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رعصاره ميوه خنجك بر  سيستم يتأث
  ييايمني هومورال موش صحرا

  
  :دهيچک

  

 پـسته وحـشي، پـسته    ؛هاي مختلف از قبيل تيره پسته با داشتن گونه     گياهان: مقدمه و هدف  
با توجـه بـه مـشخص شـدن      . شوند مي محسوب   يياهان دارو يخوراكي و خنجك از جمله گ     

 بـدن در مقابلـه بـا عوامـل     يمنينقش سيستم ااهان و ين گياثرات ضدميكربي و ضدالتهابي ا   
صـورت گرفتـه     مـي که در زمينه اثرات دارويي گونه خنجك تحقيقات ك نيعفوني مختلف و ا 

ر عصاره ميوه خنجك بر سيستم ايمني هومورال ياست، هدف از پژوهش حاضر بررسي تأث
  .  بودييدر موش صحرا

  

اسـوج  ي ي در دانشگاه علوم پزشـک   ۱۳۸۸ که در سال   ي در اين مطالعه تجرب    :ها روش مواد و 
 و به طور تصادفي به چهار گروه  گرديد انتخاب    نر يي سر موش صحرا   ۴۰انجام شد، تعداد    

 يمنيستم ايک سي تحريبرا. م شدنديمساوي آزمون هسته، پوسته، ميوه كامل و كنترل  تقس
 يداخل صـفاق ژ به همراه ادجوان کامل فروند به صورت     ث  دوز مناسب واکسن ب    ،واناتيح

)  درصـد ۶(هـاي آزمـون از تيمـار مناسـب     ک هفته به ترتيـب  بـه گـروه        يبعد از   . ق شد يتزر
گـرم بـر    يلـ ي م۱۰ بـه ميـزان   ،عصاره هسته، پوسته و ميوه كامل خنجك به مـدت دو هفتـه            

يك هفته بعد از دريافـت آخـرين دوز     .  شد  گاواژ لوگرم در روز و به گروه كنترل دارونما       يک
در ادامـه طحـال و    . ندگيري شـد  زا اندازهيآنها با روش اال IgM و IgG يها ديبا ميزان آنتي 

هاي سـريالي    برداشته شده و پس از پردازش و تهيه برشواناتي ح لنفاوي گردني  يها عقده
 يهـا  کـول يد طحـال و فول ي پالـپ سـف  ين قطر نواحي و هم چني لنفاويها حجم طحال و عقده   

 شـده  يآور  جمعيها داده .ندروش استريولوژي محاسبه شد با استفاده از  ي لنفاو يها عقده
ل يـ ه و تحل يـ ک طرفـه تجز   يـ انس  يـ ز وار ي آنال ي و آزمون آمار   SPSSافزار با استفاده از نرم   

    .شدند
  

حجـم طحـال و    ، IgMو IgG  يهـا  بـادي   آنتـي زانيـ م نيانگيج نشان داد که مينتا: ها افتهي
 ي لنفـاو  يهـا   عقده يها کوليد طحال و فول   ي سف  پالپ ين قطر نواح  يچن  و هم  ي لنفاو يها عقده

  .<p)/۰۵( نداشتيدار ي سه گانه آزمون با گروه کنترل اختالف معنيها گروه در
  

بـه   درصـد  ۶ دوز بـا وه خنجک   ين پژوهش نشان داد که عصاره م      ي ا يها افتهي :يريگ جهينت
  .باشد مي نثرؤها م يباد يزان آنتيش مي هومورال و افزايمنيستم ايم بر سيطور مستق

  
  يطحال، عقده لنفاو هومورال، يمني خنجک، ا:يدي کليها واژه
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  مقدمه

