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Abstract 

Background: Peripheral nervous system damages reverse as retrograde to alpha neuron cell 
bodies and cause spinal degeneration.  The fact that herbs, due to their antioxidant properties, have an 
important role in viability and reproduction of neurons has led to the application of their extracts. 
Hence, this study was done to determine the neuro-protective effects of the hydroalcoholic extract of 
Nigella sativa on alpha-motoneurons degeneration after sciatic nerve injury in rats. 

Materials and Methods: In this experimental study, 24 male Wistar rats with average 
bodyweight of 250-300gr were divided into four groups of six: Control, compression, A 
(compression+hydroalcoholic extract 50mg/kg), and B (compression+hydroalcoholic extract 75mg/kg). 
In compression and treatment groups, the right leg sciatic nerve was subjected to compression 
(30seconds). In treatment groups, the extract was injected intraperitoneally two times after 
compression. After 28 days, lumbar segments of spinal cord, L2-L4, were sampled through perfusion 
method. After going through tissue passage stages, they were cut in serial sections (7µ) and stained 
with toluidine blue. Then the density of alpha motoneurons of the spinal cord ventral horn was 
measured by dissector method. 

Results: Neuronal density showed a significant difference between the compression and 
control groups (p<0.05). Also, in treatment groups A and B, it had a significant increase compared to 
the compression group (p<0.05). 

Conclusion: The results indicated that the hydroalcoholic extract of Nigella sativa has neuro-
protective effects and the increase in neuronal density is relevant to the amount of extract used. 
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                                                             مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراكمقاله پژوهشی                                                   

 79-86، 1392ن ، فروردی)70شماره پیاپی (1، شماره16                                                                                                                     سال 
 

 بر (Nigella sativa) دانه سیاه هیدروالکلی عصاره نوروپروتکتیوي اثرات بررسی
  رت در سیاتیک عصب کمپرسیون از پس نخاع هاي آلفاموتونورون دژنراسیون

  
  4رسولی بهنام مرتضی ،*3پور طهرانی مریم ،2زاده خیاط جینا  ،1مکان فردوسی محبوبه

  
   ایران مشهد، مشهد، واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسی، ستزی گروه ارشد، کارشناس -1
 ایران مشهد، مشهد، واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسی، زیست گروه استادیار، -2

 ایران مشهد، مشهد، واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسی، زیست گروه استادیار، -3

 رانای مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه شناسی، زیست گروه استاد، -4

  
 24/8/91:  تاریخ پذیرش22/5/91: تاریخ دریافت

 

  چکیده
 دژنراسیون سبب و رسیده آلفا هاي نورون سلولی جسم به رتروگراد صورت به محیطی اعصاب ضایعات :هدف و زمینه
 به را ما موثرند ها نورون تقسیم و بقا در اکسیدانی آنتی مواد داشتن علت به گیاهان که این .شود می نخاع در مرکزي
 دانه سیاه هیدروالکلی عصاره نوروپروتکتیوي اثرات تعیین جهت حاضر پژوهش لذا .ساخت رهنمون آنها عصاره از استفاده

  .شد انجام رت در سیاتیک عصب کمپرسیون از پس نخاع هاي موتونورون آلفا دژنراسیون بر
 شامل تایی 6 گروه 4 به گرم 300 تا 250 وزن به ویستار نژاد نر رت سر 24 تجربی، مطالعه این در :هاروش و مواد

 اضافه به کمپرسیون(B و )کیلوگرم بر گرم میلی 50 دوز با هیدروالکلی عصاره اضافه به کمپرسیون( A کمپرسیون، کنترل،
 پاي سیاتیک عصب تیمار، و کمپرسیون هاي گروه در .شدند تقسیم )کیلوگرم بر گرم میلی 75 دوز با هیدروالکلی عصاره

 پس نوبت، دو در صفاقی داخل صورت به عصاره تزریق تیمار، هاي گروه در .گرفت قرار )ثانیه 30( کمپرسیون تحت سترا
 از پس و گردید برداري نمونه نخاع  L2-L4 کمري قطعات از پرفیوژن روش با روز 28 از پس .شد انجام کمپرسیون از

