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 چکیده 
  بدون   و  مترسانتی  45  تا  10  ارتفاع   به  خودرو  و  علفی  ،Plantaginaceae  خانواده  از  گياهی  (Plantago major L).  کبير  بارهنگ     

  تمام   در  تقریباً  ایران  در  و  شمالی  یآمریکا  و  آفریقا  شمال  همچنين  و  آسيا  و  اروپا  قاره  دو  از  وسيعی   منطقه  در  گياه  این  .است  ساقه

 انعقاد يرهایمس از یکی  در حداقل که شودی م شناخته گياهی عنوانبه و داشته نقش خونریزی کردن متوقف در گياه دانه .رویدیم نقاط

  انسانی   انعقادی  هاییشآزما  بر  کبير  بارهنگ  دانه  اتانولی  عصاره  اثر  سنجش  هدف  با  مطالعه  اینرو،  ازاین  .کندیم  ءایفا  سزاییه ب  نقش

  %80  اتانول  در  دانه  پودر  گيریعصاره   و  شده  آسياب   چينیبوته   در  کبير  بارهنگ  گياه  دانه  شد.  اجرا   و  طراحی  آزمایشگاهی  محيط  در

 آب   و  انجام شد  سلسيوس  درجه  50  دمای  در  اواپوراتور  روتاری  دستگاه  کمک  با  عصاره،  الکل  تبخير  .شد   انجام  ساعت  48  مدته ب

 لر ک آون  بافر در  مختلف  هایغلظت   با  آمده  بدست  گياهی  خشک  عصاره  .گردید  خارج  سلسيوس  درجه   40  دمای  با  آون   در  ماندهباقی

 و شد بررسی (CT) انعقاد زمان و (APTT) ترومبوپالستين نسبی  زمان ،(PT) پروترومبين زمان انعقادی یهاشاخص بر آن يرتأث و تهيه

  کبير   بارهنگ   دانه  اتانولی  عصاره  که  داد  نشان   مطالعه   این  نتایج   گرفت.  قرار  وتحليلیهتجز  مورد  t-test  آماری   آزمون  يلهوسبه   نتایج

 داریی معن   اثر  (CT)   انعقاد  زمان  و  (PT)  پروترومبين  زمان  بر  و  شد  (APTT)  ترومبوپالستين  نسبی  زمان  انعقادی  شاخص  کاهش  باعث

 انجامبرای    اینوجودبا  .دارد  کبير  بارهنگ   دانه   اتانولی   عصاره   انعقادی  يرتأث  از حکایت    مطالعه  این  از  حاصل   هاییافته  نداشت.

 . رسدیم نظربه   ضروری یانسان  و حيوانی یهامدل روی بر بيشتر مطالعه تکميلی، تحقيقات

 

 .انعقاد زمان ترومبوپالستين، نسبی زمان پروترومبين، زمان ،L. major Plantago :کلیدی  های واژه

 

 مقدمه

  خانواده   از   گياهی   ( L major Plantago).   کبير   بارهنگ 
Plantaginaceae ،   45  تا   10  ارتفاع   به   خودرو   و   علفی  

  ین ا   . ( et al Razavi,. 2010)   است   ساقه   بدون   و   متر سانتی 
Byng, & Christenhusz )   بوده   جنس   94  شامل   خانواده 

  تشکيل   گونه   265  از   بارهنگ   جنس   ميان   این   در   که   ( 2016
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  منطقه   در   بارهنگ   گياه   . ( et al. Taskova, 2002)   است   شده 
  و   آفریقا   شمال   همچنين   و   آسيا   و   اروپا   قاره   دو   از   وسيعی 
  . روید ی م   نقاط   تمام   در   تقریبًا  ایران   در   و   شمالی   ی آمریکا 

  به   متمایل   سبز   یش ها گل   رنگ   و   ی ا طوقه   تمامًا  آن   ی ها برگ 
  ت. اس  ماه   شهریور   تا  اردیبهشت  گياه  گلدهی  فصل   .است  ی ا قهوه 
  در   و   شکل   ی مرغ تخم   ، کوچک   تيره،   ی ا قهوه   گياه   این   ی ها دانه 