 يهـا   گونـه ي دارا  و ره آاللـه  يـ  از ت  )۱(اه پسته يگ

 و  )۳( ، پسته خـوراكي    )۲( پسته وحشي  ؛ از جمله  يمتعدد

 در منـاطق  ييايـ باشـد، کـه از نظـر جغراف      مي )۴ (خنجك

ش يــ انــه رو يترانــه و خاورم ي از حــوزه مد يعيوســ

ره پـسته  يـ اهـان ت ي از گ  يکيا کلخنگ   يخنجک  ). ۱(رنددا

 يران، مــصر، صــحرايـ  ايباشــد کـه در کــشورها  مـي 

ه، قبرس، غـرب پاکـستان و       يه، شمال عراق، ترک   يسور

ران در  يـ در ا .  هندوسـتان گـسترده اسـت      يشمال غرب 

کلخنـگ  . شـود  ميافت  يارتفاعات زاگرس و بلوچستان     

 يهـا   برگ متر با پوست صاف و    ۳-۷ با ارتفاع    يدرخت

 بوده و سپس صاف     ي فرد است که ابتدا مخمل     يا شانه

فشرده، نـوک دار      ميوه آن شفت گرد و ک     يم. شوند مي

  ).  ۲( متر است يلي م۴ـ۶و مورب است و ابعاد آن 

نه يد آم ي اس يادي مقدار ز  ين خنجک دارا  يپروتئ

وه يـ ن م يچنـ  هـم . ن اسـت  يزين و ل  ين، وال ين، سر يترئون

. باشـد  مـي ک  يـ نولئيد ل ي اسـ  يادي مقدار ز  يخنجک دارا 

ر آن در  يثأ درصد تانن است کـه تـ       ۱۶/۲ يخنجک دارا 

  ).۲( قابل بحث استييم غذايرژ

هــاي  انجــام شـده بــر روي گونــه  يهــا همطالعـ 

ــ    ــصاره برخ ــه ع ــد ك ــشان دادن ــسته ن ــف پ  از يمختل

 پـسته داراي اثـر سايتوتوكسيـسيتي، اثـرات          يها گونه

، اثرات ضـد  A2 پازيضد التهابي و مهار كنندگي فسفول  

  ).۳ـ۶(باشند مي ضد قارچي  وميكربي

 يهـا   گونـه  يبرخ ري تأث ي مختلف يها در مطالعه 

ــياهــان دارويگ ــر روي ــ سي ب ــيستم اي ــلوليمن   و ي س

ج مطالعه  ينتا.  قرار گرفته است   يهومورال مورد بررس  

ــرجب ــارانيـــ ــه  ) ۲۰۰۸(ان و همکـــ ــشان داد کـــ نـــ

ــکاروتنو  کاللــه زعفــران بــه   آب محلــول در يدهايي

 يمنــيورت وابــسته بــه دوز باعــث کــاهش پاســخ اصـ 

 و همکــاران يدر پــژوهش مــالک ).۷(شــود مــي يســلول

عصاره بابونه، سدر، حنا و صبر زرد بـر   ري تأث )۲۰۰۷(

 يمنــيش پاسـخ ا يک نـوع افــزا يـ  کــه يت تماسـ يـ درمات

 شـد و نقـش آنهـا در    ي است، در موش بررس  ياکتساب

ر يثأ تـ  ي ولـ  ، ثابت شد  يت تماس يعات درمات يکنترل ضا 

گر ي د يدر پژوهش ). ۸(اهان بود ير گ يش از سا  يبابونه ب 

 ترش به علت ليمو پوست روغني ثابت شد که اسانس

 يهـا  لنفوسـيت  درصـد  و ها لکوسيت بر يافزايش اثر

 سـبب  يايمنـ  تقويـت دسـتگاه   با بتواند خون، احتماالً

 سـرطان  و يعفـون  يهـا  بيمـاري  بـروز  از يجلوگير

ــان يگ) ۲۰۱۰(رغفـــرانيدر پـــژوهش ام .)۹(گـــردد اهـ

 يران کـه دارا يـ  ا ي مورد استفاده در طب سـنت      ييدارو

 يمنــيستم ايــ سيم کننــدگيتنظــ  وياثـرات ضــد التهــاب 

 قــرار يل مــورد بحــث و بررســيباشــند، بــه تفــص مــي

  . ).۱۰(اند گرفته

ــه له ماتـــسوموتو و ي بـــه وســـ يا در مطالعـ

اه يــک گيــ کـه  )۶(تــوينقــش هوچـه ک ) ۲۰۱۰()۵(همکـاران 

 يش پاســخ آنتــي اســت در افــزاينــ ژاپي ســنتيــيدارو

 حـساس شـده بـا    يهـا   در مـوش ي مخـاط  IgAيبـاد 

ــ ــت  يآنتـ ــده اسـ ــشخص شـ ــه ). ۱۱(ژن مـ          در مطالعـ

                                                
1-Pistacia sp. 
2-Pistacia Atlantica 
3-Pistacia Vera L  
4-Pistacia Khynjuk 
5-Matsumoto et all 
6-Hochuekkito 

 
 



 ايمني هومورال و  ميوه خنجك 
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 از يثابــت شــد بعــض) ۲۰۰۱()۱(اما و همکــارانياوتــسا

