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مقدمه
از خـانواده  )Echinacea purpurea(گیـاه سـرخارگل  

).1(باشـد ) مـی Asteraceae(گیاهان ستاره آسـا 
بـه  طب سنتی از گیاه سرخارگلکه درهاستسال

اي از درمــان طیــف گســتردهمنظــور پیشــگیري و
قبیل سرماخوردگی معمـولی، درمـان   ها از بیماري

هاي ریوي، اختالالت جلدي و حتـی  سرفه، عفونت
هاي مزمن ناشی از نقـص ایمنـی اسـتفاده    بیماري

Echinacea purpureaبـذر گیـاه   ).2-4(شودمی

از مجارسـتان بـه ایـران    1372اولین بـار در سـال   
ــد    ــاده ش ــر آن نه ــرخارگل ب ــام س ). 5(آورده و ن

موجـود در گیـاه سـرخارگل شـامل     ر ثترکیبات مو
آلکامیدها، پلی ساکاریدها، ترکیبات فنـولی شـامل   

شیکوریک مشتقات آن مانند اسیدکافئیک ود اسی
مشخص شـده اسـت اسـید کافئیـک     ).6(باشدمی

) و از این طریـق  7(داراي اثر آنتی اکسیدانی است
) و کبـد 7(هاي سـرطانی سـینه  مانع تکثیر سلول

مریکـا،  آهـاي گیـاهی  وردهآجمن فرشود. ان) می8(
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چکیده
هـا از قبیـل   اي از بیمـاري درمـان طیـف گسـترده   گیـاه سـرخارگل بـه منظـور پیشـگیري و     هاست که در طب سـنتی از  سال:هدفوزمینه

شود. هـدف  هاي مزمن ناشی از نقص ایمنی استفاده میهاي ریوي، اختالالت جلدي و حتی بیماريسرماخوردگی معمولی، درمان سرفه، عفونت
هـاي سـوري متعاقـب    بر مـوش )L. Echinacea purpurea(سرخارگلگیاه عصاره هیدروالکلیتعدیل کنندگیراتثاحاضر بررسیمطالعهاز

باشد.) میSheep Red Blood Cells-SRBC(هاي سرخ گوسفندچالش با پادگن گویچه
SRBCسوري نر بود که در دو گـروه مسـاوي بـه طـور تصـادفی قـرار گرفتنـد و بـا پـادگن          موش14جامعه مورد مطالعه، شامل  :روش کار

خوراکی) را -گرممیلی025/0(سرخارگلعصاره هیدروالکلی گیاههفته روزانههاي گروه تیمار از ابتداي مطالعه به مدت دوایمونیزه شدند. موش
بـه  هاي ایمنی سنجیده شد. (اختصاصی)، قابلیت انفجار تنفسی ماکروفاژها و میزان تکثیر سلولایمنی هومورال و ایمنی سلولیدریافت نمودند.

استفاده شد.19SPSSویتنی یو در محیط نرم افزاري-منظور مقایسه از آزمون من
267/205±933/10بـه میـزان   هاي گروه تیمار در سرم موشSRBCدار تیتر پادتن ضد نتایج به دست آمده حاکی از افزایش معنیها:یافته

هـاي طحـالی در   میـزان تکثیـر لنفوسـیت   باشـد. مـی نسبت به گروه شـاهد  288/15±202/4به میزان همزمان با کاهش شدت واکنش سلولی
با این حال، به نحوه قابـل تـوجهی میـزان قابلیـت انفجـار      افته بود.یافزایش821/1±227/0به میزانداري مقایسه با گروه شاهد به طور معنی

هاي گـروه تیمـار   هاي فاگوسیتیک طحال موشدرجمعیت سلول253/50±032/2، 702/0±020/0به ترتیب تنفسی و تولید نیتریک اکسید 
در نظـر گرفتـه   در تمـامی محاسـبات   به عنوان سطح معنی دار p>05/0مقدار احتمالداري یافته بود.کاهش معنیهاي شاهدنسبت به موش

شد.
یابـد، مشخصـی کـاهش مـی   هاي فاگوسیتیک به طـور از آنجایی که شدت انفجار تنفسی و قابلیت تولید نیتریک اکسید در سلولگیري:نتیجه

مفیـدي در تقویـت سیسـتم ایمنـی داشـته باشـد. بـا ایـن حـال ممکـن اسـت کـه  عصـاره              واقعاًاترسد که سرخارگل اثربنابراین به نظر نمی
هیدروالکلی گیاه سرخارگل به عنوان یک ترکیب طبیعی تعدیل کننده دستگاه ایمنی مورد توجه قرار گیرد.

