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Abstract 

Introduction: There are about 120 million people around the world who suffer from allergies. This is a huge 

number and all these individuals currently use anti-allergic drugs that are associated with numerous side effects. In 

order to find an appropriate complementary drug from traditional folk medicine, Teucrium polium was examined. 

Prednisolone was used as a control anti-allergic drug. 

Methods: Male Wistar rats were used and randomly divided into different experimental groups. Ovalbumin was 

used to induce allergy and sensitization challenge was confirmed by the presence of sneezing and changes in the level 

of eosinophils and IgE. Eight days after allergy induction, Teucrium polium (4, 8 and 12 mg/kg) was administrated 

orally for eight days. Blood samples were collected on day 16 and blood cell count and IgE concentration were 

determined. Positive control animals were given 2 mg/kg prednisolone in a similar manner. 

Results: The data showed that ovalbumin could induce sensitivity and increased eosinophils and IgE levels.  Oral 

treatment with Teucrium polium showed significant decrease in the number of eosinophils (p<0.01) and serum levels of 

IgE (p<0.01). The effects of this plant extract were comparable to those observed in prednisolone-treated group. In 

addition, Teucrium polium effects remained 8 additional days after the termination of drug treatment. 

Conclusion: These results suggest that oral Teucrium polium treatment could be a promising treatment for allergic 

conditions. Therefore, our study contributes to expand the knowledge on diverse pharmacological effects of Teucrium 

polium extract. 
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) آلرژي القاء شده .Teucrium polium Lتجویز خوراکی عصاره کلپوره (
  دهد یمصحرایی کاهش  يها موشتوسط اوالبومین را در 

 *1سعید اسماعیلی ماهانی، 2محمد رضا سعادت ماهانی ،2ي زادهناظر رضا محمد ،1رضایی زهرا

 ، کرمانبخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان. 1
 ، کرمانکرمان و پرورشتربیت آموزش  پژوهشکده تعلیم و. 2
 92 شهریور 4پذیرش:  92 خرداد 27دریافت: 

  

 چکیده
جـانبی متعـددي    داراي عـوارض  شـوند  یمـ موجود که در این رابطـه مصـرف    . داروهايباشند یملرژي مبتال آنفر) به  میلیون 120تعداد قابل توجهی از مردم جهان ( :مقدمه

ـ بـه عنـوان    زیـ سنتی، اثر عصاره کلپوره در درمان آلرژي مورد بررسی قرار گرفت. پردنیزولـون ن  طب هستند. در این تحقیق به منظور یافتن داروي جایگزین مناسب، بر اساس  کی
        فت.مورد استفاده قرار گر يکنترل ضد آلرژ يدارو

گروه آزمایشی به طور تصادفی تقسیم شدند. براي القاء آلرژي از روش تزریـق   6در  ها وانیحصحرایی نر بالغ نژاد ویستار استفاده شد.  يها موشدر این پژوهش از  :ها  روش
میلی گرم بر کیلـوگرم) بـه صـورت خـوراکی      12و  8 ،4کردند. عصاره کلپوره (اثبات  را  آنو ائوزینوفیل  IgEاوالبومین استفاده شد. وجود عالئم رفتاري همچون عطسه و تغییرات 

پردنیزولـون   ایروز دیگر عصاره  8میلی گرم بر کیلوگرم) به عنوان گروه کنترل مثبت استفاده شد. بعد از القاء آلرژي (روز هشتم) حیوانات به مدت  2(گاواژ) تجویز شد. پردنیزولون (
 و درصد ائوزینوفیل ها محاسبه شد. IgEآوري و میزان  عنمونه هاي خون جم 16ز . در روداشتند یمدریافت 

 يهـا  شـاخص روزه عصاره سبب کاهش معنی دار در  8و مصرف  )p<0.01و ائوزینوفیل ها شد ( IgEحساسیتی و افزایش سطح  يها واکنشاوالبومین باعث بروز  ها: یافته
 بودند. ندهروز بعد از قطع مصرف عصاره نیز باقی ما 8سه با اثر پردنیزولون بودند و این اثرات حتی ). اثرات عصاره قابل مقایp<0.01( دیفوق گرد
 از اثر فارماکولوژیک دیگري براي این گیاه است. یعصاره کلپوره در مدل القاء آلرژي با اوالبومین اثر ضد آلرژیک دارد که حاک :جه گیريینت
 