 دانسیته سپس .گرفت صورت تولوئیدین آبی با آمیزي رنگ سریال، میکرونی 7 هاي برش تهیه و بافتی پاساژ مراحل
   .شد محاسبه دایسکتور روش با نخاع قدامی شاخ حرکتی هاي نورون
 نورونی دانسیته چنین هم ،)>05/0p(داد نشان کمپرسیون و کنترل گروه در را داري معنی تفاوت نورونی دانسیته :ها یافته

  ).>05/0p(داد نشان داري یمعن افزایش کمپرسیون گروه با مقایسه در B و A تیمار هاي گروه در
 دریافتی عصاره میزان با نورونی دانسیته افزایش و دارد نوروپروتکتیوي اثرات ،دانه سیاه هیدروالکلی عصاره :گیري نتیجه
  .دارد ارتباط

   سیاتیک عصب رت، دانه، سیاه عصب، دژنراسیون :کلیدي واژگان
  
  
  
  
  
  ایران مشهد، مشهد، واحد اسالمی آزاد دانشگاه پایه، علوم دانشکده شناسی، زیست گروه : مسئول نویسنده*

Email: maryam_tehranipour@mshdiau.ac.ir 
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   مقدمه
 که کنونی انسان هاي آسیب ترین بزرگ از کیی

 در شده ایجاد ضایعات دارد، همراه به نیز را سنگینی هزینه
 دنبال به یطشرا برخی در .باشد می محیطی عصبی سیستم
 رتروگراد انتقال دلیل به ضایعه اثرات آکسونی، شدید آسیب
 هاي نورون سلولی جسم بر ،ضایعه محل از مترشحه عوامل
 مرکزي دژنراسیون باعث و اثرگذاشته مرکزي عصبی سیستم
  .)1(شود می نخاع و مغز در ها نورون

 دنبال به ها نورون در شده ایجاد تغییرات
 شده متراکم هاي هسته  شامل یکسیات عصب کمپرسیون

 و سلول خوردن چروك اي، هسته کالهک تشکیل بازوفیل،
 تغییرات چنین هم .)2(باشد می آپوپتوتیک اجسام تشکیل

 در کروماتولیزیس عنوان تحت متابولیکی و موروفولوژیکی
 شدن پاره شامل که آید می وجود به ها نورون سلولی جسم

 آنها، شدن ناپدید و ریز ذرات به آنها تبدیل و نیسل اجسام
 شدن قطعه قطعه پریکاریون، شدن مدور و حجیم

 از هسته جابجایی و گلژي دستگاه مکان تغییر ها، نوروفیبریل
  .)3(باشد می محیط به مرکز

 از گروه یک هرگاه مرکزي عصبی سیستم در
 مسیر طول در که دیگري گروه شوند، آسیب دچار ها نورون

 .)4(دهند می نشان دژنراسیون تغییرات زنی دارند قرار آنها
 اما باشند، می تکثیر قدرت فاقد تولد از پس ها نورون اگرچه

 کرده مقاومت ضایعات از معینی درجات مقابل در توانند می
  .)5(گویند می رژنراسیون فرایند این به که یابند بهبود و

 نشان آمده عمل به تحقیقات از حاصل نتایج
 .هستند مؤثر رژنراسیون روند بر ختلفیم عوامل که دهد می

 عصبی رشد عامل مانند نوروتروفیک عوامل انواع مثال
(Nerve Growth Factor-NGF)، نوروتروفیک عامل 

 Brain-Derived Neurotrophic) مغز از شده مشتق

Factor-BDNF)، 3نوروتروفیک عامل (Neurotrophic-

3-NT3) انتقال قطری از اي تغذیه عوامل عنوان به که 
 به و یابند می انتقال سلولی جسم به ها نورون در رتروگراد

  .)7، 6(کنند می کمک ترمیم و نورونی بقاء

 گیاهی Nigella sativa علمی نام با دانه سیاه
 به متعلق کروموزوم، 12n =2 با لپه دو و ساله یک علفی،

 )Ranunculaceae( آالله تیره و برگان گل جدا رده زیر
 و شمالی آفریقاي جنوبی، اروپاي نواحی بیشتر در .)8(است
 طبیعی صورت به ایران غربی شمال و شمال در جمله از آسیا
 کشت نیز پرورشی صورت به مختلف نواحی در و روید می
 غربی يآسیا و اروپا جنوب گیاه این اصلی موطن .گردد می