، ایمنی هومورال، ایمنی سلولیگیاه سرخارگل:ها هکلیدواژ

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

14/2/93تاریخ پذیرش: 4/10/92تاریخ دریافت: 
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(بدون خطر جنس اکیناسه را در کالس یک ایمنی
در صورت اسـتفاده مناسـب) طبقـه بنـدي نمـوده      

جــنس اکیناســه ماننــد ســایر اعضــاي  .)9(اســت
هـاي آلـرژي   ندرت باعث واکنشه خانواده کاسنی ب

شوند و در مطالعات سم شناسی هیچ گونه اثـر  می
).9(گزارش نشده استها آنزایی ازجهش

مبنـی بـر اثـرات تحریـک     ییهـا گزارشبا وجود
کنندگی سیسـتم ایمنـی توسـط گیـاه سـرخارگل     

وجود چنین اثراتی در يدیگر)، مطالعات12-10(
تردیـد قـرار داده   مورد شـک و را گیاهاین رابطه با 

البته باید در نظر داشت که برخـی  ). 13-16(است
ک کننـده سیسـتم   از مقاالتی که بـه اثـرات تحریـ   

انـد بـر   ایمنی توسط گیاه سرخارگل اشـاره داشـته  
روي برخی از اجزاي خـاص عصـاره گیـاه از قبیـل     

آلکیــل آمیــدها و پلــی اســید،مشــتقات کافئیــک
ایـن درحـالی   ).17-20(اندساکاریدها متمرکز شده

است که در طب سنتی بـه طـور معمـول از همـه     
داشت بـه  با نظرشود.هاي گیاه استفاده میقسمت

این مطالب، مطالعه حاضر به بررسی اثرات تعـدیل  
هــاي ایمنــی گیــاه ســرخارگل بــر پاســخکننــدگی

ــادگن    ــا پ ــالش ب ــب چ ــلولی متعاق ــورال و س هوم
Sheep Red  Bloodهاي سـرخ گوسـفند(  گویچه

Cells-SRBC.در مدل موشی پرداخته است (

کارروش
ــاهی:  ــاره گی ــه عص ــاه  تهی ــه گی ــد از تهی بع

توسـط کارشـناس   گونـه آن سـرخارگل، جـنس و  
تعیین گردید. سپس به وسیله دستگاه خرد کننده، 

1/0مقـدار کل گیاه به صورت پودر در آورده شـد. 
گرم از پـودر گیـاه بـه دقـت وزن شـده و بـر روي       

مخلـوط  درصد ریخته،80میلی لیتر متانل 20آن
سـاعت در  2سپس به مدت را خوب شیک کرده و

گـراد گذاشـته   درجه سـانتی 50دماي بن ماري با
ها توسط کاغـذ  ساعت عصاره2شد. پس از گذشت 
میلی لیتـري  20در بالن ژوژه صافی، فیلتر شده و

درصد به حجم رسانده شد.80با حالل متانول 
: جامعـه مـورد   ایمن سازي و تیمار حیوانـات 

مطالعه در این بررسی تجربی که به صورت موردي/ 
نـر مـوش  14اسـت، شـامل   شاهدي انجـام شـده  

باشـد کـه از   هفتـه مـی  6سوري با محدوده سـنی  

خانه دانشـکده دامپزشـکی دانشـگاه ارومیـه     حیوان
هـا در شـرایط اسـتاندارد    تهیه شده بود. این موش

شـدند. کلیـه   هـداري  دما و نور کـافی نگ غذا،آب،
مراحل ایـن تحقیـق در کمیتـه اخـالق پژوهشـی      
دانشگاه ارومیه مورد تایید قرار گرفته است. پس از 