، موش صحراییIgEکلپوره، ائوزینوفیل،  آلرژي، اوالبومین، :هاي کلیدي واژه

 ١مقدمه
ـ  اطالع ترین یمیقد ـ  ارهـدرب ـ ـم رژيـآل ـ  وطـرب  زارـهـ  هـب
ــ ــل الـسـ ــیح   قبـ ــیالد مسـ ــین واز مـ ــق  اولـ ــار طبـ                    بـ

و  اســتذکــر شــده  از آســم نــامی انجیــل در Back گــزارش
-251(ي راز زکریـاي  بـن  محمـد  توسـط  بهاره زکامهمچنین 
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یمحک ینا. ه استشد ) بیانيدمیال 935-854 یاهجري  313
در فصـل  بـروز آلـرژي  جهان پزشکی  بار در تاریخ اولین براي

رح ـش ايرسالهطی  یا مشک سرخگل خاطر بوبیدن  بهار را به
ــی ــینم ــد. اول ــار ده ــه  Johansson ب ــاران ب ــود و همک وج

ــاره  ــایی اشـــ ــولین هـــ ــه  ایمونوگلبـــ ــد کـــ در کردنـــ
 .] 6[ دخالت دارند انگلی و آلرژي هايپدیده

العمـل و تغییـر عکـس  از ازدیاد حساسیت  عبارتست آلرژي
ظاهر و معمـوالً بـی  به که در برابر موادي بدن  مصونیتی هاي
مــواد منجــر  بــا آن مجــدد شــخص تمــاس ولــی بــوده زیــان

ظـاهري  الئـم ع .شـد  بدن خواهـد  در ییها واکنش پیدایش به

 1347تأسیس  
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 خـارش  ،بینـی  از آبریـزش  و احتقان شامل کلی طور به آلرژي
 کـه  یتنفسـ مجـاري  ، تنگـی  اشک ریزش ،عمومی یا موضعی
بـه   آلـرژي  .گرددمی تنفس و سختی خسخس منجر به گاهی
در اثـر   ، آلـرژي گیـاهی  هـاي دهگـر  ، آلرژيغذایی آلرژيانواع 
در روش .شـود  یمـ تقسـیم   دارویـی  آلرژيو  با گیاهان تماس
تـه  گرف انجـام  و ژل کـوبس  توسـط  کـه  يدیگـر  بنديتقسیم

 اول نـوع  سه تقسیم شدند. IV-III-II-Iدسته نوع  4 آلرژیها به
 وعگیرد و نمی انجام باديآنتی از طریقی حساسیت هايواکنش
 و ماکروفاژها انجام T هايسلول از طریق عمده طور به چهارم

از  مجزا صورتبه هاواکنش این نیست الزم در عملو  شود یم
 .]1[ فتندبی یکدیگر اتفاق

          جهـان  نفـر از مـردم   میلیـون  120یبـاً تقر با وجـود اینکـه  
             یـداروهایــوجــود  باشــند امــا بــا ایــنمبــتال مــی آلــرژي بــه
 د از حیـث نشـو مـی  استفاده عارضه این درمان براي اکنون که

ــر و  ، شــــدتســــرعت ــانباثــ ــوارض جــ ــد  یعــ                      در حــ
 همچـون  عوارضـی  طوریکـه اند. بـه نبوده قـموف توجهی قابل
، تـپش دهـان  یخشـک ، ، گیجی، لرزشقراري، بیآلودگیخواب
باشـند،   داشـته  به دنبال است را ممکن ، تهوعاشتهایی، بیقلب