  .)9(است بوده
 ماده درصد 6/35 -40حاوي دانه سیاه کلی طور به

 اسانس درصد 5/0 -6/1 ،)شده فیکس روغن( یوغنر
 پروتئین، درصد 7/22 ،ساپونین درصد 4/1 ،)فرار روغن(
 معدنی، مواد درصد 79/1-74/3 کربوهیدرات، درصد 9/33
 کاروتن و آلکالوئیدهااز تعدادي فالونوئید، آب، درصد 6

 عنوان به نیژلون و تیموهیدروکینون تیموکینون، .)10(دباش می
 .)11(اند شده شناخته دانه سیاه در اصلی فعال تترکیبا

 سه از بیش به دانه سیاه دارویی کاربرد احتماال
 دانه سیاه .)12(گردد می باز باستان مصر به و پیش سال هزار

 خون فشار ها، عفونت سردرد، آسم، درمان در وسیع طور به
 استفاده دور خاور و خاورمیانه در گوارشی مشکالت و

 هاي زخم ها، آبسه درمان در موضعی صورت هب و شود می
  .)13(دارد کاربرد روماتیسم و بینی

 دانه سیاه که کنند می ثابت متعدد تحقیقات نتایج
 ضددرد، التهاب، ضد اکسیدانی، آنتی خاصیت داراي

 و دیابتی ضد خون، چربی ضد آلرژي، ضد ضدمیکروبی،
 شدن آزاد دانه سیاه .)13(است ایمنی سیستم تقویت

 کند، یم تعدیل را اه نورون در نوروترانسمیتر مینواسیدهايآ
 استرس .)14(باشد می بخش آرام اثرات يدارا دلیل همین به

 مخچه، شامل ها موش مغزي مختلف مناطق در را اکسیداتیو
 سازي پاك مکانیسم طریق از هیپوکامپ، و کورتکس

 که شده داده نشان )15(هدد می کاهش آزاد هايرادیکال
 تأخیر به را تشنج شروع تیموکینون صفاقی داخل یقتزر
   .)16(اندازد می

 را ما گیاه این متعدد فارماکولوژیکی اثرات
 عامل یک عنوان به آن از بتوان شاید که ساخت رهنمون
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 عصب کمپرسیون از یناش رژنراسیون تحریک در ثرؤم
 بررسی مطالعه این هدف لذا .نمود استفاده رت در سیاتیک

 بر دانه سیاه هیدروالکلی عصاره وروپروتکتیوين اثرات
 کمپرسیون از پس نخاع يها نورونموتو آلفا دژنراسیون

  .باشد می رت در سیاتیک عصب
  

  ها روش و مواد
 آزمایشگاهی - تجربی تحقیق یک حاضر پژوهش

 سیاه بذر .است شده انجام 1390-1391 سال در که باشد می
 معتبر عطاري از اريتج صورت به )Sativa Nigella( دانه
 کامال آسیاب توسط و شد خریداري مشهد شهرستان در

 از استفاده با آن هیدروالکلی عصاره سپس .پودرگردید
 50منظور بدین .شد تهیه ،)H626 مدل( سوکسله دستگاه

 و ریخته کارتوش مخصوص کاغذ داخل آن پودر از گرم
 آب سی سی 100 سپس و شد داده قرار سوکسله دستگاه در

 مخصوص محفظه در درجه 96 اتانول سی سی 100 و مقطر
 صورت متوالی روز دو گیري  عصاره .شد ریخته دستگاه
 داده قرار انکوباتور درون شدن خشک براي  سپس .گرفت

  .)17(شد
 سن با ویستار نژاد نر رت سر 24 از تحقیق این در

 تا ها رت .شد استفاده گرم 300 -350 وزن و هفته12 تقریبی
 و تاریکی ساعت 12 نوري شرایط در آزمایش انجام انزم
 سانتی درجه 24 تا 22 حرارت درجه و روشنایی ساعت 12

 علوم دانشکده خانه حیوان در مناسب رطوبت و گراد
 آب .شدند نگهداري مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 نیز آنها غذاي و شهر آشامیدنی آب از حیوانات نیاز مورد
 .شد تهیه خراسان جوانه شرکت از و تاندارداس فرمول داراي