هفته)، 2ها(طی زمان مورد نظر جهت تطابق موش
حیوانات به طور تصادفی در دو گروه به شـرح زیـر   

قرار گرفتند:
هاي ایـن گـروه در روز شـروع    گروه تیمار: موش

بعد از آن  بـه صـورت داخـل    آزمایش و یک هفته 
گویچـــه ســـرخ 1×109صـــفاقی تحـــت تزریـــق 

لیتــر قــرار میلــی1/0) در حجــم SRBCگوســفند(
هاي گروه تیمـار از ابتـداي   موشگرفتند. همچنین 
هفته، روزانه عصاره هیدروالکلی مطالعه به مدت دو

خـوراکی)  را  -میلـی گـرم  025/0گیاه سـرخارگل( 
).21دریافت نمودند(
هاي این گروه مشابه بـا گـروه   موشگروه شاهد: 

قرار گرفتند. از SRBCقبلی تحت چالش با پادگن 
ها به صـورت  روز شروع ایمونیزاسیون به این موش

%2حاوي PBSلیتر میلی1/0یک روز در میان با 
DMSO.به شیوه داخل صفاقی تزریق شد

بـراي  :اکتسـابی ارزیابی ایمنـی هومـورال  
هاي تر یا عیار آنتی باديبررسی پاسخ هومورال، تی

آگلوتینه کننده که در مقابل آنتی ژن(گلبول قرمز 
شد. گوسفند) در بدن حیوان تولید شدند، سنجش 

ها، خون گیـري از قلـب   بعد از بیهوش کردن موش
انجام شده و سرم آن جدا گشـت. رقـت سـریال(از    

خانه تـه  96هاي ) از سرم در پلیت1028/1تا 2/1
ــده(د  ــه ش ــرد تهی ــیون گ 5وپلیکیت) و سوسپانس

هـا  درصد از گلبول قرمز گوسفند به همـه چاهـک  
سـاعت انکوباسـیون در دمـاي اتـاق     2اضافه شد و 

-انجام گشت. سپس وقوع آگلوتیناسیون در چاهک
ها مطالعه شده و تیتر هر نمونـه بـر اسـاس رقـت     
آخرین چاهکی که آگلوتیناسـیون در آن مشـاهده   

).23و22شد، محاسبه گردید(
بدین منظـور  :اکتسابیارزیابی ایمنی سلولی

و همچنین حساسیت تاخیريازدیاد شدت واکنش
هاي موجود در بین جمعیت تکثیر لنفوسیتمیزان 
بررسی شد.هاي طحالیسلول

واکنش ازدیاد حساسـیت تـاخیري  الف) سنجش 
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)DTH( :48گیري به کف پـاي  ساعت قبل از خون
-میلی1/0در حجم 1SRBC×109چپ حیوانات 

بـه  PBSلیتـر  میلی1/0لیتر تزریق شد. همزمان 
48پس از گذشـت  پاي راست جانوران تزریق شد.

هـا  گیري  ضخامت پاي موشساعت و قبل از خون
-Mauser Dial Caliperبــه کمــک کــولیس(  

Germany میـزان ایمنـی سـلولی    .) سنجیده شـد
): 23و22(طبق رابطه زیر محاسبه گردید

مقدار	تورم	پاي	چپ مقدار	تورم	پاي	راست
شاخص واکنش ایمنی سلولی=مقدار	تورم	پاي	راست

هاي موجود در بررسی میزان تکثیر لنفوسیتب)
بـه  : MTTهاي طحالی با روش بین جمعیت سلول

هـا تحـت   هـا، طحـال آن  گیري از موشدنبال خون
شرایط استریل خارج و بعد از قطعه قطعه شدن در 

RPMI-1640محـــیط کشـــت  ی ســـی ســـ 5

FBS%،  10آمریکــا) حــاوي -Sigma(شــرکت

آلمان)  له گردیـد. بافـت حاصـل    -Gibco(شرکت
جهت تهیه سوسپانسیون سلولی از توري سیمی به 

ــر  ــس از    2/0قط ــد. پ ــور داده ش ــر عب ــی مت میل
، به منظور g200دقیقه در 10سانتریفیوژ به مدت 

