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   )Caesalpinia  gilliesii ( بررسي آلرژي زايي دانه هاي گرده ابريشم مصري

   )Leguminosae( از تيره حبوبات  
  
  
  

*يمهرنوش زنگنه ناصر

    گروه زيست شناسی ، واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه آزاد اسالمي، تهران ، ايران
گلناز تجدد ، احمد مجد

 ان شمال،دانشگاه آزاد اسالمي، تهران ، ايران    گروه زيست شناسی ، واحد تهر

 

  9/10/87: تاريخ پذيرش            15/1/86: تاريخ دريافت  
 

چكيده 
 ابريشم مصري گياهي زينتي است كه به دليل داشتن گلهاي زيبا و فراوان و دوره گل دهي طـوالني                  : مقدمه      

 . رود  بز شهري به كار ميبه عنوان يك گياه مناسب در پوشش فضاي س) ارديبهشت تا آبان( 

با توجه به اينكه تا كنون بررسي هاي علمي در مورد آلرژي زايي دانـه هـاي گـرده ابريـشم مـصري          :هدف  

انجام نشده است و  گونه هاي زيادي از گياهان تيره حبوبات داراي دانه هاي گرده آلرژي زا هستند ، بنابراين بررسي              

توانـد نتـايج      ري كه از اهداف پژوهش حاضر است ، عالوه بر نتايج علمي مي            آلرژي زايي دانه هاي گرده ابريشم مص      

 .كاربردي در زمينه استفاده مناسب از اين گياه را داشته باشد 

 دانه هاي گرده گل ابريشم مصري در ماه هاي ارديبهشت و آبان از گل هاي برداشت شده از گياهان                    : روش بررسي   

بـا اسـتفاده از   %  ۹و % ۷، % ۵اره هـاي گـرده هـا بـا غلظـت هـاي مختلـف        عـص . منطقه مهرشهر كرج  بدست آمـد    

  عدد خوكچه هندي نر سه ماهـه از نـژاد هـارتلي             ۴ حيوانات مورد آزمايش در هر تجربه        .بافرفسفات نمكي تهيه شد   

 ره هـا  براي بررسي اثرات آلرژي زايي دانه هاي گرده ، آزمون هاي چشمي ، بيني و تزريـق زيرپوسـتي عـصا                    . بودند  

در پايان هفته سوم خون گيري از حيوانات تحت تيمـار انجـام شـد و قنـد           .  طريق درون صفاقي به آن ها تزريق شد       

 .  سرمي اندازه گيري شدIgEخون ، ائوزينوفيل ها و 

 
 mehrnoush_zangeneh@yahoo.com:  مکاتباترعهده دا*
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 افزايش IgEون و ائوزينوفيل ها را نشان داد ميزان     بررسي هاي ايمونولوژيكي ، افزايش ميزان قند خ       : نتايج     

دهد كه آلرژي زايي دانه هاي گرده ابريشم مصري در              نشان مي   IgEعدم تغييرات معني دار در      . معني داري نداشت    

 .حدي نيست كه توان تحريك شديد سيستم ايمني را داشته باشد

 . آن استفاده نمودتوان در فضاهاي سبز شهري از  بنابراين مي:نتيجه گيري 

 

 ابريشم مصری، تيره حبوبات ،دانه گرده، آلرژي :واژه هاي كليدي

 

  مقدمه
يافت می تيره حبوبات سومين تيره بزرگ نهاندانگان و دومين تيره گياهان گل دار است که در طيف وسيعی از زيستگاه ها                 

 :اين تيره شامل سه زير تيره است 

  Mimosoideaeخسبو شب  Papilionoideaeآسا پروانه  ،Caesalpinioidaeaارغوان 

 .)۱( متعلق به زيرتيره ارغوان می باشد (Caesalpinia gilliesii) ابريشم مصری          

 متربا شـاخه هـای جـوان ،پوشـيده از     ۲راست به ارتفاع حدود ابريشم مصری درختچه ای :ويژگي هاي مورفولوژيكي

گل آذيـن خوشـه انتهـايی       . دارای برگ های متناوب ودو بار شانه ای مرکب است         . ای غده ای پايک دار است     کرک ه 

 )۱( .نيام داسی شکل و شکوفا است. گل ها نر، ماده و زرد رنگ ، با پرچم های بلند و قرمز رنگ هستند. است

