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Background and Aim In addition to free radicals such as Nitric Oxide (NO), inflammation is one of the 
most important pathophysiological causes of peritonitis. Over thousands of years, Nigella Sativa (NS) and 
Silybum Marianum (SM) are two plants known for their anti-oxidant and anti-inflammatory properties. 
However, the effect of its compound is unclear. Thus, in this study, we evaluated the anti-inflammatory ef-
fect of NS and SM extracts and their combination on inflammatory diseases like thioglycollate peritoneal.
Methods & Materials Alcoholic extracts of SM and NS were obtained by the soxhlet method. Male Balb/C 
mice were divided into 5 groups and gavage orally for 14 days with SM, NS, the mixture of extracts of these 
two, DMSO 30% as the control group, and dexamethasone as the positive control group. The safety profile 
and acute toxicity in mice were assessed. On day 10, acute peritonitis was induced by thioglycollate 3%. 
Finally, the total anti-oxidant power and NO concentration were measured by FRAP and Griess method, 
respectively, in the serum of treated mice.
Ethical Considerations All experimental process was performed following the guidelines according to the 
Animal Ethics Committee of Arak University of Medical Sciences (IR.ARAKMU.REC.1397.359).
Results Acute toxicity test showed no significant changes in weight and physical appearance of the mice. 
However, the extract and their mixture decreased NO level significantly (P=0.000) in serum. Also, the 
mixture significantly increased total anti-oxidant power (P=0.015).
Conclusion Results showed that the SM and NS extract mixture demonstrated anti-inflammatory activity, 
inhibiting inflammatory mediators such as NO and increasing anti-oxidant power, thus supporting its 
therapeutic potential in slowing down inflammatory processes in inflammation disorders.
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Extended Abstract

1. Introduction

n addition to inflammation, free radicals 
like Nitric Oxide (NO) are the most im-I

portant pathophysiological cause of inflammatory diseases 
such as peritonitis [1]. Free radicals cause extensive dam-
age to the body’s macromolecules, which are neutralized 
by the anti-oxidant system [2]. So, researchers started an 
investigation for new anti-inflammatory and anti-oxidant 
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drugs due to the need for effective drugs with fewer side 
effects than chemical drugs [3]. 

Over thousands of years, many natural products have 
been used to treat various diseases, regardless of their an-
tagonistic and synergistic effects [4]. Nigella Sativa (NS) 
and Silybum Marianum (SM) are promising herbal medi-
cine in Asia used for their anti-inflammatory properties [5]. 
Other studies have shown that SM has anti-inflammatory 
and anti-oxidant properties and is not even toxic in large 
quantities [6-10]; however, the effect of its compound is 
unclear. Thus, in this study, we evaluated the anti-inflam-
matory effect of Nigella sativa and Silybum Marianum ex-
tracts and their combination of inflammatory diseases like 
thioglycollate peritoneal inflammation.

2. Materials and Methods

Dried SM was extracted in a Soxhlet system using n-hex-
ane and methanol as solvent. Also, NS seeds were extracted 
with 95% ethanol. Then, they were filtered, and the solvent 

was removed in a rotary evaporator [11, 12]. The safety 
profile of extracted was performed on spleen lymphocytes 
and acute toxicity assay according to the Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD) guide-
lines using the MTT assay.

Experiments were performed using male Balb/C mice 
(18-22 gr). The control group received DMSO 30% and 
PBS as a vehicle [13]. The positive control group gave 
dexamethasone 0.15 mg/kg intraperitoneal [14]. The SM 
and NS group were gavaged orally for 14 days. According 
to a previous study with 2000 mg/kg [15, 16], the mixture 
group gavage by the SM+NS extracts was equally observed 
through the study [17]. 

To induce the peritonitis model, on day 10 of treatment, 
a 1 ml sterile solution of thioglycollate medium (3% w/v 
in PBS) was injected intraperitoneally [18]. Finally, 12-
14 hours after the last treatment, the mice were killed, and 
blood was collected from the heart to measure the total anti-
oxidant power and NO concentration.