  4-8  ی محتو   ی مرغ تخم   کپسول   صورت به   که   پوستينه   ای يوه م 
  کبير   بارهنگ   . ( et al Razavi., 2010)   دارند   قرار   است،   دانه 

  های يماری ب   درمان   ازجمله   زیادی   دارویی   مصارف   دارای 
  پيشگيری   خون،   گردش   گوارشی،   تنفسی،   های ی ناراحت   پوستی، 

  تومور،   تشکيل   از   ممانعت   ویروس،   و   هپاتيت ضد   سرطان،   از 
؛   2002et alChiang ,.)   است   ها عفونت   و   زخم   درمان 

Samuelsen, 2000 ) .   ها، تانن  به  توان ی م   ياه گ   این   مؤثره   مواد  از  

  فنلی   های ترکيب   ، فالونوئيدها   ، کومارینی   های ترکيب   برخی 
  C  ن ویتامي   و   ترپنوئيدها   دها، ي الوئ ک ل آ   ، کافئيک(   اسيد   )مشتقات 

  (. n,eamuelsS 2000  ؛ al et alvezG,. 2003)   کرد   اشاره 
  مختلفی   مطالعات   در   گياه   این   های ترکيب   درمانی اثرهای  

  فنولی   گليکوزیداز   بودن  دارا   با  گياه  این  برگ   است.   شده  ی بررس 
  مؤثر   پستان   سرطان   مهار   در   ی قو   سرطان ضد   عامل   عنوان به 

  ترپنوئيدی تری   ترکيب   همچنين   (. al et irzaeiM,. 2011)   است 
  بر   ی مهارکنندگ   اثر   دارای   بارهنگ   در   موجود   ورسوليک ی   اسيد 

  اثر   . ( n,eamuelsS 2000)   است   سرطانی   رهای تومو   پيشرفت 
  گياه   برگ(   و   ین آذ گل )   هوایی   ی ها بخش   متانولی   عصاره   مهاری 

  ی ها رده   یژه و به   انسان   سرطانی   ی ها سلول   ی ها رده   بر   بارهنگ 
  است   شده   داده   نشان   ( UACC-62)   و   ( MCF-7)   سلولی 

 (2003 ,al. etGalvez  ) .   کاهش   با  بارهنگ   ی الکل  -ی آب   عصاره  
  ی ناش   معده   زخم   برابر   در   ی کنندگ محافظت   اثر   ، معده   د ي اس   ترشح 

  شربت   .(  al etPaseban,. 2019)   دارد   ن ي ندومتاس ی ا   داروی   از 
  هموگلوبين   فت ُا ميانگين   کاهش  در   داری ی معن   تأثير  نيز  بارهنگ 

است   و   دارد   زایمان   از   پس   خون   هماتوکریت   و    که   ممکن 
  از   پس   ی خون کم   عوارض از    پيشگيری   به   شربت   این   از   استفاده 
  ی الکل يدرو ه   عصاره   . (  al etNejati,. 2018)   کند   کمک   زایمان 
  دارای   فالونوئيدی   های ترکيب   بودن   دارا   دليل به   بارهنگ   برگ 

  و   برگ   ریشه،   . ( ,Mojtahedin 2016)   است   اضطرابی ضد   اثر 

  کننده يه تصف   عنوان به   آنها   از   و   دارد   ی کنندگ نرم   اثر   گياه   این   دانه 
  بيماری   و   گوارش   لوله   در   تحریکات   رفع   و   کننده آرام   خون، 
Abbasi Gharacheh Narloo  &)   شود ی م   استفاده   آسم 

2017 Pahlavan Sharif, .)   رفع   برای   بارهنگ   عصاره  
 Abbasi)   است   مفيد   نيز   صدا   گرفتگی   و   سرماخوردگی 

2017 & Pahlavan Sharif, Gharacheh Narloo .)   جوشانده  
  برای   و   بخشد ی م   بهبود   را   گوارش   لوله   ی ها زخم   بارهنگ   تخم 