ــه  ــمناً هزین ــايض ــنگین ه ــر س ــاه و اث ــدت کوت ــا از  م             آنه
ــه ــکالت جملـ ــن مشـ ــی ایـ ــا مـ ــدداروهـ ــذا . ]14[ باشـ                  لـ
         بهتــر و داروهــاي یــافتن بیشــتر بــراي  تحقیقــات لــزوم

ــؤثرتري ــه م ــدبت ک ــایگزین وان ــبی ج ــراي مناس ــاي ب        داروه
ــیمیایی ــی ش ــوده فعل ــکالت ب ــا را و مش ــد   آنه ــته باش       نداش
 نماید.می ضروري
ـ  اصـیل  سـنتی  طـب  در کـاوش  بـا  میـان  این در  یـایران

از  ايعـده  اسـتان کرمـان  از  ايدر منطقـه  گردید که مشخص
ــردم ــوره ،م ــه کلپ ــانده )(آلپ ــ خیس ــت را دهش ــرف جه                   برط
ــردن ــم ک ــرژي عالئ ــتفاده آل ــود اس ــی خ ــالینکم ــد. در ح               ن

اثـر  تـاکنون  نداشـتند.   یـز آن ن مصـرف  از عوارض شکایتی که
ــا درمــان در کلپــوره        مــورد  علمــی بــه طــور آلــرژي رابطــه ب
 اثـرات  کـه  یلدر حـا  عصاره کلپـوره است.  قرار نگرفته بررسی

 دیابـت،  همچـون  هـایی بیماري توجهی بر درمان مفید و قابل
، هاضـمه  ناراحتی وزن و رفع و کاهش معده ، ناراحتیروماتیسم
 اسـت  رسیده اثبات قبالً به زخم معدهو  سرماخوردگی ،دل درد

اي مواد فعال بیولـوژیکی همچـون   رادکلپوره . ]11 ،10 ،4، 3[
و  باشـد  یمـ ، تیمول، کاریوفیلن، کـاروئول، سـدرول   کارواکرول

مشخص شـده کـه ترکیبـات موجـود در آن بـه عنـوان آنتـی        
و نیـز اثـرات   بـوده   اکسیدان، ضد ویروس و یا بی حس کننده

 . ]8، 7، 3[ ضد التهابی دارند
اثر قابل ضد التهابی  آنتی اکسیدان وبا توجه به اینکه مواد 

در ایـن  لـذا   یستم ایمنی دارنـد بر میزان فعالیت سمالحظه اي 
آلرژي القـاء   بر عالئم کلپوره گیاهاثر عصاره بررسی  به تحقیق

 .پرداختیمشده توسط اوالبومین در موش صحرایی 

 ها روش و وادم

: این پـژوهش بـه روش تجربـی بـر روي مـوش      ها وانیح
یتو تکـه از انسـ   گـرم  250 -300وزنـی  میانگین صحرایی نر با

حیوانـات بـه طـور    ن تهیه شده بود انجـام گرفـت.   رازي کرما
نکات اخالقـی کـار    شدند. گروه آزمایشی تقسیم 6 تصادفی به

 با حیوانات آزمایشگاهی لحاظ گردید.
 هايو سر شاخه : گلهاگیاه تهیه عصارهجمع آوري و روش 

د از عبشدند.  آوري از منطقه کوهپایه کرمان جمع کلپوره جوان
و عضو هیئت علمـی دانشـگاه شـهید     یاه شناسگتوسط  دییتأ

باهنر کرمان (دکتر سید منصور میرتاج الدینی) نمونـه اي از آن  
کلکسیون میر تاج  1354در هرباریم بخش ریست شناسی (کد 

ــاه      ــد گی ــه بع ــد. در مرحل ــداري ش ــدینی) نگه ــکال            و خش
از دور  بـه  سـاعت  72 مدت % به70آسیاب شد و با الکل سپس

بـا   مناسب هاياز صافی گردید و بعد از عبور دادن نور مخلوط
براي  شد. استخراج عصاره کلپورهخأل،  تقطیر در دستگاه کمک

 .شد یمتزریق، عصاره مذکور در آب مقطر حل 
و بــروز  ایجــاد آلــرژي روش القــاء آلــرژي: در ابتــدا بــراي

