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تاریخ دریافت94/12/09 :

تاریخ تصویب95/03/09 :

چکیده

زعفــران از خانــواده زنبقیــان کــه از لحاظ تغذیــه ای و دارویی ارزشــمند

اســت .ایــن گیــاه از طریــق بنــه ( )cormتکثیر می شــود .جهت بررســی
اثــر عصــاره آبــی بنــه بــر سیســتم ایمنــی انســان ،عصــاره آبــی بنــه
توســط داوطلبیــن بصــورت خوراکــی مصــرف شــد .نمونه خــون دردو

نوبــت قبــل و بعــد از مصــرف گرفتــه شــد .افــراد بــر اســاس مــاده
مصرفــی در فاصلــه دو خونگیــری در  3گــروه (بــدون مصــرف عصــاره،
مصــرف آب ،مصــرف عصــاره آبــی بنه) قــرار گرفتنــد .بررســی مقادیر

 IgG ، IgM ،C3و C4در ســرم بــا اســتفاده از پلیــت هــای  SRIDانجام

گرفــت .نتایــج نشــان داد مقادیــر  IgM،C3،C4و IgGدر گــروه شــاهد و

گــروه مصــرف کننــده آب بطــور مختصــر افزایــش یافــت ولــی در گروه

ســوم مصــرف کننــده عصــاره بنــه افزایــش در مقادیــر C4 ،C3وIgG

و کاهــش در مقــدار  IgMمشــاهده شــد .ایــن بررســی هــای مقدماتــی
نشــان داد کــه عصــاره آبــی بنــه زعفــران مــی توانــد باعــث تحریــک
سیســتم ایمنــی ذاتــی و ایمنــی هومــورال شــود.
واژه هــای کلیــدی :ایمنــی هومــورال ،بنــه زعفــران ،سیســتم ایمنــی،
سیســتم کمپلمــان،

 .1کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه الزهرا ،تهران
* .2دانشیار ،گروه فیزیولوژی گیاهی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه الزهرا ،تهران
(نویسنده مسئول)monirhosseinzade@yahoo.com :

.3استادیار،گروه فیزیولوژی گیاهی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه الزهرا ،تهران
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و نقطــه ایزوالکتریــک (  5 /47 )PIرا نشــان

زعفــران مزروعــی ()Crocus sativus L.

داده است(حســین زاده نمیــن. )1388 ،

گیــاه از زمــان هــای قدیــم بــه عنــوان ادویــه

 C-(super-family)typeLectinتعلــق دارد

عضــوی از خانــواده  Iridaceaeاســت .ایــن
اســتفاده شــده وکاربــرد هــای داروئــی

محــدودی داشــت .امــروزه زعفــران از نظــر

کاربــرد داروئــی مــورد توجــه بیشــتری قــرار
گرفتــه اســت .زعفران گیاهــی تریپلوئیــد و عقیم

اســت کــه از طریــق بنــه هــا تکثیــر مــی شــود.
بافــت بنــه از نشاســته و ترکیباتــی از قبیــل

گلوکــز ،اســیدهای امینــه ،ســاپونین ،اســیدهای
چــرب ،اســترول و کروســتین غنــی مــی باشــد
( .)Moraga et al., 2011پروتئومیکــس بنــه
زعفــران حضــور یــک لکتیــن متصــل بــه منــان
بــه نــام Mannose Binding Lectin

()MBLبــاوزن مولکولــی  1/28328کیلودالتون

 MBLبــه مجموعــه ای از ابــر خانــواده

و عملکــردآن شناســایی الگــوی کربوهیــدرات
هــا در خــط اول دفــاع در ایمنــی ذاتــی اســت

کــه مــی توانــد باعــث فعــال کــردن سیســتم

کمپلمــان شــود(ابراهیم زاده و همــکاران

 MBL.)1393الگــوی کربوهیــدرات هــا را در
ســطح تعــداد زیــادی از عوامــل بیماریــزا از
جملــه باکتریهــا ،ویروســها ،پروتوزئرهــا و

قــارچ هــا مــورد شناســایی قــرار مــی دهــد.