  برده   بکار   نيز   طحال   و   کبد   کليه،   تقویت   ، ریه   های يماری ب   درمان 
Pahlavan Sharif, Abbasi Gharacheh Narloo & )   شود ی م 

  نقش   خونریزی   کردن   متوقف   در   دارویی   گياه   این   دانه   (. 2017
  از   یکی   در   حداقل   که   شود ی م   شناخته   گياهی   عنوان به   و   داشته 

 etNayal )   کند ی م   ء ایفا   سزایی ه ب   نقش   خون   انعقاد   مسيرهای 

2015 .,al .)   مطالعه   متون،   بررسی   در   که   اینکه   به   توجه   با  
  بر   کبير   بارهنگ   دانه   اتانولی   عصاره   ير تأث   مورد   در   جامعی 

  بررسی  هدف   با  مطالعه  این   نداشت،  وجود  انعقادی  های یش آزما 
  در   انعقادی   های یش آزما   بر   گياه   این   دانه   اتانولی   عصاره   ير تأث 

 شد.   اجرا   و   طراحی   آزمایشگاهی   محيط 
 
 هاروش و مواد

 گیاهی عصاره تهیه و گیاه  انتخاب
  شهرسههتان  شههرقی  مراتههع  از  کبيههر  بارهنههگ  دانههه  تهيه  از  بعد 
  مرکههز  در  آنههها   ی سههاز پاک   و   علمی(   نام   )تعيين   شناسایی   ، سبزوار 

  مههدت به   ها دانه   سبزواری،   حکيم  دانشگاه  دارویی  ان گياه  تحقيقات 
  )هههاون(  چينی بوتههه  در بعههد  و  شههد  خشههک  سایه   در   ساعت   72

و    Aminian  روش   بهها   مقایسههه   در   تغييههرات   ی کم   با   و   شد   آسياب 
  CC100  بهها   گيههاه   دانههه   پههودر   از   گرم   5  ميزان   ، ( 2018همکاران ) 

  در   سههاعت   24  مههدت به   و   گردیههد   مخلههوط   % 80  )اتههانول(   الکههل 
  از   آن   در   موجههود   الکههل   تبخيههر برای    شد.   داده   قرار   شيکر   دستگاه 
  و   سلسههيوس   درجههه   50  دمههای   بهها   اواپوراتههور  روتههاری  دستگاه 

  سهههردکننده   دسهههتگاه   از بعهههد    و   دقيقهههه   در   دور   30  چهههرخش 
  همچنههين  شد.  استفاده  سلسيوس  درجه  10 دمای  با  )سيرکوالتور( 

  دسههتگاه   در   گياهی   عصاره   حاوی   پليت   ، مانده ی باق   آب   تبخير برای  
  داده   قههرار   سههاعت   12  مههدت به   سلسيوس   درجه   40  دمای   با   آون 
   و  ی آور جمههع  ها پليت  کف  از  گياهی  خشک  عصاره  یت درنها  شد. 
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 گردیهههد.   مشهههخص   گهههرم   0/ 33  بههها   برابهههر   آن   نههههایی   وزن 
 

 انعقادی ی هاشاخص ارزیابی

 انعقاد  روند   بر   کبير   بارهنگ   دانه   عصاره   اثر   بررسی برای  
 ،ليتر   بر  گرم  416/0  و  0/ 625 ، 25/1 ، 2/ 5  یها غلظت   خون، 

 انجامبرای    همچنين .  شد   تهيه  لر ک   آون   بافر   حالل   در 
دارای   افراد   از   که  نرمالی   پالسمای   از   انعقادی،  ی هایش آزما 

 گردید.  استفاده  بود،   شده   ی آور جمع   انعقاد  طبيعی   ی ها شاخص 
 

 ( PT) پروترومبین زمان آزمایش

 غلظت حضور  در  خون  ی پالسما انعقاد  زمان  آزمایش،  ین ا 
 و   سنجد ی م   را   بافتی(   ترومبوپالستين )   بافتی   فاکتور   بهينه 
 ابتدا   . است   خون   انعقاد   خارجی   مسير   کارایی   دهنده نشان 