اين گياه در فضای سبز شهری روبـه گـسترش         ازآنجا که کاشت     )۲( .نيام و دانه های ابريشم مصری سمی هستند               

 .است،توجه به خواص آلرژی زايی آن مفيد و دارای جنبه های کاربردی خواهد بود

 ابريشم مصری به دليل مقاومت به گرما و نياز کم به آب در مناطق گرمـسيری ومعتـدل رشـدمی                     :پراكندگي جغرافيايي 

 )۳(.کند

 ودر سال های اخير به ايران وارد شده است اين گياه بومی آرژانتين و اوروگوئه است 

 از نظر اندازه ، شـکل، رنـگ و نـوع گـرده افـشان هـا بـسيار             Leguminosea  گل های خانواده      :گرده افشاني          

 گل ابريشم مصری دارای پرچم های       )۱(.شاخص ترين گرده افشان ها در اين خانواده زنبورهای عسل هستند          . متفاوتند

 .     از پوشش گل خارج می شوند و در معرض باد و تماس حشرات قرار می گيرندطويلی است که 

 )۴(. گونه مختلف ناقل گرده های ابريشم مصری هستند۷ واريته پروانه شب پره از Marcela، ۱۳۳براساس تحقيقات 
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 م مصری وگل آذين آن درختچه ابريش- ۱                                               شکل

 

تحقيقـات  . آلرژی های گرده ای در گروه واکنش های ازدياد حساسيت نوع اول هـستند              : آلرژي زايي دانه هاي گرده    

 )۵( . در آلرژی نسبت به گرده ها به طورچشمگيری افزايش می يابدIgEنشان داده است که سطح 

.  ای است که درسيتوپالسم و  پوشـش گـرده جـای دارنـد             يک عامل آلرژی زايی گرده ها پروتئين های گرده                 

به عنوان کوفاکتور در فعال کردن پـروتئين هـای آلـرژی زای    عامل ديگر، مواد معدنی کسب شده از محيط است که

 .گرده ای عمل می کنند

از دانـه هـای گـرده     بر هم کنش دانه های گرده با آالينده های هوا منجر به آزاد شدن آئروسل های آلرژيک                          

 تا کنـون در ايـران توسـط         ۱۳۷۱ از سال    )۶( .اين ذرات بيشتر از خود گرده ها وارد مجاری تنفسی می شوند           . می شود 

مجد وهمکاران تحقيقات متعددی در مورد آلرژی زايی دانه های گرده گونه های مختلفی از گياهان از جمله،برخی از                   

نتايج اين تحقيقات نشان می دهد که ترکيبات گرده های          . داودی انجام شده است   گياهان پارک ها، نعنا، سرو، چنار و        

 .مورد آزمايش ساختار پروتئينی دارندو آلودگی جوی در تشديد آلرژی زايی آنها نقش اساسی دارد

  )۷( : به شرح زير، آلرژی زا گزارش شده اندLeguminoseaبرخی از گياهان  خانواده 

Albizia julibrissin(Durazz.) , Acacia(L.) , Bauhinia(L.) , Cassia(L.) , Cercis(L.) , 
Cytisus(L.) , Erythrina(L.) , Gleditsia(L.) , Lathyrus(L.) , Mimosa(L.) , Robinia(L.). 

 که يکی از گياهان اين Caesalpinia gilliesii (Wallich ex Hook.)در اين پژوهش گرده های ابريشم مصری 

.است، از نظر توان آلرژی زايی مورد بررسی قرار گرفته استخانواده 
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  مواد و روش ها 
  مطالعات ميكروسكوپي

به منظور بررسی ساختار دانه های گرده ابريشم مصری، دانه های گرده از گل های برداشت شده از گياه فراهم           

 (SEM)روسکوپ های نوری و الکترونی نگارهسپس ويژگی های مورفولوژيکی دانه های گرده به وسيله ميک. شدند

 .بررسی شدند

  مطالعات آلرژي زايي

دانه هـای   )ارديبهشت و آبان  (به منظور بررسی آلرژی زايی دانه های گرده ، در اوايل واواخر دوره گل دهی                            

%  ۷،  % ۵لظت هـای مختلـف    عصاره های گرده ها با غ     . گرده نارس و بالغ از گل های برداشت شده از گياه تهيه شدند            