 باعـث   )۲(يي مانند کامپو و هـوزا     ي ژاپن ياهي گ يداروها

 در مـوش  ي و اثرات ضـد تومـور   يمنيستم ا يم س يترم

  ).۱۲(شوند يم مسن يها

اثبـات اثـرات   ش گفـت و    يمطالب پ به  با توجه   

، يمنـ يستم ا يـ  برس يياهان دارو ي گ يها  از گونه  يبرخ

 يکربــي  و ضــد ميبــه خــصوص اثــرات ضــد التهــاب

ن نکتـه کـه   يـ  پـسته و توجـه بـه ا     يها  از گونه  يبعض

 پسته  اسـت کـه در پوشـش     يها  از گونه  يکيخنجک  

افـت  يراحمـد   يه و بو  يـ لوي ارتفاعات استان کهگ   ياهيگ

 مين بـو  ي سـاکن  يشود و مـورد اسـتفاده خـوراک        مي

نـه  ي در زم  يا  تـاکنون مطالعـه    رد و يـ گ مياستان قرار    

ــرات دارو ــياث ــ مي ــر س ي ــک ب ــوه خنج ــيستم اي  يمن

، هـدف از پـژوهش      صـورت نگرفتـه اسـت     هومورال  

رعصاره ميوه خنجـك بـر سيـستم        ين تأث ييحاضر تع 

  . بودييايمني هومورال در موش صحرا
  

  ها روش و مواد

 در ۱۳۸۸ که در سال ين مطالعه تجربيادر       

 سـر   ۴۰ تعداد ،اسوج انجام شد  ي يدانشگاه علوم پزشک  

 گرم و ۲۵۰ـ  ۳۰۰ ي نر در محدوده وزنييموش صحرا

 ۱۲حيوانات در شـرايط     .  ماهه انتخاب شدند   ۴ ـ  ۵سن  

 درجه  ۲۲ ساعت روشنايي و دماي      ۱۲ساعت تاريكي،   

ه و به آب آشاميدني و غـذاي        گراد نگهداري شد   يسانت

مخصوص بدون هيچ محدوديتي دسترسـي داشـتند و        

حداقل دو هفته قبل از انجام آزمايش بـه حيـوان خانـه           

ها به طور تصادفي به چهـار گـروه          موش. منتقل شدند 

مساوي آزمون هسته، آزمـون پوسـته، آزمـون ميـوه           

  .. كامل و گروه كنترل تقسيم شدند

 ين المللـ ين بياس قوانق بر اسين تحقيپروتکل ا 

تـه  ي انجام شد و در کم     يشگاهيوانات آزما يدر مورد ح  

  .ديب رسياسوج به تصوي ياخالق دانشگاه علوم پزشک

از از منــاطق حومــه و يــوه خنجــک مــورد نيــم

ه يـ لوياطراف شهرستان گچساران واقع در اسـتان کهگ     

پـس از   .  شد يآور ز جمع ييراحمد و در اواسط پا    يو بو 

ن ي اي حاويها سهياز، ک يوه مورد ن  ي م  مقدار يآور جمع

وه خــالص از يــشگاه منتقــل شــده و ميــوه بــه آزمايــم

ــده و    ــدا ش ــاخه ج ــرگ و سرش ــامل ب ــافات آن ش اض

  آزاد وي ساعت در هـوا ۲۴محصول پاک شده به مدت    

 و يريــگ ســپس جهــت عــصاره. ه خــشک شــديدر ســا

وه يـ  مورد مطالعه به سه قـسمت؛ م يها ز به گروه يتجو

وه خنجک تقـسم    ي و هسته م   يرونيبز ب کامل، پوسته س  

  . پودر شدند کامالًياب برقيله آسيشده و به وس

ن صـورت بـود کـه      يـ  بـه ا   يرينحوه عصاره گ  

وه يـ  ميها کدام از قسمت   گرم از پودر هر    ۵۰۰ابتدا به   

ــبز ب  ــته س ــل، پوس ــيکام ــسته ميرون ــ و ه  ۱۵۰۰وه ي

 سـاعت  ۴ درصد اضافه و به مـدت   ۸۰تر اتانول   يل يليم

.  انکوبـه شـدند    يکي ساعت در تار   ۴۸سپس     ومخلوط  

 يات ظروف با اسـتفاده از کاغـذ صـاف       يدر ادامه محتو  

مانـده  يلتـر شـدند و بـه رسـوب باق       ي ف ۴واتمن شـماره    

 درصد اضافه شـده و      ۸۰تر اتانول   يل يليم ۱۵۰۰مجدداً

ــاره  ــوط  ۴دوبـــــ ــاعت مخلـــــ ــده  ســـــ                            و شـــــ

                                                
1-Utsuyama et all 
2-Kampo-Hozai 
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پس از صاف   . ه شدند  انکوب يکيگر در تار  ي ساعت د  ۴۸

