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 چکیده
 چين، گرمسيری مناطق در گسترده طور به و است  Phyllanthaceae خانواده از ،.Phyllanthus emblica L علمی نام با آمله گياه      

 کاربرد هندوستان آیورودای و چينی طب مانند سنتی دارویی یها نظام از بسياری در که ددار شویر ماالیا یرهجز شبه و اندونزی هند،

 بسيار نيز ()بواسير يدهموروئ بيماری درمان در و است یزیخونر کننده قطع و C ویتامين طبيعی منابع ترین یغن از یکی آن ميوه دارد.

 دهد. یم نشان خود از را کبدی کننده محافظت و اکسيدان یآنت باکتریال، آنتی دیابتی، ضد خواص گياه این مختلف یها قسمت .است مفيد

 این اتانولی عصاره يرتأث سنجش هدف با ،مطالعه این .دارد آن باالی ای یهتغذ ارزش از حکایت آمله ميوه روی بر يمياییش تحقيقات

 و تهيه آمله گياه عصاره از مختلفی یها غلظت .است شده اجرا و طراحی آزمایشگاهی، محيط در انسانی انعقادی یها شاخص بر گياه

 نتایج و شد بررسی (CT) انعقاد زمان و (APTT) ترومبوپالستين نسبی زمان ،(PT) پروترومبين زمان انعقادی یها شاخص بر آن اثر

 انعقادی شاخص کاهش باعث آمله اتانولی عصاره که داد نشان نتایج گرفت. قرار وتحليل یهتجز مورد t-test آماری آزمون يلهوس به

 از حاصل های یافته نداشت. داری یمعن اثر (PT) پروترومبين زمان بر اما شد (CT) انعقاد زمان و (APTT) ترومبوپالستين نسبی زمان

 به ضروری انسانی و حيوانی یها مدل روی بر بيشتر مطالعه اینوجودبا است، آمله اتانولی عصاره انعقادی يرتأث دهنده نشان مطالعه این

 رسد. یم نظر
 

 .انعقاد زمان ترومبوپالستين، نسبی زمان پروترومبين، زمان ،.Phyllanthus emblica L کلیدی: های واژه

 

 مقدمه
 عنوان به ،.Phyllanthus emblica L علمی نام با آمله گياه
 است شده شناخته phyllanthaceae خانواده از عضوی

(Olennikov et al., 2015 .)وسيعی پراکنش دارای آمله گياه 

 ماالیا یرهجز شبه و اندونزی هند، چين، گرمسيری مناطق در
 و چينی طب ازجمله مختلفی طبی مکاتب در که است

 (.Zhang et al., 2000) دارد کاربرد هندوستان آیورودای
 دیابتی، ضد خواص دارای گياه این مختلف یها بخش
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 باشند یم کبدی کننده محافظت و اکسيدان یآنت باکتریال، آنتی
(Mirunalini & Krishnaveni, 2010). از یکی آمله ميوه 

 گياهی گونه این چوب و بوده C ویتامين طبيعی منابع ترین یغن
 Khopde et) شود یم استفاده هيزم و مبلمان ،وساز ساخت برای

al., 2001 ؛Pandey & Changtragoon, 2012). از یکی 
 که است آن بودن قابض خاصيت آمله ميوه های یژگیو ینمهمتر

 است قرارگرفته توجه مورد سنتی داروی عنوان به زیادی ساليان
(Li et al., 2020a). ازجمله هایی ترکيب حاوی آمله 

 ها،فالونوئيد ترپنوئيدها، سکوئیس ها، تانن گالو ها، االگوتانن
 روغنی یهما عطر و اسيد االجيک اسيد، چبوليک اسيد، گاليک

 کننده قطع همچنين آن ميوه .(Olennikov et al., 2015) است
 نيز (بواسير) هموروئيد بيماری درمان در و است یزیخونر
 گياهی عنوان به آمله .(Dehdari et al., 2018) است مفيد بسيار

 تحقيقات .(Liu et al., 2012) شود یم شناخته نيز تومور ضد
 نشان را آن باالی ای یهتغذ ارزش آمله ميوه روی بر يمياییش