ـ RBCحذف   دسـت  ه ها،  بر روي رسوب سلولی ب
بافر لیز کننده افزوده شد. بعـد از  سی سی 5آمده 

محیط کشـت  سی سی 10دقیقه ضمن افزودن 5
سـانتریفیوژ  g200دقیقه در 10بار دیگر به مدت 

RPMIشد. سپس رسوب سلولی در محیط کشـت  

106حاوي به حالت سوسپانسونFBS%10حاوي 

. در آورده شـد سلول به ازاي هـر میلـی لیتـر    1×
از آن در هر یک از چاهکمیکرولیتر 100سپس 

خانه اي ته تخت ریخته شـد. بـراي   96هاي پلیت 
از میکرولیتـر 50هر نمونـه سـه تکـرار در حضـور     

میلی گرم بر میلی لیتر1محلول فیتوهماگلوتینین(
در نظر هماگلوتینینو سه تکرار بدون حضور فیتو)

گرفته شد. به عنوان بالنک نیـز در سـه چاهـک از   
ساعت 72خالی استفاده شد. بعد از RPMIمحیط 

به هر CO2% 5گرمخانه گذاري در انکوباتور حاوي 
میلی گرم MTT)5محلول میکرولیتر25چاهک 

4) افـزوده شـده، بـه مـدت     PBSدر بر میلی لیتر
ساعت دیگر گرمخانه گذاري گردید. در این مـدت  

-2دي متیل تیـازول  –MTT)3-)4،5احیاء ماده 
دي فنیل تترازولیـوم برومایـد) توسـط    -5،2-)ایل

هاي زنـده و در حـال تکثیـر سـبب تشـکیل      سلول
100هاي فورمازون گردید که با افـزودن  کریستال

به حالت محلول در آمد. سپس DMSOمیکرولیتر 
تعیـین و  نـانومتر  490شدت رنگ در طـول مـوج   

ایندکس تحریـک بـر اسـاس رابطـه زیـر محاسـبه       
):24گردید(

	درحضورپپتید بالنک
	درعدم	حضور	پپتید = اندکس تحریکبالنک

بـدین  ارزیابی فعالیت ایمنی سـلولی ذاتـی:   
و میزان تولید نیتریک انفجار تنفسیمنظور شدت 

هاي فاگوسـیتیک طحـال  در جمعیت سلولاکسید
سـنجش قابلیـت انفجـار تنفسـی در     بررسی شـد. 

ــلول ــت سـ ــال:  جمعیـ ــیتیک طحـ ــاي فاگوسـ هـ
سـلول بـه   2×106سوسپانسیون سلولی به تعداد  

هـا در  تهیـه شـد. ایـن سـلول    ازاي هر میلی لیتـر  
خانه بـه مـدت دو سـاعت در    24هاي کشت پلیت

درصد دي اکسید 5گراد و درجه سانتی37دماي 
ها با محیط کشـت  کربن انکوبه گردید، سپس خانه

ها شستشـو داده  منظور حذف لنفوسیتهنکس به
هاي باقیمانده به مدت یک سـاعت بـا   لولشدند. س

میکرولیتر 100گاه آن.مخمر اپسونیزه انکوبه گردید
ــوزان و  ــو NBTمحلـــــول زیمـــ ــرو بلـــ (نیتـــ

بـه هریـک از   آمریکا) -Sigma(شرکتتترازولیوم)
ها اضافه گردید و به مدت یـک سـاعت دیگـر   خانه

دي N-Nمیکرولیتـر  400انکوبه گردید. در نهایت 
ها اضافه گردیـد و  هر یک از خانهمتیل فورماید به

دقیقـه  10مدت ه دور در دقیقه ب3000با سرعت 
گراد سـانتریفیوژ گردیـد.   درجه سانتی4در دماي 

هـا  میکرولیتر از مایع رویی از هر یک از خانه200
اي ریختـه و نتیجـه  بـا    خانه96را در میکروپلیت 

ــزا نگــار در طــول مــوج  ــانومتر 540االی ــت ن قرائ
).25(گردید

میـزان تولیـد   اندازه گیري نیتریک اکسـید: 
نیتریـــک اکســـید توســـط روش رنـــگ ســـنجی 