هـا در   مانـده عـصاره  يکردن مجـدد و حـذف حـالل باق      

 درجـه   ۴۰ختـه شـده و در فـور         ي مـسطح ر   يهـا  ظرف

 خـشک شـده تـا       يها عصاره. گراد خشک شدند   يسانت

 يگراد نگهدار ي درجه سانتـ۲۰ يزمان استفاده در دما

  . شدند

ــرا ــ تحريب ــک سي ــيستم اي ــات دوز ي حيمن وان

همراه ادجوان کامل فروند که ژ  به  ث مناسب واکسن ب

هـا و   ژن ي آنتـ  يـي زا يمنـ يش ا يار در افـزا   يبه عنوان هم  

رود، بـه صـورت داخـل     ميشتر آنها به کار     ي ب يداريپا

ک هفتـه بـه     يـ پـس از مـدت زمـان        . ق شد ي تزر يصفاق

 از تيمـار  ؛هاي سه گانه آزمون به ترتيب  گروه واناتيح

  درصد تهيه شـده عـصاره هـسته، پوسـته و     ۶مناسب  

 ۱۰ميــوه كامــل خنجــك بــه مــدت دو هفتــه بــه ميــزان 

هـم  . )۲(ديـ  گرد  گـاواژ  لـوگرم در روز   يگـرم بـر ک     يليم

سـي    سـي ۵زمان به موش هاي گروه كنترل به ميـزان      

  .  شدگاواژسرم فيزيولوژي 

حيوانات يك هفته بعد از دريافت آخرين دوز با 

گيـري از قلـب از هـر     اتر بيهوش شده واز طريق خـون   

 سپس بر روي  وليتر خون گرفته شد   ميلي ۵  تا ۳كدام  

 شـرکت  يزايـ هاي جدا شده با استفاده از كيت اال       سرم

هـاي   بـادي  تک ساخت کشور آلمـان ميـزان آنتـي      يمديد

IgG   وIgM در ادامــه طحــال و  . گيــري شــدند انــدازه

 لنفاوي گردني آنهـا برداشـته شـد و پـس از             يها عقده

حــال و حجــم طهــاي ســريالي  پــردازش و تهيــه بــرش

د ي پالـپ سـف  ين قطـر نـواح   يچنـ   و هم  ي لنفاو يها عقده

 بـا اسـتفاده از     ي لنفـاو  يها  عقده يها کوليطحال و فول  

 يهــــا داده .ندروش اســــتريولوژي محاســــبه شــــد

 و )SPSS)۱افـزار    شـده بـا اسـتفاده از نـرم         يآور جمع

ه و يـ تجز )۲(ک طرفـه  يـ انس  يـ ز وار ي آنـال  يآزمون آمار 

  . .ل شدنديتحل

  

  ها افتهي

شـود   مـي  مـشاهده    ۱گونه که در جدول      همان 