 100  و   200  مقدار   ترتيب به   شاهد،   نمونه   بررسی   منظور به 
 ینگهدار )  گرم   نرمال   پالسمای   و   PT  محلول   از  ليتر ميکرو 

 گذشت  از   پس  و   مخلوط  ( سلسيوس   درجه  37  دمای   در   شده 
 )تشکيل  خون   انعقاد   زمان   مطالعه،   چراغ   کمک   به   ثانيه   10

 بررسیبرای    گردید.   ثبت  فيبرین(   يدرنگسف   یها رشته   اولين
 10 مقدار  بارهنگ،  دانه  عصاره   مختلف  ی ها غلظت  انعقادی  اثر 
 يترل يکرو م   019  با   عصاره   موردنظر  غلظت   از   يتر ل يکرو م 

 از  پس   و   مخلوط   ای يشه ش   لوله   یک   در   گرم   نرمال   ی پالسما 
 PT  محلول   مقداری   ، درجه   37  ماری بن   درون   دقيقه   5  گذشت 

 ثبت  انعقاد   زمان   بعد   ثانيه   10  حدود   و   شد   افزوده   آن   به   گرم 
 .شد  تکرار  مرتبه   دو   آزمایش   این   گردید. 

 

 ( APTT) ترومبوپالستین نسبی زمان آزمایش

 فعال   از   بعدرا    خون  یپالسما   انعقاد  زمان  آزمایش  این 
 ترومبوپالستين  افزودن  بدون)  انعقادی  فاکتورهای  شدن
 مسير  کارایی  نمایانگر  بنابراین  ،کندیم  يریگاندازه  (بافتی

 مقدار  شاهد،  نمونه  بررسیبرای    .است  خون  انعقاد  داخلی
  يتر ليکروم  100  با  گرم  APTT  محلول   يترليکروم  100

  دقيقه   5  مدتبه   و  گردید  مخلوط  گرم  نرمال  پالسمای  محلول

 شد.  گذاشته  ماریبن  درون  سلسيوس  درجه  37  دمای  در
  به   گرم  کلسيمکلرور  محلول  ليترميکرو   100  مقدار  سپس

 و  شد  افزوده  گرم(  نرمال  پالسمای  و   APTT)   فوق  مخلوط
 و  شد  داده  تکان  کمی  ماریبن  درون  ثانيه  20  مدتبه

 برای  گردید.  ثبت  یادشده  روش  به  انعقاد  زمان  ازآنپس
  بارهنگ،   دانه  عصاره  مختلف  یهاغلظت  انعقادی  اثر  بررسی
  190  با  عصاره  نظر  مورد  غلظت   از  يتر ليکروم  10  مقدار

 محلول  ليترميکرو  100  و  گرم  نرمال  پالسمای  يتر ليکروم
APTT  دقيقه   5  گذشت  از  پس  و  مخلوط  لوله   یک  در  گرم  

 محلول  ليترميکرو  100  مقدار  ،درجه  37  ماریبن  درون
 انعقاد  زمان بعد ثانيه 20 و دش  افزوده آن  به گرم کلسيمکلرور

 .شد تکرار مرتبه دو آزمایش این گردید. ثبت
 

   (CT) انعقاد زمان آزمایش

  لخته  ليتشک  شروع  در  یداخل   ريمس  توانایی  آزمایش  نیا 
 نيهمچن  ،نمایدیم  يریگاندازه  XII  فاکتور  کردن  فعال  با  را 
  دارد   یمهم  نقش  زين  خون  انعقاد  مشترک   ر يمس  در
(2007 .,al et McPherson  2013؛ Pagana, & Pagana) .  

  hiteWو    Lee  روش  از  شاخص   این  يریگاندازه  برای
  صورت   این  به  .(Rocks, & Kennedy 1973)  دش  استفاده

  دانه   عصاره  مختلف  یهاغلظت  از  ليترميکرو  150  ابتدا   که
  به   شدهگرفته  خون  با  و  ریخته  آزمایش  یهالوله   در  بارهنگ