Figure 1. Acute toxicity
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Figure 2. Nitric oxide concentration
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The FRAP method was based on that of Benzie and Strain 
[19]. Briefly, FRAP reagent (included: 300 mmol/L acetate 
buffer, 10 mmol/L TPTZ/HCL solution, and 20 mmol/L 
ferric chlorides) was added to 100 µl of diluted serum. Af-
ter incubation, time absorbance was measured directly at 
620 nm. The NO was measured by the Griess reaction [20]. 
Briefly, 100 μl diluted serum of treated mice was incubated 
with 100 µL of Griess reagent; finally, nitrite levels were 
measured at 620 nm after incubation (Figure 1, 2 & 3).

3. Results

Ethanolic Extract of NS (NEE) and Methanolic extract of 
SM (SME) exhibited no cytotoxic effects on spleen lym-
phocytes. Also, the acute toxicity test showed no significant 
changes in weight and physical appearance of the mice. 
These extract and their mixture decrease NO level signifi-
cantly (P=0.000) in the treated group compared to the con-
trol group. Also, the mixture group increased significantly 
total anti-oxidant power (P=0.015) compared to the control 
and each extract individually. 

However, the anti-inflammatory effect of NEE and SME 
was shown in previous studies [21]. No changes in the 
weight of treated mice, with a mentioned dosage of extracts 
and no apparent toxicity on splenic lymphocytes, were 
seen. So results reveal the non-toxic nature of extract at the 
tested dosage consistent and, the inhibitory effects were not 
due to toxicity and cell killing [22, 23]. In parallel with our 
study, the SME and the NEE had no acute and chronic tox-
icity on laboratory animals, even higher doses [24, 25]. 

4. Discussion and Conclusion

It seems that the significant increase in anti-oxidant power 
of the combination group against each of these extracts and 
the control group indicates the synergistic effect of all flavo-
noids in the anti-oxidant capacity of the extract [26, 27]. In 
confirmation, NS oil and its fractions (neutral lipids, glycolip-
ids, and phospholipids) showed anti-oxidant activity related 
to their entire content [28]. In parallel, the anti-oxidant power 
of NS oil and SM seeds oil were reported equally [27]. 

Shahin et al. Showed that NS extract has more anti-oxi-
dant effect than SM [29]. This difference can be due to the 
different solvents used in the extraction and confirming the 
role of alcoholic solvents in anti-oxidant power. According 
to our data, each mentioned extract and their combination 
has significantly decreased NO production release.

Similarly, a study showed suppression of NO production by 
aqueous extract of NS in stimulated peritoneal macrophages 
[23]. The reduction of NO production in the inflammatory 
model of rheumatoid arthritis in mice can confirm our results 
[30]. Another study showed that the extract of SM and silib-
inin (one of its main ingredients) reduced the NO production 
by blocking p38, MAPK, or NF-κB signaling pathways in 
RAW 264.7 cells and peritoneal macrophages, which have 
been in line with its anti-inflammatory effects [31].

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines

All experimental process was performed following the 
guidelines according to the Animal Ethics Committee of 
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Figure 3. Anti-oxidant power
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زمینه و هدف عالوه بر رادیکال های آزاد مانند نیتریک اکساید، التهاب یکی از مهم ترین علل پاتوفیزیولوژیک پریتونیت )التهاب صفاق( 
است. خارمریم و سیاه دانه دو گیاه با خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی شناخته شده اند. هدف از این پژوهش بررسی اثر تجویز توأم این 

دو عصاره گیاهی در القای اثرات آنتی اکسیدانی و کاهش شدت التهاب در مدل موشی پریتونیت حاد است.