  در گـروه آزمـون       IgM و   IgG يهـا  يباد يآنت زانيم

 هن گـرو يچنـ  گر آزمون و هميش از دو گروه د  يهسته ب 

ن يانگين م ي ب يدار ي اختالف معن   هر چند که   ،کنترل بود 

ــيــار ميــمع و انحــراف مــذکور در  يهــا يبــاد يزان آنت

ه وکامل بـا گـر  وه ي آزمون هسته، پوسته و م    يها گروه

   .)p<۰۵/۰( وجود نداشت کنترل

 و  حجـم طحــال يريـ گ ج حاصـل از انـدازه  ينتـا 

ش ي چهار گـروه مـورد آزمـا     ي بر رو  ي لنفاو يها عقده

ن سـه   يبـ ن نظـر    يـ  از ا  يدار ينشان داد که تفاوت معنـ     

  .)p<۰۵/۰(گروه آزمون و گروه کنترل وجود نداشت

د ي قطـر پالـپ سـف      يريـ گ اندازه حاصل از    جينتا

ن بـود  يـ  از ايآن حاک) ناليمارژ( يه مرزي و ناح  لطحا

  ودين قطـر پالـپ سـف      يانگيـ  در م  يدار ي معنـ  ريـ يکه تغ 

 ن سه گروه آزمـون و گـروه کنتـرل   يبدر  يه مرز يناح

ــت  ــود نداش ــم)p<۰۵/۰(وج ــ ، ه ــمن يچن ــريانگي  ن قط

 در چهـار گـروه       آن يهـا  کـول ي فول  و ي لنفاو يها عقده

  .)۱جدول( )p<۰۵/۰( نداشتيا تفاوت عمده

                                                
1-Statistical Package for Social Sciences 
2-One way ANOVA 
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   مورد مطالعهيگروه ها شده در ي بررسير هاير متغي و سا هاي بادي آنتزانيمار ين و انحراف معيانگيسه ميمقا: ۱جدول 
  

                 گروه
  ريمتغ

  هسته
  )۱۰=تعداد(

  پوسته
  )۱۰=تعداد(

  وه کامليم
  )۱۰=تعداد(

  کنترل
  )۱۰=تعداد(

  سطح
  يدار يمعن

IgG)۵۶۵±۲۵  ۵۵۰±۲۰  ۵۷۱±۲۴ ۶۰۰±۲۷  ) تريل يلينانوگرم بر م  
 IgM)۱۶۵±۱۸  ۱۵۰ ±۱۲  ۱۶۰±۱۰ ۱۸۵±۱۶  ) تريل يلينانوگرم بر م  

  ۲۳۷±۱۱  ۲۳۸±۱۲  ۲۳۵±۹ ۲۳۸±۱۰  )کرونيم(د طحال يقطر پالپ سف
  ۱۴±۳  ۱۴ ±۵  ۱۳±۴ ۱۴±۴  )کرونيم( طحال يه مرزيقطر  ناح

  ۴۵۸±۱۷  ۴۶۰±۲۲  ۴۴۵±۱۸ ۴۵۳±۲۲  )کرونيم (يقطر عقده لنفاو
  ۲۴۱±۱۱  ۲۴۲ ±۱۲  ۲۴۰±۱۱ ۲۴۰±۱۲  )کرونيم (ي عقده لنفاويکول هايقطر فول