 با  ماریبن   در  هالوله   .شد  رسانده  ليتر يلیم  1  نهایی  حجم
  ه يثان  30  هر  و  شد  داده  قرار  سلسيوس   درجه  37  دمای
  این   .گرفت   قرار  یررسب  مورد  لخته  ليتشک  برای  باریک

  لوله   4  در  انعقاد  زمان  نيانگيم  و  شد  تکرار  بار  دو  آزمایش
 شد. گرفته نظر در  (CT) خون انعقاد زمان عنوانبه
 

 نتایج 

  بر  بارهنگ  دانه  اتانولی  عصاره   مختلف  یهاغلظت  اثر 

 انعقادی  یهاشاخص

  دانه   عصاره   شود ی م   مشاهده   1  شکل   در   که   طور همان 
  0/ 416  و   0/ 625  ، 1/ 25  ، 2/ 5  ی ها غلظت   در   بارهنگ 
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  شاهد   گروه   به   نسبت   PT  انعقادی   شاخص   بر   ليتر،   بر   گرم 
  آماری های  تحليل و تجزیه   طی   رو ین ازا   ، نداشته   مناسبی   اثر 

  داده   تشخيص   آنها   برای   ی توجه   قابل   داری ی معن   شده   انجام 
 است.   نشده 

 

 
 PT یانعقاد شاخص بر کبیر بارهنگ دانه اتانولی عصاره مختلف یهاغلظت اثر -1 شکل

 

 
 APTT یانعقاد شاخص بر کبیر بارهنگ دانه اتانولی عصاره مختلف یهاغلظت اثر -2 شکل

 

  دانه   عصاره  شودیم  مشاهده  2شکل    در  که  طورهمان
 بر  ليتر،  بر  گرم  416/0  و  5/2  یهاغلظت  در  بارهنگ
  مناسبی  اثر  شاهد   گروه  به  نسبت  APTT  انعقادی  شاخص

  شده انجام  آماری  هایوتحليلتجزیه  طی  روینازا،  نداشته
  است.   نشده   داده  تشخيص  آنها  برای  یتوجه  قابل  دارییمعن

  بر   گرم  625/0  و  25/1  یهاغلظت  در  بارهنگ  دانه  عصاره

 شاهد                5/2              25/1              625/0            416/0

 شاهد              5/2              25/1              625/0            416/0
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  طور به  شدهگرفته  نظر  در  ی هاغلظت  دیگر  ميان  در  ليتر،
  به   نسبت  را   (APTT)  نسبی  ترومبوپالستين  زمان  دارییمعن

  در   25/1  غلظت  برای  اثر  این  است.  داده  کاهش  شاهد  گروه
  است   افزایش(  -)کاهش   پلکانی  صورتبه  625/0  با  مقایسه

 یهاغلظت  برای  بيشتر  سازیينهبه  انجام  با  رسدیم  نظربه  که
 یهاغلظت  در  که  کرد  استنباط  چنين  توانیم  شده  برده  بکار

  و   داریمعن  اثر  (625/0  و  25/1  غلظت  )مشابه  تريقرق
 شاهد  گروه  به   نسبت  APTT  زمان  کاهش   در  یترمطلوب

 . است مشاهده قابل
  نشده(  )رقيق اوليه  غلظت  از استفاده  با CT آزمایش برای

  اثر   بارهنگ،  دانه  عصاره  از  شده  يهته  یهاغلظت  دیگر  نيز  و
 (.3شکل ) نشد مشاهده شاهد گروه به نسبت دارییمعن

 

 
 CT انعقادی شاخص بر کبیر بارهنگ دانه اتانولی عصاره مختلف یهاغلظت اثر -3 شکل

 

 بحث
 عصاره  که  دهدیم  نشان  مطالعه  این  از  حاصل  نتایج

  اثر   PT  انعقادی  شاخص  روی  بر   کبير  بارهنگ  دانه  اتانولی
  ی هاغلظت در APTT شاخص روی بر اما  نداشته دارییمعن
 سبب  و  دارد  دارییمعن  اثر  ليتر،  بر  گرم  625/0  و  25/1