مواد و روش ها پس از تهیه عصاره الکلی خارمریم و سیاه دانه به روش سوکسله، میزان سمیت حاد )Acute Toxicity( برررسی شد. سپس 
 30 DMSO ،به پنج گروه تقسیم شدند و ُدز مناسب هریک از عصاره های خارمریم، سیاه دانه، ترکیب عصاره های مذکور Balb/C موش ها
درصد به  منزله گروه کنترل و دگزامتازون به  منزله گروه کنترل مثبت به مدت 14 روز داده شد. در روز دهم دریافت، پریتونیت حاد با 
تزریق داخل صفاقی تایوگلیکوالت در موش ها القا شد. در آخر، قدرت آنتی اکسیدانی توتال هریک از عصاره ها در سرم موش های تیمارشده، 

با تست FRAP و غلظت نیتریک اکساید به روش گریس سنجیده شد.

مالحظات اخالقی این مطالعه با شناسه IR.ARAKMU.REC.1397.359 در کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک به ثبت رسیده است.
یافته ها در بررسی سمیت حاد تغییری در ظاهر فیزیکی موش ها و عالئم بیماری دیده نشد، تغییرات وزن معنی دار نبود. استفاده 
توأم عصاره خارمریم و سیاه دانه باعث افزایش معنی دار قدرت آنتی اکسیدانی توتال شد )P=0/015(. این ترکیب همچنین باعث 

.)P=0/000( کاهش معنی دار سطح نیتریک اکساید سرمی نسبت به گروه کنترل شد

نتیجه گیری ترکیب این دو عصاره اثرات ضدالتهابی خود را با مکانیسم افزایش قدرت آنتی اکسیدانی وکاهش نیتریک اکساید اعمال می کند. 

کلیدواژه ها: 
خارمریم،سیاهدانه،
پریتونیت،التهاب،

آنتیاکسیدان

اطالعاتمقاله:
تاریخدریافت: 09 اردیبهشت 1399
تاریخپذیرش:28 فروردین 1400

تاریخانتشار:10 مرداد 1400

مقدمه

التهاب نقش کلیدی در پاتوژنز بسیاری از بیماری ها از جمله 
پریتونیت را ایفا می کند. در این میان رادیکال های آزاد اکسیژن و 
نیتروژن جایگاه ویژه ای در مدیریت التهاب دارند ]1[. رادیکال های 
آزاد به علت وجود الکترون تک، دائمًا در بدن در حال گردش 
هستند و آسیب های فراوانی را به ماکروملکول های بدن جانداران 
مانند DNA، پروتئین ها، لیپیدها و کربوهیدرات ها وارد می کنند. 
در بدن سیستم های خاصی برای مقابله با آسیب های حاصل از 
رادیکال های آزاد وجود دارد که به نام سیستم دفاع آنتی اکسیدانی 
معروف اند. زمانی که نبود تعادل در میزان تولید رادیکال های آزاد 

و سیستم دفاع آنتی اکسیدانی پیش آید، این حالت را استرس 
اکسیداتیو گویند. مهم ترین و فراوان ترین رادیکال ها، رادیکال های 
رادیکال  و   )O2

-( سوپراکسید  رادیکال  به ویژه  اکسیژن  آزاد 
هیدروکسیل )HO( هستند. در بین رادیکال های آزاد نیتروژن 

نیز، نیتریک اکساید )NO( از بقیه مهم تر است ]2[.