) و اســتفاده از منحنــی اســتاندارد Griessگــریس(
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بـه طـور خالصـه،   نیتریت سـدیم تعیـین گردیـد.   
فیتـو هـاي طحـالی پـس از مجاورسـازي بـا      سلول

مشابه با روش توضـیح داده شـده در   هماگلوتینین
ــت   ــورد تس ــاه  MTTم ــدند. آنگ ــاور ش 100، مج

هـاي طحـال   مایع رویی کشت سـلول ازمیکرولیتر 
96هـاي پلـت   به صورت دوتایی به داخـل چاهـک  

میکرولیتر100سپس اي ته تخت ریخته شد.خانه
-Sigmaدرصد سولفانیل آمید(شـرکت 1از محلول

10پلیت به مـدت  شد.ها اضافه آمریکا) به چاهک
هـداري  دقیقه در تاریکی و درجـه حـرارت اتـاق نگ   

از میکرولیتـر  100هـا  شد. آنگـاه بـه تمـام حفـره    
نفتیل اتیلن دي آمـین دي  N-1-1درصد 1محلول 

آمریکا)  اضافه شـد  -Sigmaهیدرو کلراید(شرکت
دقیقه در تـاریکی و درجـه   10و بار دیگر به مدت 

نهایت جـذب نـوري   درشد.هداري حرارت اتاق نگ
نـانومتر توسـط دسـتگاه    530نمونه در طول موج 

زمـان بـا اسـتفاده از    هـم نگار قرائت گردیـد. االیزا
هاي مختلف نیتریت سدیم منحنی استاندارد غلظت

ترسیم شده و از طریق رگرسیون و معادله خطـی، 
ها تعیین گردید.غلظت نیتریت موجود در نمونه

Mannجهت مقایسـه از آزمـون   آنالیز آماري:

Whitney-U .05/0مقدار احتمالاستفاده شد<p

به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد. کلیـه  
SPSSهاي آمـاري در محـیط نـرم افـزاري     بررسی

هـا بـه  صـورت    کلیـه داده .انجام شـد 19ویراست 
Mean±SD.گزارش گردید

هایافته
هیدروالکلی گیاه عصاره هاي تحت تیمار با موش

در واکـنش  به طور معنی داري کـاهش سرخارگل
DTHدر گروه پادتندر مقابل تیتر نشان دادند.را
نسبت به گروه شـاهد بـه طـور معنـی داري     تیمار

نتــایج حاصــل از .)1(جــدولافـزایش را نشــان داد 
قابلیت انفجار تنفسی  کاهشحاکی از NBTتست 

در همـین  باشد.هاي طحالی میمونوسیت/ماکروفاژ
راستا نتایج تست گریس نیز حاکی از کاهش تولید 

هاي فاگوسیتیک طحـالی  نیتریک اکسید در سلول
در هاي گروه تیمار نسبت به گروه شاهد بود.موش

حـاکی از MTTکنار ایـن تغییـرات، نتـایج تسـت     
افزایش در میزان تکثیر لنفوسیتی در گروه درمانی 

در قیـاس بـا   سرخارگلعصاره هیدروالکلی گیاه با 
). مقـدار احتمـال  2(جـدول باشـد گروه شاهد مـی 

05/0<p ــه عنــوان ســطح معنــی دار در تمــامی ب
در نظر گرفته شد.محاسبات 

و نتیجه گیريبحث
سیستم ایمنی موجـود زنـده وظیفـه شناسـایی     

خودي را از بیگانـه، از بـین   هايمولکولو هاسلول
حفـظ  چنـین همهـا و  خطر کـردن آن بردن یا بی

هـاي  برعهده دارد. تعدیل واکـنش هموستاز بدن را 
ایمنی نقش مهمی را در بهبـود عملکـرد بـدن بـه     

کنـد. در  هاي ایمونولوژیک بـازي مـی  دنبال چالش
مواقعی که دستگاه ایمنی میزبان نیازمند مهار و یا 