  CT  انعقادی  شاخص  با  رابطه  در  .شود یم  آن  زمان  کاهش
 گروه  به  نسبت  دارییمعن  اثر  هاغلظت  مجموع  برای  نيز

  ارتباط   در  آمدهدستبه  نتایج  به  توجه  با   نشد.  مشاهده  شاهد
  زمان   کاهش  در  آن  داریمعن  يرتأث  و  بارهنگ  عصاره  با

  ليتر،   بر  گرم  625/0  و  25/1  غلظت  در  APTT  شاخص
 يرمس  بر   گياه  این  اتانولی   عصاره  که  رسدیم  نظر  به  گونه ینا 

  )عدم   ندارد  دارییمعن  و  مطلوب  اثر  انعقاد  مشترک  و  داخلی
  یک   تواندیم   داخلی  مسير  در   اما  (CT  شاخص   بر  يرتأث

  محسوب   (APTT)  لخته  تشکيل  روند  کنندهیعتسر   عامل

  CT  و  PT،  APTT  یهاشاخص  که  است  ذکر  یانشا.  شود
 اعتمادقابل  یهاشاخص  خارجی(  و  )داخلی  مسير  دو  هر  در
  هستند.   ثانویه  هموستاز  نمایانگر  که  باشندیم  اطمينانی  و

  فاکتورهای   و  خون  انعقاد  خارجی  مسير  فعاليت  PT  شاخص
I،  II،  V،  VII  و  X   شاخص  گيرد.می   اندازه   را  APTT 

  ، I،  II،  V  فاکتورهای  و  خون  انعقاد  داخلی  مسير  فعاليت
VIII، IX، X، XI و XII  شاخص .کندیم يریگاندازه را CT  

  با   را   لخته  تشکيل  شروع  در  انعقاد  داخلی  مسير  واناییت  نيز
 در  همچنين  ،نمایدیم  يریگ اندازه  XII  فاکتور  کردن  فعال
 دارد.  مهمی نقش نيز انعقاد مشترک مسير
  ازجمله   گياه  این  در   موجود  تانن  اینکه  به  توجه  با

 & Ashok)  است  شده  شناخته  خون  آورندهبند  هایترکيب

Upadhyaya, 2012) ،  چنين  وجود  گفت  توانیم 
  دارند.   خون  انعقاد  در  مهمی  نقش  گياه  این  در  هاییترکيب

 شاهد                5/2              25/1              625/0            416/0

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D9%88%D9%86
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  ویژه به  تاننی  هایترکيب  ساختار  در  موجود  عاملی  ایهگروه
 هاپروتئين  بين  ارتباطات  تشکيل  امکان  فنولیپلی  هایگروه

 عامل  خود  که  کنندمی  فراهم  را   هاماکرومولکول  سایر  و
  خاصيت   مواد  این  اگرچه  است.  خونریزی  آوردنبند  در  مهمی
 محسوب  خون  آوردنبند   در  دیگری  دليل   که  داشته  نيز  قابض

 et alSiebert ,.؛  Ashok & Upadhyaya, 2012)  شودمی

  و   شوندمی  هاپروتئين  رسوب  باعث  هاتانن  درواقع  .(1996
  برابر   در  را   آنها  مقاومت  ها، پروتئين  با  ترکيب  اثر  در

 هایپروتئين  .دهندمی  افزایش  پروتئوليتيک  هایآنزیم
  این   به  و  شوندمی  منعقد  تانن  با  سطحی  هایبافت  در  موجود
  توليد   آن  زیر  در  که  آیدمی   بوجود  ضعيفی  محافظ  الیه  وسيله
 & Torkaman)  گرددمی  پذیرامکان  جدید  هایسلول

Seyam, 2009) . 
 دارویی   گياه  این  روی  بر  تحقيقات  از  آمدهبدست  نتایج

 در  مطالعه  این  از  مدهآبدستنتيجه   یيدکنندهتأ  دنيا،  سراسر  در
و همکاران    ayalN  .است  کبير  بارهنگ  دانه  انعقادی  اثرمورد  