 تایی 6 گروه 4 به تصادفی صورت به حیوانات
 ،)فیزیولوژیک سرم تزریق+کنترل( هاي گروه شامل

 Aتیمار ،)فیزیولوژیک سرم تزریق+کمپرسیون(

 گرم میلی 50 دوز با هیدروالکلی عصاره+کمپرسیون(
 با یهیدروالکل عصاره+کمپرسیون( B تیمار و )برکیلوگرم

 جراحی .)18(شدند تقسیم )برکیلوگرم گرم میلی 75 دوز
 صفاقی داخل تزریق از ناشی عمیق بیهوشی تحت حیوانات

 وزن گرم 300 هر ازاي به( 2 به 1 نسبت به کتامین و رامپون
 انجام )رامپون سی سی 08/0 و کتامین سی سی 16/0 بدن
 عصب راست، پاي ران درخلف بیهوشی از پس .)19(شد

 ثانیه 30 مدت به )دوم قفل( ساده دار قفل پنس با یکسیات
 در عصب کمپرسیون، از بعد .قرارگرفت کمپرسیون تحت
 گیره توسط زخم هاي لبه و قرارگرفت خود طبیعی محل

   .شد زده بخیه هم به مخصوص
 نوبت 2 روز، 28 طول در تیمار هاي گروه در

 از بعد بالفاصله تزریق مرحله اولین .گرفت صورت تزریق
 .شد انجام بعد هفته یک دوم تزریق و کمپرسیون عمل انجام

 گرم میلی 50 دوز با الکلیهیدرو عصاره A تیمار در
 به برکیلوگرم گرم میلی 75 دوز با B تیمار در و برکیلوگرم

 از روز 28 از پس .)18(شد تزریق صفاقی داخل صورت
 از استفاده با حیوان بدن هاي بافت ابتدا کمپرسیون، تاریخ
 از برداري نمونه سپس و )19(شد فیکسه پرفیوژن روش

 بدین .گرفت انجام سیاتیک عصب به مربوط نخاعی قطعات
 ستون داخل از اسب، دم انتهاي تا طورکامل به نخاع منظور

 اندازه به اسب دم انتهاي از سپس و گردیده خارج ها مهره
 .شد تهیه ترم میلی 8 طول به هایی نمونه و رفته باال متر میلی 18
 سیاتیک عصب هاي ریشه حضور محدوده منطقه این
  .)19(باشد می

 درون هفته دو مدت به شده تهیه هاي نمونه
 بافتی پاساژ مراحل وارد آن از پس و قرارگرفته فیکساتور

 از استفاده با بافت از گیري آب مرحله سه شامل که شدند
 و بوتانل توسط سازي شفاف ،صعودي درجات با الکل

 دستگاه از استفاده با سپس .بود پارافین با آغشتگی
 به میکرون، 7 ضخامت با هایی برش ،)Cut6062(میکروتوم

 نمونه تصادفی روش به ها، برش از .شد تهیه سریالی طور
 برش 3 برش 30 هر از که طوري به گرفت صورت برداري
 با ها نمونه آن از پس .شدند منتقل الم به و انتخاب متوالی
 اتمام از بعد .)20(شدند آمیزي رنگ تلوئیدین آبی رنگ

 فتومیکروسکوپ دستگاه کمک با آمیزي رنگ مراحل
)Zeiss(، نیمه قدامی شاخ از یکی عکس، قطعه دو الم هر از 

 برش راست نیمه قدامی شاخ از یکی و اول برش راست
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 هاي نورون یعنی ذرات شمارش براي .شد گرفته بعدي
 این در .گردید استفاده سکتوردای روش از آلفا حرکتی

 می شمارش ها نورون مرجع چهارچوب یک در روش
 در ولی باشد مرجع چهارچوب در اي ذره اگر .گردند

 گفت توان می بنابراین نباشد، دوم برش در بعدي چهارچوب
 به شمارش در و داشته قرار برش دو بین فضاي در ذره که

 وجود ارچوبچه دو هر در اي ذره اگر ولی آید می حساب
 از پس .)19(شود نمی محسوب شمارش در باشد، داشته

 فرمول توسط نورونی دانسیته ها نورون شمارش
ND=ΣQ/Σframe ×V dissector در .گردد می محاسبه 