 عنوان به آمله از .(Barthakur & Arnold, 1991) است داده
 نيز برونشيت و صفراوی های يماریب کننده درمان و ضدالتهاب

 این ميوه که ییآنجا از .(Li et al., 2020b) شود یم استفاده
 در حتی است، پایدار بسيار اسکوربيک اسيد حاوی گياه

 نبات آب شکل به آن، ميوه شدن پودر یا شدن خشک صورت
 است مؤثر بسيار و بوده استفاده و تهيه قابل نيز قرص یا
(Morton, 1960). ها موش از گروهی به آمله خوراکی تجویز 

 نيز سلولی يتسمّ کاهش در گياه این که کرد مشخص
 به نظر .(Suresh & Vasudevan, 1994) است بخش يجهنت

 عصاره يرتأث مورد در جامعی مطالعه متون، بررسی در اینکه
 مطالعه این نداشت، وجود انعقادی یها شاخص بر آمله اتانولی
 یها شاخص بر گياه این اتانولی عصاره يرتأث بررسی باهدف
 شد. اجرا و طراحی آزمایشگاهی، محيط در انسانی انعقادی
 
 ها روش و مواد

 گیاهی عصاره تهیه و گیاه انتخاب

 از پس و تهيه اعتماد مورد عطاری از آمله خشک ميوه
 هسته کردن خارج و یساز پاک علمی(، نام )تعيين شناسایی

 حکيم دانشگاه دارویی گياهان تحقيقات مرکز در آن،
  ميزان و شد آسياب )هاون( چينی بوته درون سبزواری

 و گردید مخلوط %08 الکل CC988 با گياه پودر از گرم 5
 برای شد. داده قرار شيکر دستگاه در ساعت 27 مدت به

 سلسيوس درجه 58 دمای با روتاری دستگاه از حالل تبخير
 تبخير برای سپس شد. استفاده دقيقه در دور 68 چرخش و

 درجه 78 دمای با آون در عصاره حاوی پليت حالل، کامل
 عصاره یتنها در .گرفت قرار ساعت 92 مدت به سلسيوس

 آن نهایی وزن و یآور جمع ها پليت داخل از گياهی خشک
 گردید. مشخص گرم 34/9 با برابر

 

 انعقادی یها شاخص ارزیابی

 خون، انعقاد روند بر گياهی عصاره اثر بررسیبرای 
 بر گرم 793/8 و 325/8 ،25/9 ،5/2 مختلف یها غلظت

 انجام برای همچنين .شد تهيه کلر آون بافر حالل در ،ليتر
 دارای افراد از که نرمالی پالسمای از انعقادی، های یشآزما

 استفاده بود، شده یآور جمع انعقاد طبيعی یها شاخص
 گردید.

 

 (PT) ینپروترومب زمان آزمایش

 حضور دررا  خون پالسمای انعقاد زمان آزمایش، این
 و سنجد یم بافتی( )ترومبوپالستين بافتی فاکتور بهينه غلظت
 ابتدا است. خون انعقاد خارجی مسير کارایی دهنده نشان
 از يترل يکروم 988 و 288 مقدار ترتيب به شاهد، نمونه برای

 دمای در شده ینگهدار) گرم نرمال پالسمای و PT محلول
 زمان مطالعه، چراغ کمک به و مخلوط سلسيوس( درجه 64

 ثبت فيبرین( يدرنگسف یها رشته اولين )تشکيل خون انعقاد
 عصاره مختلف یها غلظت انعقادی اثر بررسی برای گردید.

 با عصاره شده يهته غلظت از يترليکروم 98 مقدار آمله، گياه
 ای يشهش لوله یک در گرم نرمال پالسمای يترليکروم 998

 مقداری ماری، بن درون دقيقه 5 گذشت از پس و مخلوط
 زمان بعد ثانيه 98 حدود و شد افزوده آن به گرم PT محلول
 .شد تکرار مرتبه دو آزمایش این گردید. ثبت انعقاد
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 (APTT) ترومبوپالستین نسبی زمان آزمایش

 فعال از بعدرا  خون پالسمای انعقاد زمان آزمایش این
 ترومبوپالستين افزودن )بدون انعقادی فاکتورهای شدن