 ازجمله   دارویی  اهيگ  5  یرو   بر  تحقيقاتی  طی  (2015)
  خونریزی   کردن  متوقف  در  گياه  این  که  شدند  متوجه  بارهنگ

 در  حداقل  که  شودیم  شناخته  گياهی  عنوانبه  و  داشته  نقش
  . کندیم  ءایفا   سزاییهب  نقش  انعقاد  مسيرهای  از  یکی

Samuelsen  خاصيت   به  نيز  (2000)  همکاران  و  
  گياه   مورد  در  دهانی  خونریزی  و  هازخم  یکنندگدرمان

 آشاميدن  Amin  (2010)  و  Emami  .اند کرده  اشاره  بارهنگ
  بينی،   ریوی،   هاییزیخونر  مهارکننده  را  بارهنگ  عصاره 
  از   يشب  خونریزی  ،هموروئيد  خونریزی  همچنين  و  داخلی

  وجود   .اندکردهبيان    خونی  استفراغ  و  قاعدگی  حد
 فالونوئيد،  ایریدوئيد،  ژنين،آپی  ازجمله  شيميایی  هایترکيب
  آمينواسيد،  آلکالوئيد،  موسيالژ،  گياهی،  اسيدهای  تانن،

  نظر به   که  است  بارهنگ  گياه  در  گليکوزید  و  کربوهيدرات
  در   موجود  ژنينآپی  .باشند  انعقادی   عامل  توانندمی   رسدمی

  التهاب   بيماری  در  و  است  ادرارآور   و  ضدالتهاب  بارهنگ
  هموروئيد   بيماری  نيز  و  خونریزی  با  همراه  مثانه

 (.et al. Newall, 1996)  شودمی مصرف دهندهخونریزی

نهایت  چنين  توانمی ذکرشده    تأثيرات   مجموع  از  ،در 
 مسير  بر  کبير  بارهنگ  دانه  اتانولی  عصاره  که  کرد  استنباط
  مسير   بر  اما  دارد  دارییمعن  و   مطلوب  اثر  خون  انعقاد  داخلی

 عامل  یک  تواندینم  و  نداشته  اثری  انعقاد  خارجی
  ( PT  شاخص  بر  يرتأث  )عدم  لخته  تشکيل  روند  کنندهیعتسر

  به   يمتعم  قابل  هایافته  نیا   که   است  گفتنی  شود.  محسوب
  در   مواد  نیا   سميمتابول  و  جذب  زیرا   ،ستين  vivo in  طيمح

 ريتأث  تحت  را   آنها  زیستی  یهاکنشبرهم   vivo in  محيط
  ی انعقاد  اثر  هرگونه  یابیارز  منظوربه  نی بنابرا   ؛دهدیم  قرار
 یهامدل   در   vivo in  هاییشآزما  انجام  ،کبير  بارهنگ  دانه

 .رسدیم نظر  به یضرور  یانسان و یوانيح
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Abstract 
    Broadleaf plantain (Plantago major L.) is a herbaceous wild plant of the Plantaginaceae family with 10 

to 45 cm in height and without stems. It grows in a wide area of Europe and Asia continents, as well as 

North Africa and North America, and in Iran almost everywhere. The seeds of the plant stop bleeding and 

are known as a plant source that plays an important role in at least one of the coagulation pathways. 

Therefore, this study was designed and implemented to evaluate the in vitro effect of ethanolic extract of 

broadleaf plantain seeds on human coagulation tests. The broadleaf plantain seeds were ground in a 

mortar and extracted in ethanol 80% for 48 hours. Extracts were dealcoholized by a rotary evaporator at 

50 C and the remaining water was removed from the oven at 40 C. The obtained plant dry extract was 

prepared in different concentrations in Owren-Koller buffer  and their effects on coagulation indices 

including prothrombin time (PT), activated partial thromboplastin time (APTT) and clotting time (CT) 

were evaluated and the results were analyzed by t-test. The results showed that the ethanolic extract of 

broadleaf plantain seeds reduced APTT, but had no significant effect on PT and CT. Although the 

ethanolic extract of broadleaf plantain seeds showed the coagulation effect in this study, further studies on 

animal and human models seem necessary. 
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