به منظور بررسی پروتئين های دانه های گرده نـارس و بـالغ             . با استفاده از محلول بافر فسفات نمکی تهيه شدند        % ۹و  

 .  انجام شدSDS-PAGE،الکتروفورز عصاره های گرده ها به روش 

 عدد خوکچه هندی نر سه ماهه از نژاد ۱۶ آزمون های سنجش آلرژی با استفاده از عصاره گرده بالغ بر روی                     

 .  که از  انستيتو پاستور ايران خريداری شدند، انجام شد(Hartley)هارتلی

تزريق زير پوستی عصاره های گرده ای در ناحيه شکم حيوانات مورد آزمـايش انجـام شـد و واکـنش هـای                                 

ه های گرده ای در بينی و چشم حيوانات انجـام           آزمون های تحريکی به صورت چکاندن عصار      . پوستی بررسی شدند  

 . شد و واکنش آن ها بررسی شد

پس از حساس سازی حيوانات مورد آزمايش،به منظور ايمن سازی آن ها هر يک از عصاره هـای گـرده ای                        

ق،از قلب هر يک  ساعت پس از آخرين تزري۱۰ تا ۸. در سه تکرار، هر هفته يک بار به طريق درون صفاقی تزريق شد  

نمونه های خون به مرکـز تحقيقـاتی علـوم آزمايـشگاهی دانـشگاه علـوم                .  ميلی ليتر خون گرفته شد     ۲از  خوکچه ها     

 .پزشکی ايران برده شدندو ميزان قند خون و ائوزينوفيل ها محاسبه شد

از هـر   . ی انجـام شـد     روز پس از آخرين تزريق عصاره گرده ،آخرين خون گيـری از خوکچـه هـای هنـد                  ۷           

 . از آن استفاده شدELISA به روش E (IgE) ميلی ليتر خون گرفته شد و برای سنجش ايمونوگلوبولين۴حيوان، 

تجزيه و تحليل نتايج و ارزشيابی صحت آن ها با روش های آماری از جمله محاسبه ميـانگين نتـايج ونـرم                                

 .ثر تيمارها در بيشترين سطح احتمال بررسی شد انجام گرفت و معنی دار بودن اANOVAافزار
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  بحث نتايج و 
 دانه های گرده به وسيله ميکروسکوپ های نوری و الکترونی بررسی شـدند و               :بررسي ساختار دانه هاي گرده                

 ).۲شکل(آراستار اگزين از نوع مشبک بود .اثر سه شيار و سه منفذ بر روی آن ها تشخيص داده شد 

پس از الکتروفورز عصاره های گرده های نارس و بالغ،باند هـای پروتئينـی مـورد                : بررسي پروتئين هاي دانه هاي گرده     

 . مقايسه قرار گرفتند

تفاوت آشکاری در تعـداد     .  کيلودالتون بود    ۸۳ باند تشخيص داده شد باند عمده در ناحيه          ۳در هر دو نوع عصاره               

)۳شکل( رنگ مشاهده نشدباند ها ، شدت و تراکم

 تزريق زير پوستی عصاره های گرده ای با غلظت های مختلف به خوکچه های هندی                :نتايج آزمون هاي پوستي               

در ) فلـر (وپس از مدتی بروز يـک هالـه قرمـز رنـگ     ) ويل(با يک پاسخ مثبت به صورت ايجاد برجستگی در محل تزريق        

 .های شاهد با تزريق بافر فسفات نمکی ،ويل و فلر بسيار جزئی مشاهده شددر خوکچه  ) .۴شکل(اطراف آن بود

 معنی  >P ۰۵/۰ميانگين اين تغييرات در     . ، تغييرات قطر فلر را در غلظت های متفاوت عصاره گرده نشان می دهد              ۱نمودار

 . دار است

 عصاره گرده به درون پوست نيز همين  با ايجاد خراش در پوست جانور و ورود(prick test)در آزمون خراشی           

 .نتايج به دست می آيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

M

١٧۵KD  

٨٣ KD

۶٢ KD

۵/۴٧ KD

   نارسبالغ

 )ر ناحيه شكمفلر ايجاد شده د(  آزمون زير پوستي -۴شكل  عصاره گرده هاي نارس و بالغ الكتروفورز شده-۳شكل 