 مسير کارایی نمایانگر بنابراین ،کند یم يریگ اندازه بافتی(
 مقدار شاهد، نمونه بررسیبرای  است. خون انعقاد داخلی

 يترل يکروم 988 با گرم APTT محلول يترليکروم 988
  مدت به و گردید مخلوط گرم نرمال پالسمای محلول

 ماری بن درون سلسيوس درجه 64 دمای در دقيقه 5
 کلرور محلول يترليکروم 988 مقدار سپس شد. گذاشته
 نرمال پالسمای و APTT)ذکرشده  مخلوط به گرم کلسيم
 کمی ماری بن درون ثانيه 28 مدت به و شد افزوده گرم(
 یادشده روش به انعقاد زمان ازآن پس و شد داده تکان
 مختلف یها غلظت انعقادی اثر بررسی برای گردید. ثبت

 شده يهته غلظت از يترليکروم 98 مقدار آمله، گياه عصاره
  و گرم نرمال پالسمای يترليکروم 998 با عصاره

 مخلوط لوله یک در گرم APTT محلول يترليکروم 988
  مقدار ماری، بن درون دقيقه 5 گذشت از پس و

 گرم موالر( 825/8) کلسيم یدکلر محلول يترليکروم 988
 گردید. ثبت انعقاد زمان بعد ثانيه 28 و شد افزوده آن به

 .شد تکرار مرتبه دو آزمایش این
 

 (CT) انعقاد زمان آزمایش

 Lee and white روش از CT شاخص يریگ اندازهبرای 
 يترليکروم 958 ابتدا که صورت این به شد. استفاده( 9996)

 آزمایش یها لوله در گياهی عصاره مختلف یها غلظت از
 ليتر يلیم 9 نهایی حجم به ،شده گرفته خون با و ریخته

 سلسيوس درجه 64 دمای با ماری بن در ها لوله شد. رسانده
 مورد لخته تشکيل برای بار یک ثانيه 68 هر و شد داده قرار
 ميانگين و شد تکرار بار دو آزمایش این گرفت. قرار یبررس
 در (CT) خون انعقاد زمان عنوان به لوله 7 در انعقاد زمان
  شد. گرفته نظر

 آماری روش طریق از الزم محاسبات پژوهش این در
 .گردید انجام واریانس بدون (t-test) تی آزمون

 نتایج

 PT انعقادی شاخص بر آمله عصاره مختلف های غلظت اثر

 آمله عصاره شود یم مشاهده 9 نمودار در که طور همان
 ليتر بر گرم 793/8 و 325/8 ،25/9 ،5/2 های غلظت در
 مناسبی اثر شاهد گروه به نسبت PT انعقادی شاخص بر

 آماری های تحليلو تجزیه طی رو ینازا ،(9)شکل  نداشته
 داده تشخيص آنها برای یتوجه قابل داری یمعن شده انجام
 .(P>0.05) است نشده

 

 APTTهای مختلف عصاره آمله بر شاخص انعقادی  اثر غلظت

شود عصاره آمله در  یممشاهده  2 شکلکه در  طور همان
گرم بر ليتر بر شاخص  793/8و  325/8، 5/2ی ها غلظت

 ،نسبت به گروه شاهد اثر مناسبی نداشته APTTانعقادی 
داری  یمعن شده انجامهای آماری  تحليلو تجزیهرو طی  ینازا

 (.P>0.05داده نشده است ) تشخيص آنهای برای توجه قابل
 P<0.05گرم بر ليتر با ميزان  25/9عصاره آمله در غلظت 

 طور به شده گرفتهی در نظر ها غلظت يان دیگردر م
( را نسبت به APTTداری زمان ترومبوپالستين نسبی ) یمعن

رسد با  یم به نظربنابراین گروه شاهد کاهش داده است. 
ی بکار برده شده ها غلظتسازی بيشتر برای  ينهبهانجام 

 تر  يقرقی ها غلظتتوان چنين دریافت که در  یم
دارتری در کاهش  یمعنگرم بر ليتر( اثر  25/9)مشابه غلظت 

APTT  است مشاهده قابلنسبت به گروه شاهد. 