 
 

  
۰۵/۰> 

  
  يريگ جهينت و بحث

 از ي برخـ يبا توجه به اثبات اثرات ضـد التهـاب   

اهـان  ي گيهـا   گونهير برخيو تأث) ۱و ۴( پسته يها گونه

، هــدف از مطالعــه )۹و۱۰(يمنــيستم ايــ بــر سيــيدارو

ستم يـ بـر س وه خنجک   ي عصاره م  ريتأث يحاضر بررس 

  . بوديي هومورال در موش صحرايمنيا

وه يـ ن مطالعه نـشان داد کـه عـصاره م       يج ا ينتا

 در  IgM وIgG يها يباد ي آنتزانيش ميافزاخنجک بر

سه يـ ژن در مقا ي پس از مواجهه با آنتـ   ييموش صحرا 

 يدار يمعن ريافت نمودند، تأث  ي که دارونما در   يبا گروه 

وه خنجـک   يـ ه م تهـس  که از    ي هر چند در گروه    نداشت

  .شتر بوديها ب يباد يزان آنتيش مياستفاده نمودند افزا

 در  يکه تا کنون مطالعه مـشابه      نيبا توجه به ا   

صورت نگرفته  ستم  ي اثرات خنجک بر س    ينه بررس يزم

ــه مقا مــي، اســت ــوان ب ــت ــاي ــج ايسه نت ــا ي ــه ب ن مطالع

 پـسته   يها ر گونه ي سا ي انجام شده بر رو    يها يبررس

 شـامل؛ اثـرات   ي پـسته خـوراک  يماناثرات در . پرداخت

 آن ي و ضد قارچيکربي، ضد مي، ضد التهابيضد درد

در ). ۵،۱و  ۶( مختلف اثبات شـده اسـت      يها در پژوهش 

 يسم احتمـال  يـ مکان) ۲۰۰۲(مطالعه پرورده و همکـاران    

 از مهـار سـنتز   ي صمغ پسته را ناشـ    ياثرات ضد درد  

زا  درد ي التهـاب  ياتورهاير مـد  يها و سا   نيپروستاگالند

 تانن  يادير ز ين با توجه به وجود مقاد     يچن دانند، هم  مي

 موجود در تانن    يها ونيدر عصاره صمغ پسته فراکس    

 آن بـر  ي و ضد التهابي ضد درديها تيرا مسئول فعال  

  ).۱(شمرند مي

ــصور ــه من ــارانيدر مطالع ــه ) ۲۰۰۵( و همک ب

 آزاد  يهـا  کـال ي راد ي و مهارکنندگ  يدانياکس ياثرات آنت 

 بـا   . اشـاره شـده اسـت      يمغ پسته خوراک  له ص يه وس ب

ها در صـمغ   نيد، تانن و ساپونييتوجه به وجود فالونو   

 يها کالي راد ي و مهارکنندگ  يدانياکس يپسته، اثرات آنت  

   ).۱۳(دهند ميبات ربط ين ترکيآزاد را به وجود ا

 انجام شده در خصوص اثرات      يها يدر بررس 

ج ي نتــايمنــي ايهــا  بــر پاســخيــياهــان داروي گيبرخــ

تـوان آن را بـه    مـي  به دسـت آمـده اسـت کـه        يمتفاوت

اهـان  ين گيـ  مختلـف و متفـاوت در ا  هـاي   بيوجود ترک 

ــط داد ــدر . رب ــود کاروتنو ي ــژوهش وج ــک پ  يدهايي

 بـه  ي سلوليمنيموجود در زعفران را با کاهش پاسخ ا       

ــرتبط    ــه دوز م ــسته ب ــورت واب ــيص ــد م در ). ۷(دانن

ــگــر روشــن شــد کــه اثــرات دو گ ي ديا مطالعــه اه از ي
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ــيستم ايــ سي کــدو و شــب بــو بــر رو يهــا رهيــت  يمن