         از کنتـرل  بـه غیـر   ها گروهدر همه  ]1[حساسیتی  يها واکنش
kg /mg 450 داخل ) را بهمرغ تخم سفیده (پروتئین اوالبومین 

 حیوانـات  و بـه  زیـر جلـدي   صورتبه  kg mg/ 450و  صفاق
روز به  8 از گذشت گردید و پس مقطر تزریق کنترل آب گروه

زیـر   صـورت  به اوالبومین kg /mg 5/44 یکمک قیتزرعنوان 
بــه  صــفاقی داخــل صــورت نیــز بــه kg /mg 5/44و  جلــدي

، تزریق اوالبـومین اولین روز بعد از آغاز 15شد.  حیوانات تزریق
:  شـامل  آلـرژي کـه  ایجـاد   شاخصـهاي  بـه  مربوطآزمایشهاي 

سـفید   و تعداد کل گلبولهاي خون هايبررسی تعداد ائوزینوفیل
مبـتال  رت هاي  در بود آغاز شد، چرا که IgE و سنجش میزان
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 یابـد مـی  افزایش IgEو  خون هايائوزینوفیل، میزان آلرژي به
 از شـروع شاخصها، قبـل   این مقادیر نرمال محاسبه براي. ]4[

شـد.   هـا محاسـبه  نمونهخون  هايدرصد ائوزینوفیل هاآزمایش
رفتـاري همچـون    الئـم بـروز ع  و هـا درصد ائوزینوفیل مقایسه
گـروه   را در آلـرژي  ، ابتال بـه کنترل و آزمایش گروه درعطسه 

 داد.  نشان دریافت کننده اوالبومین
بـا   اثبات وقوع آلـرژي کلپـوره  بعد از  گروه هاي آزمایشی:

بـه   به صورت خوراکی و روزانـه  12و  8و  mg/kg 4دوزهاي 
داروي  درمــانی نیــز شــد. گــروه کنتــرلروز تجــویز  8مــدت 

حیوانات کرد. تیمار میشکل خوراکی دریافت  پردنیزولون را به
شـد.   انجام یمتوالروز  8، کلپوره عصاره با داروي پردنیزولون و

، دارو و کلپوره خوراندن مراحل پذیرفتن بعد از پایان ساعتپنج 
و  ائوزینوفیل شد و میزان ها انجامنمونه دم يانتهااز  خونگیري
    شـد.   گیـري  انـدازه  هماسـیتومتري  شرو بـه  سـفید  گلبولهاي
ــرا ــمارش يبــ ــلینائوز شــ ــول وفیــ ــر و از محلــ                     دانگــ
 . شد مارکانو استفاده سفید از محلول هايگلبول شمارش براي

بعـد از شـروع درمـان بـا      روز 8 خـونی  سلولهاي شمارش
 در همـه  هـا  مـوش  از یمـ ینروز این و در  گرفت انجامعصاره 
و تهیه سرم خون   از قلب يریاز خون گو پس  بیهوش ها گروه
IgE  کیـت   از اسـتفاده  الیزا بـا  با روش هر نمونه)total IgE  

 8نیز  ها موشنیمی دیگر از  شد. گیري) اندازهبهارستان شرکت
روز پـس از شـروع    16(از قطع مصرف عصاره کلپوره  روز بعد
تعیین  IgEقلبشان خونگیري شد و میزان بیهوش و از درمان) 
صـاره  اثر ع منظور مشخص شدن ماندگارياین کار به  گردید.

 انجام شد.  کلپوره و داروي گروه کنترل مثبت (پردنیزولون )
خطاي اسـتاندارد بیـان    ±نتایج مطالعه به صورت میانگین 

ــانگین   ــتالف می ــد. اخ ــا دادهش ــک    ه ــون ی ــک آزم ــا کم ب
تجزیـه و   Tukeyبـال آن آزمـون   بـه دن  و  ANOVAطرفـه 

به عنوان سطح معنی داري در نظـر   (p<0.05)تحلیل شدند و 
 گرفته شد.