اتصــال  MBLبــه ایــن عوامــل منجــر بــه فعــال

شــدن مســیر لکتیــن در سیســتم کمپلمــان مــی
شــود(()Turner et al., 2003شــکل.)1

شکل :1فعال شدن سیستم کمپلمان در مسیر لکتین)(Turner et al., 2003
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شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان میدهــد

کمپلمــان -2افزایــش فاگوســیتوز -3تعدیــل

متفــاوت اســت-1 :فعــال کــردن سیســتم

(شــکل.)2

ایــن پروتئیــن حداقــل دارای چهــار عملکــرد

التهــاب -4افزایــش آپوپتــوز()Turner, 2003

شکل:2تسهیل عمل فاگوسیتوز به وسیله()MBL Turner et al., 2003

مطالعــات محــدودی در رابطــه بــا اثــرات

مواجــه بــا تنــش هــا نشــان داده شــده اســت

در یــک مطالعــه مشــاهده شــد اســتفاده عصاره

حاضربررســی اولیــه اثرعصــاره آبــی بنــه

ایمنولوژیــک بنــه زعفــران انجــام شــده اســت.
اتانولــی کاللــه زعفــران بــه صــورت خوراکــی
در موشهــای تیمــار شــده میــزان تولیــد

 IgMو IgEرا افزایــش داد و نیــز عصــاره

(.)Ghamsariet al., 2007هــدف از مطالعــه
زعفــران بــر سیســتم ایمنــی انســان مــی باشــد

کــه طــی آن اثــر اولیــه عصــاره بــر عملکــرد

سیســتم ایمنــی هومــورال انســان از طریــق

اتانولــی گلبــرگ زعفــران باعــث افزایــش بررســی تغییــرات مقادیــر IgG,IgM,C4 ,C3

ســطح  IgGنســبت بــه کنتــرل گردیــده اســت

صــورت گرفتــه اســت.

( .)Babaei et al., 2013آپوکاروتنوئیدهــای

مواد و روش ها

حفاظــت آنهــا در برابــر تخریــب ناشــی از

ســرد بــا  500میلــی لیتــر آب مقطــر در دمــای

زعفـرانعملکــرد ســلول هــای ایمنــی را از طریق

واســطه هــای فعــال اکســیژن واکنشــگر تنظیــم
مــی نمایند.آپوکاروتنوئیدهــا ممکــن اســت ایــن

عمــل را بوســیله تعدیل ســیالیت غشــای ســلول
از طریــق جلوگیــری از آغــاز اکسیداســیون

اسیداراشــیدونیک توســط رادیــکال هــای آزاد

انجــام دهنــد( .)Chew et al., 1995فعالیــت
آنتــی اکســیدانی عصــاره بنــه زعفــران در

تهیــه عصــاره آبــی 8گــرم بنــه تــر درهــاون

 4oCهموژنــه شــد .محلــول هموژنــه حاصــل
بــا دور  rpm8000بــه مــدت  20دقیقــه

ســانتریفوژ()Germany-Hettich EBA20

شد.روشــناور جمــع آوری و بــه عنــوان
عصــاره آبــی در یخچــال در دمــای4oC

نگهــداری شــد.
اعمال تیمارها
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تعــداد 7نفرواجــد شــرایط (از لحــاظ ســن و

وســیله کیت هــای مربوطه(شــرکت بهارافشــان

از نمونــه گیــری) از بیــن داوطلبیــن انتخــاب

بــا اســتفاده ازایــن کیــت هــا ،قطــر هالــه هــای

نیــز تغذیــه یکســان حداقــل  24ســاعت قبــل

شــدند.از تمامــی افــراد در دو نوبــت و در هــر
نوبــت بــه میــزان  5میلــی لیتــر و بــا فاصلــه

زمانــی  20دقیقــه خونگیــری صــورت گرفــت

(جهــت جلوگیــری از لختــه شــدن خــون مــاده
ضــد انعقــاد بــه خــون گرفتــه شــده اضافــه
گردید).افــراد بــر حســب مــاده مصرفــی ،در

فاصلــه دو خونگیــری در ســه گــروه قــرار

گرفتنــد .گــروه اول افــرادی کــه در فاصلــه
دو نوبــت خونگیــری هیــچ مــاده ای مصــرف

نکردند(کنتــرل) .گــروه دوم افــرادی کــه در
فاصلــه دو خونگیــری آب نوشــیدند و گــروه
ســوم افــرادی کــه در فاصلــه دو خــون گیــری

 70میلــی لیتــر عصــاره آبــی بنــه ()%1/6
مصــرف کردنــد.