 یک در شده شمارش هاي نورون مجموع ∑ Qفرمول این
 Vو شده برداري نمونه دفعات مجموع ∑ frameنمونه،

dissector با برابر و برداري نمونه چهارچوب حجمV 

dissector=A frame×H نیز فرمول این در .استA 

Frame و برداري نمونه چهارچوب مساحت H دو بین فاصله 
   .)19(باشد می برش هر ضخامت یا برش

 افزار نرم از ها داده آماري آنالیز منظور به
Minitab 14 و طرفه یک واریانس آنالیز هاي آزمون و 

 به الزم .شد استفاده >05/0p داري یمعن طحس با تی آزمون

 پژوهش در اخالق کمیته تایید به حاضر طرح که است ذکر
  . است شده رعایت آن در اخالقی مسائل کلیه و رسیده

  
  هایافته

 هاي نورون شمارش از حاصل نتایج اساس بر
 نظر در با و نخاع راست نیمه قدامی شاخ در آلفا حرکتی
 در )D( ها نورون تعداد انسیتهد H و A frame گرفتن
 عصاره با شده تیمار هاي گروه کنترل کمپرسیون، هاي گروه

 آلفا تعداد دانسیته .گردید محاسبه دانه سیاه هیدروالکلی
 هاي گروه در نخاع راست نیمه قدامی شاخ هاي موتونورون

 این نتایج اساس بر .است گردیده ارائه 1 جدول در مختلف
 گروه نورونی دانسیته بین داري یمعن اختالف جدول

 نورونی دانسیته بین ،)>001/0p(کنترل گروه و کمپرسیون
 دانسیته بین ،)>A) 001/0pتیمار گروه و کمپرسیون گروه

 و )>B )001/0pتیمار گروه و کمپرسیون گروه نورونی
 Bتیمار گروه و A تیمار گروه نورونی دانسیته بین چنین هم

)05/0p<( شد مشاهده.   

  
  )مکعب مترمیلی( مختلف يها گروهدر نخاع راست نیمه در قدامی شاخ يها نورونموتو آلفا تعداد دانسیته میانگین مقایسه .1 دولج

 B تیمار گروه A تیمار گروه   کمپرسیون گروه  کنترل گروه  نمونه شماره
1  1735 789 1289 1500 
2  1895 631 1308 1540 
3  1822 677 1334 1579 
4  1737 552 1341 1579 
5  1831 612 1403 1611 
6  1799 653 1314 1536 

17/1803  معیار انحراف ± میانگین  ±24/90 33/652 ± 32/37 1331/50 ±16/20 1557/50 ±16/18 
  

 آلفا تعداد شود می مشاهده که طور همان
 گروه در نخاع راست نیمه قدامی شاخ يها نورونموتو

 داشته توجهی قابل هشکا کنترل گروه به نسبت کمپرسیون
 درگروه ها نورون تعداد دانسیته کاهش این که .است

 داري معنی اختالف کنترل، گروه به نسبت کمپرسیون
)05/0p<( دارد.   

 گروه با A تیمار هاي گروه بین که اي مقایسه در
 تفاوت که شد مشخص گرفت، صورت کمپرسیون

 گروه و کمپرسیون گروه نورونی دانسیته بین يدار معنی
 که است معنی بدان این و )1 نمودار (دارد وجود A تیمار

 اثر )کیلوگرم بر گرم میلی 50 دوز(هیدروالکلی عصاره
 نخاع قدامی شاخ هاي موتونورون آلفا بر نوروپروتکتیوي

 نیز کمپرسیون گروه با B تیمار يها  گروهبینچنین   هم.دارد



 محبوبه فردوسی مکان و همکاران...                                                                               بررسی اثرات نوروپروتکتیوي عصاره هیدروالکلی سیاه دانه

 84                                                                                             1392فروردین ، 1، شماره شانزدهمانشگاه علوم پزشکی اراك،  سال مجله علمی پژوهشی د

 به يدار ی معناین و دارد وجود )>05/0p(يدار  معنیرابطه
 گروه در حرکتی هاي نورون تعداد دانسیته افزایش صورت

