابی عصاره آبی عناب به دلیل مهار تمایز 
لنفوسیت های انسانی و تقویت سیستم ایمنی اتفاق می افتد ]25[.

مکانیسم احتمالی دیگر كه تأثیر مثبت دمنوش عناب را بر 
كاهش CRP نشان دهد، می تواند به خاطر اثر بر پروستاگالندین ها 
باشد؛ زیرا اثر مهاری عناب بر فعالیت آنزیم های سیکلواكسیژناز 
و  آنزیم سیکلواكسیژناز  اثبات  شده كه موجب مهار  یک و دو 
سپس كاهش تولید پروستاگالندین ها و درنهایت سبب افزایش 

ایمنی بدن بیماران شده باشد ]26[.

استفاده  وجود  امکان  عدم  مطالعه حاضر،  از محدودیت های 
و  طوالنی تر  آزمایش  جهت  زمان  محدودیت  كنترل،  گروه  از 
محدودیت مطالعات مشابه انسانی در زمینه اثربخشی عناب است؛ 
بنابراین پیشنهاد می شود در مطالعات آینده در مورد اثربخشی 

عناب، از گروه كنترل جهت مقایسه اثربخشی استفاده شود. 

همچنین طول مدت آزمایش و پیگیری بعد از آن افزایش یابد 

جدول3.   میانگین و انحراف معیار مقادیر فرمول شمارش قبل و بعد از دریافت دمنوش عناب در 63 نفر از كاركنان مرد بیمارستان بانک ملی در سال 1400

شمارش خون محیطي
میانگین± انحراف معیار

P
بعد از آزمایشقبل از آزمایش

WBC7/2± 1/97/2± 1/80/53

Neutrophil3/9± 1/14/1± 1/30/16

Lymphocyte2/3± 0/62/2± 0/50/06

Eosinophil0/4± 0/20/5± 0/30/28

Monocyte0/6± 0/10/6± 0/60/53

ESR4/6± 4/54/2± 3/40/99

CRP4/2± 3/52/1± 0/80/01*

P <0/05 معنا داری *

جدول4. میانگین و انحراف معیار مقادیر فرمول شمارش قبل و بعد از دریافت دمنوش عناب در 88 نفر از كاركنان زن بیمارستان بانک ملی در سال 1400

 شمارش خون محیطي
میانگین± انحراف معیار

P
بعد از آزمایشقبل از آزمایش

WBC6/8± 1/67/1± 1/60/06

Neutrophil4/2± 3/04/0± 1/10/81

Lymphocyte2/1± 0/592/5± 0/580/03*

Eosinophil0/1± 0/10/2± 0/10/08

Monocyte0/6± 0/50/7± 0/60/39

ESR7/5± 5/28/1± 5/60/28

CRP3/4± 0/62/0± 0/80/01*

P <0/05 معنا داری *

بینا منتظر و همکاران. بررسی اثر دمنوش عناب بر فرمول شمارش خون محیطی کارکنان بیمارستان بانک ملی
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تا اثربخشی مصرف طوالنی مدت سنجیده شود.

نتیجه گیری نهایی

روز  در  بار  دو  مصرف  كه  می دهد  نشان  بررسی  این  نتایج 
لنفوسیت،  افزایش  میزان 100 میلی گرم دمنوش عناب سبب 
تحقیقات  حال  به  هر  می شود.   CRP كاهش  و  ائوزینوفیل ها 
بیشتری در این زمینه الزم است تا مکانیسم های دخیل در تأثیر 
دمنوش عناب بر سیستم ایمنی روشن تر شود، اما مصرف دمنوش 
عناب در مقدار مشخص شده می تواند موجب كاهش التهاب های 
ایجاد شده توسط سیستم ایمنی شود؛ بنابراین پیشنهاد می شود 
میزان باالتری از دمنوش عناب و در روزهای طوالنی تر از مطالعه 

حاضر برای عملکرد بهتر سیستم ایمنی انجام گیرد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

این مقاله حاصل بخشي از طرح تحقیقاتي با عنوان: بررسي 
كاركنان  محیطي  خون  شمارش  فرمول  بر  عناب  دمنوش  اثر 
شهید  پزشکي  علوم  دانشگاه  مصوب  ملي،  بانک  بیمارستان 
 IR.SBMU.RETECH.اخالق كد  با   1400 سال  در  بهشتي، 

 REC.1400.242بوده است.

حامي مالي

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

مالي آن بانک ملي مي باشد.

مشارکت نویسندگان

مدیریت طرح: فاطمه زنجاني؛ كسب اطالعات از منابع علمي: 
شهال بیگلي، مهربانو حیدري؛ بررسي متون: زهرا دیباجي فروشاني 
، زیبا برزآبادي فراهاني؛ جمع آوري نمونه: فاطمه واشقاني فراهاني، 
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