تهیه پالسمای خون

تهران)بررســی وانــدازه گیــری شــدند.

رســوبی تشــکیل شــده در محــل چاهــک هــای
پلیتهــای SRIDتوســط خــط کــش مخصــوص

 SRIDانــدازه گیــری شــد .بــرای انــدازه گیــری
قطــر دایــره هــای رســوبی بــه وســیله خــط

کــش  ، SRIDپلیــت  SRIDرا از پشــت روی
خــط کــش گذاشــته و آنقــدر آن را جابجــا کرده

تــا محیــط خارجــی دایــره رســوبی بــا دو خــط
مــورب خــط کــش کامــا ممــاس شــود و خــط

میانــه درســت از وســط چاهــک بگــذرد .در
ایــن حالــت رقــم پاییــن خــط کوتــاه عمــودی

کــه از وســط چاهــک مــی گــذرد ،نشــان دهنــده
قطــر دایــره رســوبی ( )dاســت.

ســپس بــر روی محــور افقــی ( )Xغلظــت
کالیبراتورهــای بــه کار گرفتــه شــده و بــر

روی محــور عمــودی ( )Yقطــر دایــره هــای

 2/5میلــی لیتــر از خــون هــر داوطلــب در هــر

رســوبی هــر کالیبراتــور( )dبطــور جداگانــه

شــد .ابتــدا خونهــای هــر داوطلــب بــا دور

از کالیبراتورهــا و قطــر دایــره هــای رســوبی

نوبــت جهــت جداســازی پالســما اســتفاده

 5000rpmو بــه مــدت 15دقیقــه ســانتریفوژ

گردیــد و ســپس پالســمای آن جداســازی شــد.

پالســمای اســتخراج شــده بعــد از انتقــال بــه
اپنــدروف هــای  0/5میلــی لیتــری جهــت انجــام
آزمایشــات در دمــای  -20Cنگهــداری گردیــد.

اندازه گیری مقادیر  IgG ،C4 ،C3و IgM

غلظــت ســرمی  IgG،C4 ،C3و  IgMبــه

روش انتشــار ایمنــی شــعاعی منفــرد(Single

 )Radial Immune Diffusion: SRIDبــه

عالمــت گــذاری شــدند .نقــاط بدســت آمــده
هــر کالیبراتــور ( )dرا عالمــت گــذاری کــرده

و ســپس بــا اتصــال آن نقــاط بــه یکدیگــر،

منحنــی اســتاندارد رســم شــد .بهتریــن روش
رســم منحنــی خطــی ( )linearبــوده کــه در
بهتریــن حالــت خــود از میــان نقــاط  2 ،1و

 3بــا فاصلــه مســاوی عبــور مــی کنــد .نقــاط
کالیبراتــور کــه بیــش از حــد از خــط مفــروض

دور شــده را نبایــد در نظــر گرفــت.
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و بعــد از مصــرف آب  %8اختــاف و در

نتایج

بررسی تغییر میزانC3

گــروه مصــرف کننــده عصــاره آبــی بنــه %62

بررســی میــزان  C3نشــان داد کــه مقــدار

اختــاف نشــان دادنــد .بــه طــور کلــی اختالفــی

 %39اختــاف نشــان داد در حالــی کــه در

عصــاره آبــی بنــه و گــروه شــاهد دیــده شــد

آن در گــروه شــاهد (بــدون مصــرف مــاده)