 یافته ها

نتایج ما نشان داد که به دنبال تزریق اوالبـومین افـزایش    
 قابل مالحظه اي از نظر رفتارهـاي آلرژیـک همچـون سـرفه،    

آبریزش و تنفس صدادار مشاهده شد از طرفـی افـزایش قابـل    
 9±76/0( ئوزینوفیل هـا رخ داد میانگین تعداد ااي در  حظهمال

عالوه بر این  .)>001/0Pدرصد،  78/2±17/1درصد در مقابل 
 يهـا  مـوش در  IgEسبب افـزایش قابـل مالحظـه     اوآلبومین
افـزایش  رفتـاري و   تمام حیواناتی که عالئم. شود یمصحرایی 
ي آزمـایش  را نشان دادند وارد مراحل بعد IgEو ها  ائوزینوفیل
درصد خیلی کمی که عالئم رانشان ندادنـد از مطالعـه    شدند و

 حذف شدند.
آلرژیک تحت تیمار بـا   يها موشدر مرحله بعد آزمایشات 
 8و  mg/kg 4با دوزهـاي روزانـه    عصاره به صورت خوراکی و

 دوزهـاي روزه  8نتایج نشان داد که مصرفی  قرار گرفتند. 12و
الحظـه اي از افـزایش میـزان    عصاره به طـور قابـل م  مختلف 
  کند یم جلوگیري بود شده القاء اوالبومین توسط که ائوزیوفیل

 >6n=  .(001/0P-8انـد ( نشـان داده شـده  ± SEM  meanهاي آلرژیک. مقادیر به صـورت  مصرف هشت روزه عصاره کلپوره بر میزان ائوزینوفیل ها در حیوان ریتأث -1شکل 
روه دریافـت کننـده اوالبـومین بـه     +++: اختالف معنی داري در مقایسه با میـزان ائوزینوفیـل در گـ    >001/0P: اختالف معنی داري در مقایسه با گروه کنترل غیر آلرژیک. ٭٭٭

 تنهایی.
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نشـان داده  ± SEM  meanهاي آلرژیک هشت روز پس از قطع مصرف عصاره. مقـادیر بـه صـورت     ماندگاري اثر عصاره کلپوره بر میزان ائوزینوفیل ها در حیوان -2شکل 
+++: اختالف معنی داري در مقایسه با میـزان ائوزینوفیـل در گـروه     >001/0Pیر آلرژیک. اختالف معنی داري در مقایسه با گروه کنترل غ :٭٭٭ >6n=  .(001/0P-8اند (شده

 دریافت کننده اوالبومین به تنهایی.
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  ).  =6n-8انـد ( نشـان داده شـده  ± SEM  meanآلرژیـک. مقـادیر بـه صـورت       يهـا  مـوش سـرم در   IgEمصرف هشـت روزه عصـاره کلپـوره بـر میـزان       ریتأث -3شکل 
001/0P< 001/0: اختالف معنی داري در مقایسه با گروه کنترل غیر آلرژیک. ٭٭٭P<      اختالف معنـی داري در مقایسـه بـا میـزان :+++IgE      سـرم در گـروه دریافـت کننـده

 اوالبومین به تنهایی.
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 ± SEM meanقطع مصـرف عصـاره. مقـادیر بـه صـورت        آلرژیک هشت روز پس از يها موشافزایش یافته سرم در  IgEماندگاري اثر عصاره کلپوره بر میزان  -4شکل 
سـرم   IgE+++: اختالف معنی داري در مقایسه با میزان  >001/0P: اختالف معنی داري در مقایسه با گروه کنترل غیر آلرژیک. ٭٭٭ >6n=  .(001/0P-8اند (نشان داده شده

 در گروه دریافت کننده اوالبومین به تنهایی.