 
 CTی مختلف عصاره آمله بر شاخص انعقادی ها غلظتاثر 

مسير داخلی در شروع تشکيل لخته  این آزمایش توانایی
همچنين  ،نماید یميری گ اندازه XII را با فعال کردن فاکتور

در مسير مشترک انعقاد خون نيز نقش مهمی دارد 
(., 2007et alMcPherson  2013؛Pagana & Pagana, ). 

 گرم بر ليتر( 58) استفاده از غلظت اوليه CTبرای آزمایش 
ثانيه سبب ایجاد انعقاد فوری  98محلول عصاره در کمتر از 

 وضوح بهداری را  یمعنشود و نسبت به گروه شاهد رابطه  یم
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 اختالفبه وجود  با توجهدهد که در این مورد  یمنمایش 
 يقه( و غلظت اوليه دق 4ی زیاد بين گروه شاهد )زمان

 ازتوان گفت که  یمداری آماری،  یمعنبر  ثانيه( عالوه 98)
 است. توجه  قابلبالينی نيز  نظر

 

 
 PT انعقادی شاخص بر آمله اتانولی عصاره مختلف یها غلظت نمونه 4 اثر -1 شکل

 

 

 
 APTT انعقادی شاخص بر آمله اتانولی عصاره مختلف یها غلظت نمونه 4 اثر -2 شکل

 

 بحث
 روی بر آمله گياه اتانولی عصاره که دهد یم نشان نتایج
 روی بر اما نداشته داری یمعن اثر PT انعقادی شاخص
 داری یمعن اثر ليتر بر گرم 25/9 غلظت در APTT شاخص

 شاخص با رابطه در شود. یم آن زمان کاهش سبب و دارد
 اختالف با کاهشی، صورت به داری یمعن اثر نيز CT انعقادی

 نتایج به توجه با شد. مشاهده شاهد گروه به نسبت زیاد
 در آن دار یمعن يرتأث و آمله عصاره با ارتباط در آمده بدست
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 ینا ليتر بر گرم 25/9 غلظت در APTT شاخص کاهش
 اثر تواند یم احتماالً عصاره این که رسد یم نظر به ،گونه 

مورد  در آمده بدست نتایجسویی  از باشد. داشته انعقادی
 اوليه غلظت از استفاده که دهد یم نشان CT انعقادی شاخص

 شود یم فوری انعقاد ایجاد سبب عصاره، محلول نشده( )رقيق
 نمایش وضوح به را داری یمعن رابطه شاهد گروه به نسبت و
 CT آزمایش انجامبرای  الزم زمان مدت که یطور به .دهد یم

 عصاره اوليه غلظت با نمونه برای و دقيقه 4 شاهد نمونه برای
 پژوهش این از حاصل نتایج بود. ثانيه 98 حدود در گياهی

 آمله گياه اثر با رابطه در مختلف محققان های یافته یيدکنندهتأ
 آمله ميوه (2890) همکاران و Dehdari است. خون انعقاد بر
 (بواسير) هموروئيد بيماری درمان در و یزیخونر کننده قطع را

 توسط آمله یرو بر شده انجام تحقيقات طبق .اند دانسته مفيد
Usharani بر گياه اینکه  شد مشخص ،(2896) همکاران و 

 گياه این در موجود تانن دارد. مهمی يرتأث خون انعقاد روند
 است شده شناخته خون آورنده بند های ترکيب ازجمله

(Ashok & Upadhyaya, 2012).  گفت توان یمبنابراین 
 خون انعقاد در مهمی نقش آمله در هایی ترکيب چنين وجود
 تاننی های ترکيب ساختار در موجود عاملی های گروه دارند.