پریتونیت عبارت است از تورم الیه سروزی که کف حفره شکم 
و احشا را مفروش می کند. حفره صفاق استریل و سترون است 
و هنگامی که عفونت )در اثر عواملی مانند سوراخ شدن روده 
و یا آپاندیس و یا کلون در اثر دیورتیکولیت( از محیط اطراف 
به آن وارد شود ایجاد پریتونیت می کند. همچنین، چنانچه مواد 
از طریق  یا صفرا  و  اسید معده  مانند  شیمیایی تحریک کننده 
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سوراخ شدن زخم معده، دوازدهه یا صفرا از طریق پارگی کبـد 
بـه آن راه یابـد، ایجـاد تـورم در صـفاق می کنند. عفونت های 
از  بیش  تا  بیستم  قرن  دوم  دهه  اواخر  از  قبل  صفاقی  داخل 
90 درصد مرگ و میرها را سبب می شد و پس از آن با متداول 
شدن عمل جراحی به کمتر از 40 درصد تقلیل یافت. درمان 
پریتونیت ها با در نظر گرفتن علت ایجاد کننده، کمی متفاوت است 
اما همیشه درمان بر سه اصل اساسی استوار است که عبارت اند 
از: تصحیح علت به وجودآورنده پریتونیت، استفاده از آنتی بیوتیک 
و درمان های نگهدارنده و کمک کننده برای محدود کردن عوارض 
آن. از آنجایی که مهم ترین علل پاتوفیزیولوژیک پریتونیت التهاب 
است ]3[، استفاده از گیاهانی که باعث جمع آوری رادیکال های 
آزاد می شوند، به  منزله گزینه ای برای درمان کمکی دارویی در 

این بیماری مطرح است ]4[.

گیاهان دارویی ویژگی هایی از قبیل در دسترس بودن، سمیت 
کمتر، هزینه کمتر و همچنین عوارض جانبی کمتر را دارند و 
می توانند همراه و هم جهت با طب کالسیک برای کاهش عالئم 
و کاهش االم بیماران مزمن استفاده شود. در ایران به علت تنوع 
آب و هوایی و شرایط جغرافیایی، انواع متعدد گیاهان رشد می کنند. 
این گیاهان عمدتًا به طور جداگانه یا در ترکیب با یکدیگر استفاده 

می شوند ]5[. 

گیاه سیاه دانه از خانواده آالله1 است و در ایران به ویژه در اراک و 
اصفهان به فراوانی می روید. دانه بخش دارویی این گیاه را تشکیل 
درصد   1/5 تا   0/5 و  روغن  درصد   40 تا   30 حاوی  و  می دهد 
اسانس است. ماده مؤثر در سیاه دانه را تیموکینون تشکیل می دهد 
که هم در اسانس و هم در روغن وجود دارد. فعالیت بیولوژیکی 
سیاه دانه عمدتًا به ترکیب اصلی بخش روغنی آن مربوط می شود 
که عمده آن تیموکینون )30 تا 48 درصد( است. نقش این ماده با 
اثرات آنتی اکسیدان و ضدالتهابی، در درمان بیماری های التهابی و 
خودایمنی، از جمله دیابت، آرتریت و آسم نشان داده شده است ]6[.

خارمریم با نام علمی Silybum marianum، گیاهی یک یا دو 
ساله از خانواده کاسنی هاست. میوه این گیاه به شکل فندقه است. 
تشکیل می دهد.  را  آن  دارویی  بخش  گیاه  فندقه ای  میوه های 
ترکیبات مؤثر اصلی میوه خارمریم از گروه فالوونولیگنان ها با نام 
سیلیمارین است و این گیاه حداقل 1 درصد سیلیمارین دارد. 
سیلیمارین به مخلوطی از فالوونولیگنان ها اطالق می شود که 
شامل: سیلی بین، سیلی کریستین و سیلی دیانین است؛ قسمت 
عمده این مخلوط را سیلی بین تشکیل می دهد. در مطالعات 
اخیر اثرات درمانی این گیاه در بهبود کبد چرب، سیروز کبدی، 
دیابت، پوکی استخوان و سرطان نشان داده شده است ]9-7[. از 
محاسن فراورده های این گیاه سمیت نبودن آن است. همچنین 
وآنتی اکسیدان کاربرد  به  منزله یک ضدالتهاب  ایرانی  در طب 

1. Ranunculacae

داشته و در درمان بیماری هایی التهابی مؤثر بوده است ]11 ،10[. 
با توجه به اثر آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی این گیاهان و اینکه 
قدرت آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی ترکیب این دو عصاره بر مدل 
پریتونیت بررسی نشده است، ما بر آن شدیم تا درباره اثر ترکیب 

این دو گیاه را پژوهش کنیم.