ن صـورت   يباشند، بـد   ميز وابسته به دوز     يهومورال ن 

ک يـ  و دوز بـاال تحر    يمنيستم ا يکه در دوز کم مهار س     

  ). ۱۴(ه را به دنبال خواهند داشتي ثانويمنيپاسخ ا

) ۲۰۱۰(در مطالعــه قــره گوزلــو و همکـــاران   

د، ييـ  فالونو م با وجود داشتن   يمشخص شد که خار مر    

ر آنهـا در  يو تکثT يها تيباعث مهار فعال شدن لنفوس

ــ ــط آزمايمح ــابرا )۱(شگاهي ــده و بن ــرات ين داراي ش  اث

ج ياز نتـا  ). ۱۵(باشـد  مي يمنيستم ا ي س يسرکوب کنندگ 

رغـم وجـود     يشـود کـه علـ      ميها مشخص    ن مطالعه يا

 در يــياهـان دارو ي از گي مــشابه در برخـ هـاي  بيـ ترک

 را بـر    ي متناقض  مختلف و بعضاً   ط متفاوت اثرات  يشرا

گذارند، کـه ممکـن اسـت بـه          مي ي بر جا  يمنيستم ا يس

 از يا ناشـ يـ  اسـتفاده شـده و      يل تفاوت در دوزها   يدل

  .بات موجود در آنها باشدير ترکيوجود سا

ج مطالعه حاضر نـشان داد کـه اسـتفاده از       ينتا

ــعــصاره م ــک در مــوشي ــا وه خنج ــحرايه  در يي ص

 را در حجم يرات عمده ا يي تغ يط عفون يمواجهه با شرا  

 پالـپ  ين قطر نـواح يچن  و همي لنفاويها طحال و عقده 

 باعـث  ي لنفـاو  يهـا   عقـده  يهـا  کوليد طحال و فول   يسف

  . نشد

 ي که به عنـوان اعـضا      ي لنفا يها طحال و عقده  

ر ي مشهور هـستند، تحـت تـأث       يمنيستم ا يدار س  کپسول

ز يـ  از داروهـا در ر ي و مـصرف برخـ  يط عفـون يشـرا 

محاسـبه  .  خواهند شـد   يرات بافت ييط بدن دچار تغ   يمح

 بـا   يمنـ يد ا يت شـد  ير در فعال  ي درگ يحجم و قطر نواح   

ــتفاده از روش ــا اسـ ــتريهـ ــتغ ک ويولوژي اسـ رات ييـ

ــمورفومتر ــد  مــيک ي ــيتوان ــا راه  ازيک ــايه  يي شناس

را يکـس ي در مطالعه ت.ن دو ارگان باشد ي ا يرات بافت ييتغ

 يکـه عامـل عفـون     نشان داده شد    ) ۲۰۰۲()۲(و همکاران 

 يشناسـ  رات بافـت  ييـ  باعـث تغ   يستوزوما مانـسون  يش

ــال  ــيطحـ ــژوهش وجگـــان ). ۱۶(شـــود مـ  و يدر پـ

 ن بـر ير استفاده دو ماهه از مـورف      يثأت) ۲۰۱۰(همکاران

 ثابـت   ي لنفـاو  يها  طحال و عقده   يشناس رات بافت ييتغ

ن يـ ن باعث کـاهش حجـم ا  ين صورت که مورف  يشد، بد 

ر عصاره يثأل عدم تياز دال يکي . ).۱۷(شود ميها  ارگان

 شناسـي طحـال      بافـت بـر روي تغييـرات      وه خنجـک    يم

 موجود در آن    ي چرب يزان باال ي از م  يممکن است ناش  

تواننـد بـر     مـي بـات خـاص     ي از ترک  يرا برخـ  يـ باشد، ز 

  . )۱۸(ثر باشندؤ طحال ميشناس رات بافتييتغ

ن مطالعه ثابت شد که عصاره      يدر مجموع در ا   

ک ماه بر  ي درصد در مدت زمان      ۶وه خنجک با دوز     يم

ر يثأ تـ  يي هومـورال مـوش صـحرا      يمنيستم ا ي س يرو

ــل مالحظــهيمــستق ــزا يا م و قاب ــدارد و باعــث اف  شي ن

شود، هم   مي ن IgM و IgG يها يباد يآنت تري ت دار يمعن

 را در طحـال و  ي خاصـ يشناسـ  رات بافـت ييـ ن تغيچنـ 

  . نداردي در پي لنفاويها عقده

وه يـ ر عـصاره م   يثأ تـ  يجه قطعـ  ي اثبات نت  يبرا

وه يـ ، بهتـر اسـت عـصاره م   يمنـ يستم ايـ خنجک بـر س  

 يتـر  ي متفاوت و مدت زمان طـوالن يخنجک در دوزها 