گیاهـان داراي  باشـد، بالعکس تقویت عملکـرد مـی  

هاي شاهد و تیماربین گروهsRBCمقایسه پاسخ ایمنی سلولی و هومورال به دنبال چالش با -1جدول 
sRBCتیتر پادتن ضد پادرصد تورم کف هاگروه

235/19±500/38241/6±212/2شاهد
267/205±288/15933/10±202/4تیمار

>001/0>01/0مقدار احتمال

تیماروشاهد هايگروهدراستانداردخطاي±مقایسه میانگین -2جدول
2میزان تولید نیتریک اکسید1شدت انفجار تنفسی1میزان تکثیر لنفوسیتیهاگروه

280/69±782/1114/3±661/0050/0±152/0شاهد
253/50±702/0032/2±821/1020/0±227/0تیمار

>001/0>001/0>001/0مقدار احتمال
)ODشدت جذب نوري(1
)M/mlμبر حسب میکروموالر بر میلی لیتر(2

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                               4 / 9

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-3718-fa.html


و همکارانی فروشانیابطحثمیمدیسدکتر

1394http://rjms.iums.ac.irفروردین، 130، شماره 22دوره پزشکی رازيعلوم مجله

12

ـ  ویژگی ایمونومودالتـوري مـی   ه عنـوان ره تواننـد ب
یافت جایگزین داروهـاي شـیمی درمـانی مرسـوم     

در بــین اجــزاء مختلــف ).26و25(اســتفاده شــوند
طحال به عنوان یک ارگـان ثانویـه    دستگاه ایمنی،

هاي موجود لنفوئیدي نقش مهمی در حذف پاتوژن
هـاي عمـومی ایمنـی بـازي     در خون و ایجاد پاسخ

بر پایه بررسـی  حاضرکند. بدین سبب مطالعهمی
ایـن بافـت   پاسخ ایمنی هومورال و ایمنـی سـلولی   

از جمله ترکیبات شیمیایی عصـاره  متمرکز گردید.
باشـد کـه داراي   گیاه سرخارگل ترکیبات فنلی می

ــیت  ــیخاص ــیدانیآنت ــیاکس ــندم ).28و27(باش
هـاي  ترکیبات فنلی اصطالح عمـومی بـراي گـروه   

د فنـل،  مختلف معطـر از جملـه فالونوئیـدها، اسـی    
باشد که به طور ها و ایزوفلونوئیدها میسیانینیآنت

طبیعی در طول فرآیند رشد متابولیک گیاه تولیـد  
هـاي  شوند که با عملکرد ضد اکسـیدانی، گونـه  می

ــال  ــیژن فعـ ــال)،ROS(اکسـ ــاي آزادرادیکـ هـ
هـاي  و رادیکـال OHهـاي هیدرواکسـیل،  (رادیکال

هـاي غیـر آزاد   دیکـال ) یا راO2سوپر اکسید آنیون 
تولیــد شــده در )H2O2(پراکســید،اکســیژن فعــال

در .)29(کنــدســوخت و ســاز بــدن را مهــار مــی 
میـزان قابلیـت انفجـار    نیز کـاهش  حاضرمطالعه 

هـاي  تنفسی و تولید نیتریک اکسید در بین سـلول 
هـاي  فاگوسیت کننده موجـود در جمعیـت سـلول   

هاي گروه تیمار ممکن اسـت کـه   طحالی در موش
اکسیدانی ترکیبات فنلی گیاه ناشی از خاصیت آنتی

همکارانش ثابت کردند که دانگ وسرخارگل باشد.
ترکیب سینارین موجود در عصاره گیاه سـرخارگل  

Tهـاي  سطح سلولCD28با بلوکه کردن مولکول 

ــار عملکــرد ســلول   ). 30شــود(مــیTموجــب مه
ترکیبات آلکیل آمیدي موجود در سرخارگل داراي 

ت تعدیل کننده ایمنی بوده به طوري که قـادر  اثرا
IL-2در تولیـد  Jurkatرده Tبه مهار سلول هـاي  

هاي ایمنـی سـلولی از قبیـل    ). واکنش31باشد(می
DTHهاي نتیجه همکاري سلولT  از دسـتهTh1

اینکه میزان با وجودباشد. هاي ماکروفاژ میو سلول
وه هاي طحـالی در مقایسـه بـا گـر    تکثیر لنفوسیت