 1392، پاییز 3، شمارة 17جلد  فیزیولوژي و فارماکولوژي

313 313 
 

روز پس از قطـع مصـرف    8حتی صاره کلپوره . اثر ع)1 (شکل
 ).2آن نیز مشاهده شد (شکل 

 يهـا  موشدر  IgEاوآلبومین سبب افزایش قابل مالحظه 
 آلژیـک بـا   يهـا  مـوش . تیمـار هشـت روزه   شود یمصحرایی 

 IgEدوزهاي مختلف عصاره سبب کاهش معنی دار در میـزان  
شـانزده روز پـس از شـروع     IgE. سنجش میزان )3(شکلشد 

روز پس از قطع مصرف عصاره  8عصاره با به عبارتی  درمان با
سـرم در گـروه دریافـت کننـده      IgEنشان از باال بودن میزان 

ریافت اوالبومین داشت در حالی که چنین اثري در گروه هاي د
. از طرفــی )4(شــکلکننــده اوالبــومین و عصــاره دیــده نشــد 

در آبریزش و تنفس صـدادار   رفتارهاي آلرژیک همچون سرفه،
 گروه هاي درمانی کمتر مشاهده شد.

ـ اعالوه بر  مصـرف پردنیزولـون بـه عنـوان داروي      هـا  نی
نتـایج   .شـود  یمـ استاندارد نیز سبب کاهش عالئم  فوق الذکر 

مقایسه عصاره کلپوره با این دارو در کـاهش   قابل حاکی از اثر
 عالئم آلرژي القاء شده توسط اوالبومین می باشد.

اي کبدي حیوانات جهت بررسی  بعد اتمام آزمایشات نمونه
عالئم سیتوتوکسیک عصاره مورد بررسی قرار گرفت و گزارش 
پاتولوژي حاکی از عدم تأثیر مصرف عصـاره بـر بافـت کبـدي     

  بود. 

 بحث

 کلپـوره  گردد کـه میمشخص آمده  بدستنتایج  بهجه باتو
 عالئـم  طـور معنـی داري   بـه  اسـت  توانستهخوراکی  روش در

موجـود در   ترکیب نیا چندی دهد احتماالً یک را کاهش آلرژي
از  ناشـی  تغییـرات  کنترل باعث اند توانستهو  بودهفعال  کلپوره
) خـون  و درصد ائوزینوفیلهاي خون  IgE(میزان در بدن آلرژي
بــه  تــوانمــیمــواد موجــود در کلپــوره  ایــن د از جملــهنشــو

کارواکرول، تیمول، کـاریوفیلن، کـاروئول، سـدرول و ... اشـاره     
 کرد.
 در شـده انجـام  تـاکنون  کـه  یقاتیتحق به هر چند با توجه 

 يا مـؤثره  ادهم تواننمی کلپوره اثر ضد آلرژیک مورد مکانیسم
 ایـن عصـاره   سازيخالص راستا نیاز به کرد و در این را معرفی

باشد اما در می آن دهندهمواد تشکیل تکاثر تک و بررسی گیاه
کلپـوره   ،ترکیبـات بیوشـیمیایی   هر صورت از آنجا کـه از نظـر  

در  قبالًداراي یک طیف وسیعی از مواد با اثرات متنوع است و 
ابطه مشخص شده که ترکیبات موجود در آن به عنوان همین ر

و نیـز  بـوده   آنتی اکسیدان، ضد ویروس و یا بی حـس کننـده  
 . ] 8 ، 7 ،3[ اثرات ضد التهابی دارند

اساس شاید در رابطه با اثر ضد آلرژیـک کلپـوره    نیبر هم
        فوق الذکر بـا توجـه بـه اهمیتـی کـه بـه خصـوص         اتنیز اثر
اثرات ضد التهابی بر میزان فعالیت  ی اکسیدان وآنت يها تیفعال

سیستم ایمنی دارند بتوان یک پل ارتباطی بین اثر ضد آلرژیک 
 به اثبات رسیده در عصاره کلپوره پیدا کـرد.  يها تیفعالانواع  و

با کـاهش در   عمدتاًاثر ضد التهابی  میدان یمبه عنوان مثال ما 
 ه با توجه به اثر ضـد فعالیت سیستم ایمنی همراه است در نتیج