  بـر يـي اهـان دارو ي گياستفاده شـود، چـون اثـر برخـ        

 ياند، از طرف  وابسته به دوز گزارش شدهيمنيستم ايس

                                                
1-In Vitro 
2-Teixeira et all 
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 آن بـر  يک مـاده اثـر قطعـ      يـ  مـدت از     ياستفاده طوالن 

 يهــا  ماننـد طحـال و عقـده   يياهـ   ارگـان يشناسـ  بافـت 

اثبـات  بـه   ن با توجه    يچن هم. سازد ميروشن    را يلنفاو

 ي سـلول  يمنـ يستم ا ي بر س  يياهان دارو ي گ ياثرات برخ 

ر عـصاره   يثأتـ  ي آتـ  يهـا  ر مطالعـه  شود د  ميشنهاد  يپ

 و عملکــــرد ي ســــلوليمنــــيوه خنجــــک بــــر ايــــم

ــ، مTيهــا تيلنفوســ ــدازهيــزان تکثي ــگ ر آنهــا و ان  يري

 قـرار  ي مترشحه از آنها را مـورد بررسـ   يها نيتوکيس

  . داد
  

  ر و تشکريتقد

 مصوب بـه    يقاتين پژوهش حاصل طرح تحق    يا

 دانـشگاه علـوم     يـي اهان دارو يقات گ يله مرکز تحق  يوس

  . اسوج بودي يپزشک
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ABSTRACT: 
 
Introduction & Objective: Plants from the genus Pistacia family 
such as Pistacia atlantica, Pistacia vera and Pistacia khynjuk are 
considered as herbal medicines. Antibacterial and anti-
inflammatory effects of these plants have been confirmed. The aim 
of the current study was to find the effect of Pistacia khynjuk on 
humoral immune system of Wistar rats. 
  
Materials & Methods: This is an experimental study which was 
conducted at Yasuj University of Medical Sciences in 2009. Forty 
male Wistar rats were randomly allocated into four groups of ten 
animals and orally received 10 mg/kg of the extract of nucleus, 
cutin and fruit of Pistacia khynjuk respectively, every day for two 
weeks. The control group received only placebo. Immuno-reactivity 
was induced using BCG vaccine (IP) with Freund‘s complete 
adjuvant (CFA). The titer of IgG and IgM were measured after the 
treatment using ELISA method. Moreover, the cervical lymph 
nodes and spleen of animals were excised and the volume and 
density of the primary and secondary follicle was evaluated by 
steriology. The collected data were analyzed by the SPSS using 
one-way ANOVA. 
 
Results: The differences in the mean level of IgG and IgM 
between the treated and the control animals were not significant 
(p>.05). Also, the mean volume of the spleen and cervical lymph 
nodes of the first three groups in comparison with the control 
animals were not significant (p>.05). 
 
Conclusion: Findings of this study showed that the Pistacia 
khynjuk did not have any direct effect on the activity of humoral 
immune system and the increasing of antibody level among Wistar 
rats.  
 
Key words: Pistacia khynjuk, Humoral Immunity, Spleen, Lymph 
node   
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