داري افـزایش  به طور معنیدر مطالعه حاضر شاهد 
ــود،  ــه بــ ــت  یافتــ ــاهش فعالیــ ــاالً کــ احتمــ

ماکروفاژها(کاهش شـدت انفجـار تنفسـی و تولیـد     

توانـد توجیـه کننـده کـاهش     مینیتریک اکسید) 
ممکـن  . همچنین باشدDTHمیزان شدت واکنش 

که در این Tهاي است که افزایش تکثیر لنفوسیت
هـا  مطالعه مشاهده شد، ناشی از پالریزه شـدن آن 

اثـرات  باشـد. Th1هـاي  به سمتی به غیر از سلول
Bهاي تحریکی عصاره گیاه سرخارگل بروي سلول

پاسـخ  ). 32گزارش شـده اسـت(  NKهاي و سلول
ایمنی هومـورال در مطالعـه حاضـر بـا تسـت هـم       

پاسـخ  آگلوتیناسیون ارزیابی شد. نتایج مربـوط بـه  
داري را میـان گـروه   ایمنی هومورال اختالف معنی

مصرف کننده عصاره سر خارگل و گروه کنترل در 
دهـد،  تولید آنتی بادي آگلوتینه کننده نشـان مـی  

بدین ترتیب که تیتر آنتی بادي آگلوتینه کننده در 
-برابر گروه کنترل مـی 66/10گروه تیمار بیش از 

هـاي قرمـز بـار    خنثی گلبول pHدر شرایط باشد. 
هـا مـانع اتصـال    منفی موجود در سطح این سـلول 

به این نیـروي  شود.هاي مزبور به یکدیگر میسلول
به خاطر اندازه و شود.مهاري پتانسیل زتا گفته می
این آنتی بـادي  ،IgMماهیت پنج واحدي مولکول 

هـاي قرمـز فـارغ    بر سد بار الکتریکی بـین گویچـه  
شـود. ها به یکـدیگر مـی  آمده و منجر به اتصال آن

تــر و تنهــا دو داراي انــدازه کوچــکIgGمولکــول 
بنابراین این مولکول آنتـی بـادي   .باشدظرفیت می

هـاي  قادر به خنثی سازي بار الکتریکی بین گویچه
رسد که با توجه به کوتاه باشد. به نظر میقرمز نمی

آنتـی بـادي تولیـد شـده     ،بودن طول دوره مطالعه
هــاي در بررســیباشــد.مــیIgMبیشــتر از کــالس

هـاي سـفید و   پیشین نیـز افـزایش تعـداد گویچـه    
و همچنـین  قابلیـت برداشـت    هاي طحـالی سلول

بـه دنبـال   هـاي مونوسـیت   میکروارگانیسم سـلول 
-12(استفاده از عصاره سرخارگل اشاره شده اسـت 

یک پـاتوژن  ). البته در فرآیند حذف موثر 33و 10
مرحله اساسی پس از برداشت پاتوژن به راه افتادن 
ســاز و کارهــاي انفجــار تنفســی و تولیــد نیتریــک 

-اکسید جهت نابودي موثر عامل برداشت شده می
از آنجایی که شدت انفجار تنفسی و قابلیـت  باشد. 

هاي فاگوسیتیک به تولید نیتریک اکسید در سلول
این بـه نظـر   یابـد، بنـابر  طور مشخصی کاهش مـی 

مفیدي در تقویـت  رسد که سرخارگل اثر واقعاًنمی
سیستم ایمنی از جمله دفاع ضد میکروبـی داشـته   
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باکتریـایی، خـواص آنتـی  در برخی مطالعات باشد.
بیمـاري ایـدز و  ویروسی علیـه ویـروس مولـد   آنتی

گزارش شـده  گیاه سرخارگل سرطانیخاصیت ضد
ات در شرایط ). البته بسیاري از این مطالع32است(

in vitro       انجـام شـده و بـه بررسـی اثـر مسـتقیم
هاي ترکیبات گیاه بر روي عوامل عفونی و یا سلول

سرطانی پرداخته است. طبیعی است که موارد یـاد  
تواند حاکی از اثر تقویت کننده شده هیچ کدام نمی