 و A تیمار گروه میان که اي مقایسه در .باشد  میB تیمار
 يدار  معنیرابطه که شد مشخص پذیرفت، صورت B تیمار
     ).>05/0p(دارد وجود گروه دو این میان

  

  
 اخش آلفا حرکتی يها نورون تعداد دانسیته مقایسه .1نمودار
  مطالعه تحت هاي گروه بین نخاع راست نیمه در قدامی
 بحث

 گروه در ها نورون تعداد دانسیته توجه قابل کاهش
 ست معنیبدان )>001/0p( کنترل گروه به نسبت کمپرسیون

 بر رتروگراد صورت به سیاتیک عصب کمپرسیون اثرات که
 نخاع قدامی شاخ در حرکتی هاي نورون سلولی جسم

 شده مرکزي دژنراسیون آمدن پدید سبب و دهبو تاثیرگذار
 مرگ مسیرهاي اندازي راه به منجر نخاعی هاي آسیب .است

 و نسیک  مطالعات در .شوند می آپوپتوز بروز و سلولی داخل
 هاي ژن بیان صورت به موضوع، این 2001 سال در همکاران

 کننده فعال عامل جمله از آپوپتوز هاي ژن آپوپتوتیک، پیش
  آسیب از بعد 9 و 3 کاسپاز باکس، ،-Apaf 1 یکآپوپتوت
  .)21(است شده دیده سیاتیک عصب

 مرکزي دژنراسیون احتمالی مکانیزم با ارتباط در
 اول کرد، اشاره موضوع دو به توان می آلفا هاي نورون
 هاي نورون سلولی جسم به ورودي عصبی اطالعات حذف

 دریافت حسی فیبرهاي طریق از طبیعی طور به که آلفا
 Aα حسی يها نورون که گفت باید رابطه این در .شوند می
 يها نورون غیرمستقیم هم و مستقیم طور به هم توانند می

 ها نورون این .دهند قرار تاثیر تحت را آلفا حرکتی

 منتقل نخاع خلفی ریشه به عضله از را حسی هاي سیگنال
 مسیر دو در نخاع به ورود از پس حسی سیگنال هر .کنند می

 واسطه با یا آن از شاخه یک .کند می سیر جداگانه
 يها نورون با مستقیم و واسطه بدون یا بینابینی يها نورون

 مسیرهاي در دیگر شاخه .دهد می سیناپس آلفا حرکتی
 پیکري حسی قشر به نهایت در و رود می مغز سمت به باالرو

 حسی قشر در پردازش از پس حسی اطالعات .رسد  می
 صدور موجب آنجا در و شده رله حرکتی قشر به پیکري

 رو پائین مسیرهاي در ایمپالس این .شوند می عصبی ایمپالس
 آلفا حرکتی نورون نهایت در و کند می سیر نخاع سوي به
 سیاتیک عصب اگر بنابراین ،)22(دهد می قرار تاًثیر تحت را

 حرکتی و حسی فیبرهاي داراي و است مختلط عصبی که
  حسی فیبر گیرد، قرار کمپرسیون تحت است دار ینمیل قطور
Aα اطالعات آلفا حرکتی نورون و بینند می آسیب نیز 

 قطع که این دوم .کرد نخواهد دریافت کافی ورودي
 عدم موجب آلفا حرکتی يها  نوروناکسون فیزیولوژیک

 به )شیمیایی هاي لسیگنا عنوان به( تروفیک عوامل دریافت
 دریافت عدم و شود می آلفا حرکتی يها  نورونسلولی جسم

 نورونی مرگ به منتهی تواند می خود تروفیک عوامل
  .)7(شود

 عصاره با شده تیمار گروه دو هر پژوهش این در
 بر گرم میلی 75 و 50 دوز( دانه سیاه بذر از هیدروالکلی

 گروه به نسبت يدار  معنیافزایش نورونی دانسیته )کیلوگرم
 نیز گروه دو بین که این ضمن .است داشته کمپرسیون

 مشاهده نورونی تعداد دانسیته لحاظ از يدار  معنیتفاوت
  عصاره اگرچه که است آن بیانگر مطلب این و شود می

 شاخ يها نورونموتو آلفا بر نوروپروتکتیوي اثر هیدروالکلی
 تیماره گروه در حفاظتی اثر این ولی است داشته نخاع قدامی