گــروه تحــت تیمــار (مصــرف کننــده آب) قبــل

کــه در میــزان  C3در بیــن مصــرف کننــده های
 %23بــود (اشــکال3و.)6

شکل  :3هاله رسوبی ایجاد شده برای اندازه گیری .C3

 :Aگــروه شــاهد ( : aخــون گیــری اول : b .حالــی کــه در گــروه مصــرف کننــده آب %2/9

خــون گیــری دوم) : B .گــروه مصــرف کننــده و در گــروه مصــرف کننــده عصــاره آبــی بنــه
آب ( : aقبــل از مصــرف آب : b .بعد از مصرف زعفــران  %6/5اختــاف مشــاهده شــد (شــکل

آب) : C .گــروه مصــرف کننــده عصــاره آبــی .)6

بنــه ( : aقبــل از مصــرف عصــاره : b .بعــد از بررسی تغییر میزان IgG

مصــرف عصــاره).

بررسی تغییر میزان C4

مقایســه مقــدار  ،IgGدر گــروه شــاهد %4/9

و در گــروه مصــرف کننــده آب % 4/5اختــاف

مقایســه میــزان  C4نیــز بــه ماننــد مــورد  C3نشــان داد در حالــی کــه در گــروه مصــرف

انجــام شــد .در گــروه شــاهد در فاصلــه دو کننــده عصــاره بنــه در میــزان %11 IgG
خــون گیــری % 3/3اختــاف مشــاهده شــد در اختــاف وجــود داشــت (اشــکال3و.)6

شکل  :4هاله رسوبی ایجاد شده در پلیت.

 :Aگــروه شــاهد ( : aخــون گیــری اول .آب) : C .گــروه مصــرف کننــده عصــاره آبــی

 : bخــون گیــری دوم) :B .گــروه مصــرف بنــه ( : aقبــل از مصــرف عصــاره : b .بعــد از

کننــده آب ( : aقبــل از مصــرف آب :b .بعــد مصــرف عصــاره).
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مشــاهده شــد.میزان  IgMدر افــراد مصــرف

میــزان  IgMدر نمونــه هــای گــروه شــاهد

کننــده عصــاره بنــه نســبت بــه گــروه شــاهد

کننــده آب  %14/6و در گــروه مصــرف

کننــده آب  %2/6کاهــش داشــت (اشــکال5و.)6

اختــاف %4/1را نشــان داد.در گــروه مصــرف

کننــده عصــاره بنــه در حــدود  % 12اختــاف

 %7/9افزایــش امــا نســبت بــه گــروه مصــرف

شکل  :5هاله رسوبی ایجاد شده در پلیت

 : Aگــروه شــاهد ( : aخــون گیــری اول:b .

خــون گیــری دوم) :B .گــروه مصــرف کننــده
آب ( : aقبــل از مصــرف آب :b .بعــد از مصرف

شکل :6مقایسه درصد اختالف مقادیر،C3

آب) : C .گــروه مصــرف کننــده عصــاره آبــی

بنــه ( : aقبــل از مصــرف عصــاره : b .بعــد از

مصــرف عصــاره).

 IgG ،C4و  IgMدر فاصله دو خونگیری در افراد مورد مطالعه.

بحث

در پژوهــش حاضــر تغییــر در مقادیــر ،C3

شــد .بــه اســتثنای  ،IgMافزایــش در غلظــت
 IgG ،C4 ،C3در افــراد مصــرف کننــده

 IgG ،C4و IgMدر نمونــه ســرمی افــراد

عصــاره بنــه نســبت بــه گــروه مصــرف کننــده

آبــی بنــه زعفــران نســبت بــه شــاهد مشــاهده

قبــل و بعــد از مصــرف عصــاره بنــه زعفــران

مــورد مطالعــه قبــل و بعــد از مصــرف عصــاره

آب مشــاهده شــد .بیشــترین درصــد اختــاف

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی

دوره سی ام ،شماره  ،2پاییز و زمستان 1396
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نســبت بــه شــاهد در مــورد  C3مشــاهده شــد MBL .انجــام میشــود (.)0Endo et al., 2006
حســین زاده نمیــن ( )1388لکــه هــای پروتئینــی