همچنین باشد.in vivoسیستم ایمنی و یا شرایط 
مطالعات تنها بـر جنبـه   با وجودي که در برخی از

محرك ایمنی این ترکیب اشاره شده است ولـی در  
و Southبرخی از مطالعات دیگر از قبیل مطالعـه  

Exon  بر اثرات مهارکننده ایمنی این گیاه تآکیـد
بـر اسـاس   بـا همـه ایـن تفاسـیر     ). 31شده اسـت( 

ــه  ــرمطالع ــی حاض ــر م ــه نظ ــد ب ــاره رس ــه عص ک
موجب انحـراف پاسـخ  هیدروالکلی گیاه سرخارگل 

هاي سلولی به هومـورال  هاي ایمنی از سمت پاسخ
ــی ــه  عصــاره   م ــن اســت ک ــابراین ممک ــردد. بن گ

هیدروالکلی گیاه سرخارگل به عنوان یـک ترکیـب   
طبیعی تعدیل کننده دستگاه ایمنـی مـورد توجـه    

مسلم است که ایـن مطالعـه تنهـا یـک     قرار گیرد.
هـاي  زمایشبررسی مقدماتی بوده و الزم است که آ

تکمیلی بیشتري جهـت ارزیـابی وضـعیت پالریـزه     
-و میزان تولید سایر کالسTهاي شدن لنفوسیت

هـاي  هاي ایمونوگلوبولین و همچنین سایر شاخصه
فعالیت اجزاي ایمنـی ذاتـی از قبیـل ماکروفاژهـا،     

عصاره هیـدروالکلی  رسد که به نظر میانجام شود. 
ن یـک ترکیـب   تواند که به عنوامیگیاه سرخارگل 

طبیعی تعدیل کننده دستگاه ایمنـی مـورد توجـه    
قرار گیرد.

تشکروتقدیر
آقـاي دکتـر نـورز دلیـرژ    نگارندگان از زحمـات 

(سرپرست تحصیالت تکمیلی بخـش ایمونولـوژي   
ــکی) و ــکده دامپزش ــغر  دانش ــدس اص ــاي مهن آق

و کارشـناس آزمایشـگاه ایمنـی شناسـی    (علیاري
کمال تقدیر و تشکر را دارند.کشت سلولی)
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Effects of Echinacea pupurea on the immunity system: from promise to fact
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Abstract
Background: Echinacea purpurea has long been used in folk medicine to prevent and treat a
wide range of diseases like common cold, simple cough, pulmonary infections, dermatologic
disorder and even chronic diseases due to immunodeficiency. This study was conducted to
check the immunomodulatory properties of hydroalcoholic extract of Echinacea purpurea in
NMRI-mice challenged with Sheep Red Blood Cells (SRBCs).
Methods: The study population included 14 NMRI-male mice that were randomly grouped
in two equal groups and immunized with SRBC. Hydroalcoholic extract of Echinacea
pupurea were administered to the treatment group mice per os in daily doses of 0.025 mg
from the beginning of the study and continued for 2 weeks. Specific humoral and cellular
immunity, susceptibility of macrophages respiratory burst and proliferation of immune cells
were measured. The Mann-Whitney test was used in order to compare using SPSS 19
software.
Results: The findings indicated a significant increase (205.267±10.933) in the level of anti-
SRBC antibody and simultaneously a significant decrease (15.288±4.202) in the level of
cellular immunity in treatment group compared to control group. Lymphocyte proliferation
index in splenocytes was significantly increased (1.821±227) in treatment group. However,
the level of respiratory burst intensity (0.702±0.020) and nitric oxide production
(50.253±2.032) in phagocytic population of splenocytes dramatically decreased in treatment
groups compared to control mice.
Conclusion: Since, the respiratory burst and nitric oxide production of phagocytic cells
decreased, the possible immunostimolatory effectiveness of Echinacea pupurea is doubtful.
However, this data suggest that the hydroalcoholic extract of Echinacea pupurea may be used
as a natural source for purposes of modulating the immune system.

Keywords: Echinacea purpurea, Humoral immunity, Cellular immunity
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