B تیمار گروه ظتیحفا اثر از بیشتر Aتوان می لذا .باشد  می 
 فاز در دانه سیاه موثره اجزاي که نمود توجیه گونه این

 بیشتري میزان به )کیلوگرم بر گرم میلی 75 دوز(الکلی هیدرو
 این نوروپروتکتیوي و فارماکولوژیکی اثرات و دارد وجود

  .باشد  میمصرفی دوز به وابسته گیاه
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 جمله از مختلفی دموا عصب، کمپرسیون متعاقب
 شود، می آزاد دیده آسیب بافت از آزاد هاي رادیکال

 .شوند می فعال نیز التهابی فرایندهاي مدتی از بعدچنین  هم
 آسیب منطقه به التهابی هاي سلول و آزاد هاي رادیکال ورود
 به بیشتر آسیب و آور زیان شیمیایی محیط ایجاد باعث
 دهد می نشان موجود دشواه .)18(گردد می عصبی هاي بافت

 .است التهابی ضد و اکسیدانی آنتی آثار داراي دانه سیاه که
 جدا ترکیبات که دادند نشان 2002 سال در بوکار و بوریتس

 کارواکرول، ترکیبات تیموکینون، مانند دانه سیاه از شده
 و اکسیدانی آنتی خاصیت داراي ترپینئول - 4و آناتول تی

  .)23(هستند آزاد هاي رادیکال کنندگی حذف
 پاي پنجه در شده ایجاد ادم با هم گیاه این التهاب ضد اثرات

 واکنش زمان و داغ صفحه آزمون با و کارجینان توسط رت
 در همکاران و هوگتون ).24(است رسیده اثبات به آن به

 از تیموکینون و دانه سیاه روغن که دادند نشان 1995 سال
 سیکلواکسیژناز و پواکسیژنازلی هاي آنزیم فعالیت مهار طریق
  ).25(کند می اعمال را خود ضدالتهابی اثرات

 نورون وارد آکسون آسیب از بعد که کلسیمی
 آن شدن فعال با که کند می فعال را کالپین پروتئاز شود می

 طبق .شوند می تجزیه سلول در اساسی هاي پروتئین
 یقطر از دانه سیاه در موجود تیموکینون محققان گزارشات

 کاهش باعث توانند می کلسیمی هاي کانال کردن بلوکه
 حسین توسط که بررسی یک در .شوند سلولی درون کلسیم

 تشنجی ضد اثرات مورد در 2004 سال در همکاران و زاده
 کردند اعالم آنان گرفت، صورت نر موش در تیموکینون

 هاي کانال کردن بلوکه با تیموکینون ضدتشنجی اثرات که
   .)16(گیرد می صورت ولتاژ به ابستهو کلسیمی

 دانه سیاه که رسد می نظر به چنین مجموع در
 افزایش از آکسونی آسیب از پس که است موادي داراي

 کاهش با و نموده جلوگیري آکسون درون به کلسیم نفوذ
 مضر هاي اکسیدانت حذف و آوري جمعچنین   همو التهاب

 تضمین را آنها بقاي و کرده جلوگیري ها نورون مرگ از
  .کند می
 
 

  گیري نتیجه
 عصاره که دهد می نشان تحقیق این نتایج

 یک )Nigella Sativa( دانه سیاه گیاه بذر هیدروالکلی
 میزان با حفاظتی اثرات این و بوده نورونی حفاظت عامل

 که است آن بیانگر مطلب این .دارد ارتباط دریافتی عصاره
 بیماري از بسیاري درمان تجه گیاه این از توان می احتماال

  .نمود استفاده نورودژنراتیو هاي
  

  قدردانی و تشکر
 دانشکده شناسی، زیست گروه در تحقیق این

 که گرفت صورت مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه علوم،
 گروه محترم مدیریت و زیست گروه همکاران تمام از

 دانشکده محترم ریاست و زاده خیاط دکتر خانم سرکار
 دریغشان بی هاي همکاري جهت هروي دکتر آقاي معلو

 کارشناسی نامه پایان از مقاله این .شود می قدردانی و تشکر
 و شده استخراج 11130517892002 شناسایی کد با ارشد
 .است بوده دانشجو عهده بر تحقیق این هاي هزینه
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