بــرای فعــال کــردن سیســتم کمپلمــان MBL ،و

مــورد شناســائی قــرار داده و وجــود لکه MBL

بیــن  MASPو  MBLاز طریــق قلمــرو کالژن

موجــود در بنــه را از طریــق پروتئومیکــس

 MASPتشــکیل کمپلکــس مــی دهنــد کــه اتصال

کــه نقــش ســاختاری و القایــی دارد را گــزارش  MBLصــورت میگیــرد (.) Dahl et al., 2001
کــرده اســت MBL .متعلــق بــه مجموعــه ای

طــی فعــال شــدن سیســتم کمپلمــان2-MASP،

مطالعــه حاضــر افزایــش در میــزان  C3پــس

پروتئیــن اصلــی در مســیر کالســیک و لکتیــن

از ابــر خانــواده  C-type Lectinمیباشــد .در

از مصــرف عصــاره مشــاهده شــد کــه تاییــد

کننــده نفــش  MBLموجــود در بنــه زعفــران در
افزایــش ایــن واســطه سیســتم کمپلمــان مــی

باشــد MBL .یــک جــز اصلــی سیســتم ایمنــی
ذاتــی و یکــی از  30پروتئیــن مهــم سیســتم

کمپلمــان اســت کــه بــه خانــواده هایــی از
پروتئیــن هــا بــه نــام  Collectinتعلــق داشــته

( )Fujita,2002و دارای یــک قلمــرو کالژن
و یــک قلمــرو لکتیــن اســت

باعــث شکســتن  C4میشــود .جــز  C4یــک
در سیســتم کمپلمــان اســت .در طــول فعــال

شــدن سیســتم کمپلمــان  C4بــه دو قطعــه C4a
( )9KDو  )195KD( C4bشکســته

مــی شــود) .(Mortensen et al,. 2015قطعــه

اصلــی  C4bبــه صــورت کــوواالن بــه ســطح
پاتــوژن متصــل شــده و مــی توانــد بــه عنــوان

یــک اپســونین عمــل کنــد ،همچنیــن مــی توانــد

بــه عنــوان یــک واســطه در تشــکیل (C3bشــکل

 )1عمــل کنــد(.)Mortensen et al., 2015

( .)Eddie Ip et al,.2009ایــن پروتئیــن باعــث

افزایــش غیــر اختصاصــی  IgGممکــن اســت

مــی شــود.لکتین بــا واســطه اتصــال MBL

هــای  Tکمــک کننــده باشــد،IL6 ،IL5 ،IL4 .

فعــال کــردن مســیر لکتیــن سیســتم کمپلمــان

بــه علــت تحریک ترشــح ســایتوکاینها از ســلول

بــه بنیــان هــای مانــوز گلیکوپروتئیــن هــا یــا

 IL-13و  INFγاز جملــه ســایتوکاین هــای

هــا فعــال مــی شــود .ســلولهای انســانی بــه

هــای  Bجهــت تولیــد  IgGمــی شــوند

کربوهیــدارت هــای ســطوح میکروارگانیســم

هســتند کــه باعــث تغییــر کالس ســلول

طــور طبیعــی داراي بنیــان های اســید ســیالیک (.)Kianbakht and Ghazavi et al., 2011

مــی باشــند کــه گــروه هــای قنــدی شناســایی

 IL-6یکــی از ســایتوکاین هایــی اســت کــه در

اهدافــی بــرای اتصــال نمــی باشــند .فعــال

ا لتها بــی ا یجــا د مــی شــو د و مــی تو ا نــد

شــونده توســط  MBLرا مــی پوشــانند و
شــدن سیســتم کمپلمــان از طریــق همــکاری
ســرین پروتئازهــا ( )MASP-1,MASP-2و

نتیجــه عملکــرد  MBLدر تعدیــل فرایندهــای

منجــر بــه ا فز ا یــش تو لیــد  IgGشــو د
(.)Turner et al., 2003
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در پژوهــش حاضــر کاهــش % 2/6اختــاف