الاقل بخشی از اثـر   توان یم ]8 ،7[ التهابی تیمول وکاروکرول
کته دیگر این است کـه بـا   نکلپوره را توجیه کرد.  کیآلرژضد 

شـاید عصـاره کلپـوره    . ]13[ توجه به فعالیت آنتـی اکسـیدانی  
استاتیک اتصال ایمونوگلوبولین را بـه   توانسته است دینامیک و

همـه اکسـیدانها    بـاً یتقر میدان یمغییر دهد چون ت شیها رندهیگ
. البته این کند یمروي گیرنده هاي غشایی اثرات بارزي اعمال 

صورت گرفته  عمل توأمنکته هم قابل ذکر است که شاید یک 
هم کاهش حساسـیت   یعنی هم کاهش سطح ایمونوگلوبولین و

سـطح  در  ایشـان هه بـا گیرنـد  مـواد  یا تغییر در حساسیت این 
نیـز   IgEسموسیت ها اتفاق افتاده است ولی از آن جـا کـه   پال

 یافته کاهش کلپوره در اثر مصرف با درصد ائوزینوفیل همزمان
مهـار   باعث موجود در کلپوره مؤثره ماده احتماالً بنابراین است

یـا   و هـا  شـده  در آن lgEمهار سـنتز   و عملکرد پالسموسیت
از  و کـرده  را بلوکـه  پالسموسـیت  سـطحی  ژنهـاي اینکه آنتی
 اثر دارو در طی ثبات به . اما با توجهکند يریجلوگآنها  تحریک

دارو احتمـاالً ممکـن   از قطع پس IgE افزایش عدم ودو هفته 
در مهـار   نیز طور مستقیم به موجود در کلپوره مؤثره ماده است
توتال سنجیده  IgEلعه مطادر این  باشد. کرده ها دخالتآلرژن

بـادي   نتـی اسـتفاده از آ  اًشده است و مطالعات تکمیلی خصوص
اطالعـات   توانـد  یمـ  E اوالبومین از کالس علیه اختصاصی بر

 مفید مکانیسمی دیگري را ارایه دهد.
آزادمهر و همکاران نشان دادند که عصاره گیاه تشنه داري 

(Scrophularia striata) یک و ضـد  داراي خاصیت ضد آلرژ
آسم بوده و توانایی کاهش تولیـد سـایتوکاین هـاي التهـابی و     

کوچـک   يهـا  مـوش ایمنوگلوبولین اختصاصی اوالبومین را در 
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 . ]2[آزمایشگاهی دارد 
تحـت درمـان    يهـا  مـوش با بررسی انجـام شـده از کبـد    

که عصاره در دوزهاي مصرفی اثرات توکسیک مشخص گردید 
در دوزهـاي بـاالي    کتوکسـی اثرات  داشت.اي ن هظقابل مالح

التهاب ایجاد شده به دلیل مواد توکسـیک  این عصاره ناشی از 
ناشی از متابولیت ماده فورانوکلرودان دي ترپنوئیـد موجـود در   

      p45.3Aهـا سـیتوکروم   کلپوره است از جملـه ایـن متابولیـت   
یکـی از عوامـل هپاتوتوکسـیک     باشد که این ماده احتماالً می
  .]12 ،9[ است

نتایج این مطالعه حاکی از اثر ضد آلرژیک عصـاره کلپـوره   
اثـر  دهنـده   در مدل القاء آلرژي بـا اوالبـومین دارد کـه نشـان    

هر چند که تعیـین   فارماکولوژیک دیگري براي این گیاه است.
آن نیـاز بـه    مـؤثره هاي دقیـق اثـر عصـاره و مـواد      مکانیسم

 تحقیقات تکمیلی دارد.

 سپاسگزاري

ا حمایت پژوهشکده تعلیم و تربیت استان کرمان و همکاري این پژوهش ب
صمیمانه مسئولین و اساتید این مرکز پژوهشـی و دانشـگاه شـهید بـاهنر     
کرمان انجام گرفته است بدین وسیله از تمامی سرورانی کـه همفکـري و   

 همکاري داشتند صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد.
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