 بين ارتباطات تشکيل امکان فنولی پلی های گروه ویژه به
 خود که کنند می فراهم را ها ماکرومولکول سایر و ها پروتئين

 مواد این اگرچه است. خونریزی آوردن بند در مهمی عامل
 خون آوردن بند در دیگری دليل که داشته قابض خاصيت
 & Ashok؛ Siebert et al., 1996) شوند می محسوب

Upadhyaya, 2012). رسوب باعث ها تانن واقع در 
 آنها مقاومت ها، پروتئين با ترکيب اثر در و شوند می ها پروتئين

 .دهند می افزایش پروتئوليتيک های آنزیم برابر در را
 منعقد تانن با سطحی های بافت در موجود های پروتئين

 آید می وجود به ضعيفی محافظ الیه وسيله این به و شوند می
 گردد می پذیر امکان جدید های سلول توليد آن زیر در که
(Torkaman & Seyam, 2009). تحقيقات در 

Khoshvaghti ( 2889و همکاران )که است شده مشخص 
 زمان ميانگين کاهش سبب C ویتامين روزانه مصرف

 یها موش گروه در نسبی ترومبوپالستين و پروترومبين
 C ویتامين تأثير رو ینازا .است شده C ویتامين کننده یافتدر
 باشد. K ویتامين تأثير مشابه تواند یم خون انعقاد بر

 ميوه در موجود C ویتامين که دریافت توان یم ترتيب بدین
 شود یم محسوب خونریزی ضد مهم های ترکيب از آمله گياه

(Khoshvaghti et al., 2009).  تأثيرات مجموع ازدر نهایت 
 گياه اتانولی عصاره که کرد استنباط چنين توان میذکرشده 

 و مطلوب اثر خون انعقاد مشترک و داخلی مسير بر آمله
 مسير این در و (CT و APTT )کاهش دارد داری یمعن
 محسوب لخته تشکيل روند کننده یعتسر عامل یک عنوان به
 يرتأث برای کهکرد  توجه نکته این به باید ضمناً شود. یم

 سازی ينهبهباید  APTT شاخص بر آمله عصاره تر مطلوب
 آورد. بعمل مورداستفاده های غلطت روی بر دقيقی
کلی باید گفت که با توجه به  گيری يجهنتعنوان  به
 اتانولی عصاره احتماالً ،مطالعه این از حاصل های یافته

 انجامبرای  اینجودوبا .است انعقادی يرتأث دارای هآمل
 حيوانی یها مدل روی بر بيشتر مطالعه تکميلی، تحقيقات

 يمتعم قابل ها یافته این رسد. یم نظر به ضروری انسانی و
 و جذب زیرا ،نيست (in vivo) تنی درون محيط به

 یها کنش برهم تنی درون محيط در مواد این متابوليسم
 منظور به بنابراین ؛دهد یم قرار تأثير تحت را آنها زیستی
 های یشآزما انجام ،آمله گياه انعقادی اثر گونه هر ارزیابی

 نظر به ضروری انسانی و حيوانی یها مدل در تنی درون
 در آمله گياه عصارهکه  رسد می نظر به ضمناً رسد. یم

 است مؤثر انعقادی مسيرهای رویر ب مشخص های غلظت
 با گياه انعقادی هایاثر در وابستگی و ارتباط یک و

 دارد. وجود گياه عصاره غلظت
 سپاسگزاری

 ویژه کلينيک طبی تشخيص آزمایشگاه محترم کارکنان از
 نادر آقای جناب سبزوار، شهرستان پزشکی علوم دانشگاه
 رودخانی قلعه رهنمای فاطمه خانم سرکار و زاده حسين

 گردد. یم سپاسگزاری
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Abstract 
     Amla (Phyllanthus emblica L.) is a member of the Phyllanthaceae family and grows widely 

in the tropics of China, India, Indonesia, and the Malay Peninsula and is used in many 

traditional medicinal systems such as Chinese medicine and Indian Ayurveda. Its fruit is one of 

the richest natural sources of vitamin C and is a bleeding stopper and also very useful in the 

treatment of hemorrhoids. Different parts of this plant show anti-diabetic, antibacterial, 

antioxidant, and hepatoprotective properties. Chemical researches on Amla fruit indicate its 

high nutritional value. This study aimed at in vitro evaluating the effect of ethanolic extract of 

this plant on human coagulation indices. Different concentrations of the whole Amla plant 

extract were prepared, and its effect 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 Amla ethanolic extract reduced aPTT 

and CT, but it had no significant effect on PT indices. The findings of this study indicate the 

coagulant effect of Amla ethanolic extract; however, further studies on animal and human 

models seem necessary. 

 

Keywords: Phyllanthus emblica L., prothrombin time, activated partial thromboplastin time, 

clotting time. 

 

 