زعفــران بــه مــوش هــای صحرایــی تزریــق

عصــاره آبــی بنــه نســبت بــه گــروه مصــرف

گلبــول هــای قرمــز و ســفید خــون و ســایر

درمیــزان  IgMدر افــراد مصــرف کننــده

کننــده آب مشــاهده شــد .غفــاری ()1383
ف کاللــه زعفــران بــر ایمنــی
اثــرات مصــر 

هومــورال مــردان را مــورد بررســی قــرار
داد .طــی ایــن مطالعــه کاللــه زعفــران همــراه

بــا شــیر بــه صــورت خوراکــی مصــرف و

مشــاهده شــده کــه پــس از گذشــت ۳

شــده و از نمونــه هــای خونــی بــرای ارزیابــی
فاکتورهــای خونــی ،همچنیــن تعییــن ســطح

 IgGاســتفاده شــد .نتایــج تفــاوت معنــی داری
بیــن تعــداد گلبــول هــای قرمــز ،هموگلوبیــن

 ،هماتوکریــت و پالکــت نشــان داده اســت.

ســطح  IgGدر غلظــت  75میلــی گــرم بــه ازای
هــر کیلوگــرم در مقایســه بــا گــروه کنتــرل بــه

هفتــه ،در گــرو ه مــورد مطالعــه غلظــت

طــور قابــل توجهــای افزایــش یافتــه در حالــی

کــرده اســت .در پایــان هفتــه ششــم،

بــوده انــد کــه نشــان دهنــده افزایــش در پاســخ

 IgMســرم کاهــش معنــیداری پیــدا
غلظــت

IgM

تفاوتمعنــیداری

بــا

ســطح اولیــه و گــرو ه شــاهد نداشــته
اســت.وی چنیــن بیــان کــرده کــه کاهــش

کــه نمونــه هــای هیســتولوژی طحــال نرمــال
انتــی بــادی بــدون تغییــر در پارامترهــای
هماتولــوژی و هیســتولوژی طحــال مــی باشــد

(.)Babaei et al., 2013

 IgMســه هفتــه پــس از مطالعــه

نتیجه گیری

ح کننــده
زعفــران بــر ســلولهای  Bترشــ 

ترکیبــات بنــه زعفــران بــا تقویــت پاســخ ایمنــی

ی ازاثــر مهــاری
نیــز احتمــاال ناشــ 
 IgMمیباشــد(غفاری .)1383،در پژوهــش
حاضــر گــر چــه کاهــش  IgMمعنــی دار نیســت
امــا کاهــش آن در برایــر افزایــش  ،IgGمــی

توانــد دال بــر ســویچ ایزوتیپــی (تغییــر کالس
ایمونوگلوبولیــن) باشــد.

نتایــج آزمایشــات ایمنولوژیــک نشــان داد کــه
ممکــن اســت نقــش مهمــی در بهبــود پاســخ

آنتــی بــادی هــای اختصاصــی در شــرایط
تضعیــف دســتگاه ایمنــی داشــته باشــد .ایــن
پژوهــش بــرای اولیــن بــار نشــان داد کــه

مصــرف عصــاره آبــی بنــه زعفــران مــی توانــد

در مطالعــه ای دیگــر(،)Babaei et al., 2013

باعــث افزایــش فعالیــت سیســتم کمپلمــان و

غلظتهــای  225 ،150 ،75و  450میلــی گــرم

قــادر بــه تقویــت سیســتم ایمنــی انســان باشــد.

اثــر عصــاره اتانولــی گلبــرگ زعفــران در

بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن روی پاســخ

آنتــی بــادی ،هماتولــوژی و هیســتولوژی
طحــال در موشــهای صحرایــی بررســی شــد.
در ایــن مطالعــه عصــاره اتانولــی گلبــرگ

افزایــش تولیــد  IgGشــده و از ایــن طریــق

البتــه مطالعــات بیشــتر و عمیــق تــر با اســتفاده
از تکنیــک هــای بررســی دقیــق تــر شــامل الیــزا
مــی توانــد اطالعــات بیشــتری در زمینــه ایــن

پروســه پیچیــده ایمنــی بــه مــا بدهــد.
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