دانه گرده و آراستار اگزين -۲شکل 

  نارس نارس   بالغ

major
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چکاندن عصاره گرده در چشم و بينی خوکچه های هندی سبب بروز آبريـزش از چـشم و                   : نتايج آزمون هايي تحريكي   

ای شاهد بـا عالمـت مشخـصی        چکاندن بافر فسفات نمکی در چشم و بينی خوکچه ه         . التهاب وخارش بينی و عطسه شد     

 .همراه نبود

  :نتايج آزمون هاي خوني   

 ، تغييرات ميزان قند     ۲نمودار  .  در اثر تزريق عصاره های گرده ای ميزان قند خون افزايش يافت             :سنجش قند خون            

در خوکچه  . نی داراست  مع >P ۰۵/۰ميانگين اين تغييرات در     . خون را در غلظت های متفاوت عصاره گرده نشان می دهد          

 .های شاهد که به آن ها بافر فسفات نمکی تزريق شد، قند خون تغيير نکرد

 ، تغييـرات    ۳نمـودار . در اثر تزريق عصاره های گرده ای ميزان ائوزينوفيل خون افزايش يافـت             : سنجش ائوزينوفيل خون  

در .  معنی دار اسـت    >P ۰۵/۰ين اين تغييرات در     ميانگ. . ائوزينوفيل را در غلظت های متفاوت عصاره گرده نشان می دهد          

 ،گسترش خـون  ۶، خون گيری از قلب خوکچه هندی وشکل ۵شکل . خوکچه های شاهد ميزان ائوزينوفيل تغيير نمی کند     

 .حيوان تيمار شده با عصاره گرده را نشان می دهد

 . وجود ائوزينوفيل، بروز حساسيت ائوزينوفيلی را تأييد می کند

 سرمی در خون خوکچه های تيمار شده بـا غلظـت هـای متفـاوت     IgE ميزان :ELISA به روش IgEسنجش          

 .عصاره گرده ای نسبت به خوکچه های شاهد تفاوت معنی داری نشان نداد 

 . رادر غلظت های متفاوت عصاره گرده نشان می دهدسرمیIgE ، تغييرات۴نمودار

 

  

  

  

  

خون گيري از قلب خوكچه هندي- ٥شکل

Rbc

Eos

  ايگرده عصاره تيمار تحتحيوان  خون گسترش - ۶ شكل
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غييرات غلظت قند خون بر اساس غلظت های متفاوت عصاره هـای گـرده ای افـزايش               بررسی نتايج آماری در مورد ت     

  در مـورد دو      ۱۳۷۷ تجدد ،  -اين نتايج با تحقيقات مجد    . قند خون را به عنوان يک پاسخ مثبت آلرژيک نشان می دهد           

  )۹( .گونه از خانواده نعنا هم سويی دارد

ئوزينوفيل خون ،بر اساس غلظت های متفاوت عصاره گرده ای افزايش           بررسی نتايج آماری در مورد ميزان ا                  

با تحقيقات مجد     )۱۰( .اين افزايش نشان دهنده واکنش آلرژيک می باشد       . ميزان ائوزينوفيل را نشان می دهد       - اين نتايج

 )۱۱( . در مورد برخی از گياهان کاشته شده در پارک ها ،هم سويی دارند۱۳۸۲چهرگانی،

 سرمی به عنوان مهم ترين شاخص وجود آلرژی         IgE در تحقيقات انجام شده در بررسی آلرژی زايی ،ميزان                    

 با توجه به نتايج آماری حاصل از اين تحقيق و بررسی نمودارها به نظر مـی رسـد            )۱۲( .مورد سنجش قرار گرفته است    

ميزان .  کافی نمی باشد   IgEی وتوليد بيشتر    گرده های ابريشم مصری نيز برای تحريک سيستم ايمن        % ۹که حتی عصاره  

ايـن  . سرمی حيوانات مورد آزمايش در اين پژوهش ، عدم بروز حساسيت شديد را در آن ها توجيه می کند                     IgEکم  

 )۱۳( . در مورد گياه گل ابری، هم سويی دارد۱۳۸۵ محمدی،-نتايج با تحقيقات چلبيان

دهد که آلرژی زايی دانه های گرده ابريشم مصری در حـدی نيـست               سرمی نشان می     IgEعدم تغييرات معنی دار در      

 .که توان تحريک شديد سيستم ايمنی را داشته باشد و می توان از اين گياه در پوشش فضای سبز شهری استفاده نمود
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