مواد و روش ها

تهیه گیاهان

ابتدا گیاهان خارمریم و سیاه دانه از مراکز معتبر تهیه شد و پس 
HVN-IM- از تأیید متخصص مربوطه، خارمریم با شماره هرباریوم
 HVN-IM-NS13968 و سیاه دانه با شماره هرباریوم SMI3967

به ثبت رسیدند.

عصاره گیری

پس از تهیه گیاهان خارمریم و سیاه دانه از مراکز معتبر، عصاره 
Soxhlet; Heidolph, Ger- )متانولی خارمریم به روش سوکسله 

many( تهیه شد. قسمت فندقه گیاه با آسیاب به صورت کامل 
پودر شد و 30 گرم از پودر حاصل درون قیف در سوکسله با 75 
میلی لیتر ان هگزان )Merck, Germany( به مدت 6 ساعت 
روغن گیری شد و سپس پودر فاقد چربی به مدت 5 ساعت با 
75 میلی لیتر متانول خالص در سوکسله عصاره گیری شد. عصاره 
به دست آمده با استفاده از قیف بوخنر در سه مرحله فیلتر شد 
Rotary evapora- )و در انتها با استفاده از تبخیرکننده دوار 

مدت  به  درجه   35 دمای  در   )tor; Heidolph, Germany
برای  تغلیظ و در فور 40 درجه خشک شد ]12[.  50 دقیقه 
عصاره گیری سیاه دانه نیز دانه ها با آسیاب به صورت کامل پودر 
شدند و عصاره گیری به روش شناخته شده سوکسله انجام شد. 
برای این منظور 60 گرم پودر دانه با 350 میلی لیتر اتانول 96 
درصد عصاره گیری شد. عصاره به دست آمده با استفاده از قیف 
بوخنر در سه مرحله فیلتر شد و در انتها با استفاده از تبخیرکننده 
فور  در  و  تغلیظ  دقیقه  به مدت 40  دمای 60 درجه  در  دوار 
در  به دست آمده  پودرهای  ]13[. سپس  37 درجه خشک شد 
2DMSO )حالل( با غلظت 100 میلی گرم / میلی لیتر به شکل 

استوک تهیه و در منهای 70 درجه نگهداری شد.

تیمار حیوان آزمایشگاهی با عصاره ها

در این پروژه 30 سر موش نر نژاد Balb/C با وزن حدود 20 
گرم و سن 8 هفته از انیستو پاستور تهیه شد و قبل از انجام هر 
آزمایش برای تطبیق شرایط محیطی موش ها به مدت یک هفته 

در آزمایشگاه پرورش حیوانات نگهداری شدند. 

2. Dimethyl sulfoxide
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 )Acute toxicity( تست سمیت حاد

طبق دستورالعمل OECD 3 برای سنجش سمیت حاد، موش ها 
قفس  یک  در  گروه  هر  و  شده  تقسیم  شش تایی  گروه  پنج  به 
نگهداری شد. عصاره ها نیز در DMSO حل شدند؛ DMSO ماده 
سمی و توکسیک است، به همین دلیل عصاره ها در 30 درصد از 
DMSO حل شدند که بر طبق مطالعات قبلی این مقدار از دی متیل 
سولفوکساید اثر سمی ندارد ]14[. گروه اول موش ها برای کنترل 
اثر  )گروه شم( روزانه 20 میکرولیتر به صورت گاواژ )برای حذف 
استرس گاواژها( DMSO 30 درصد دریافت کردند. به گروه دوم 
)گروه کنترل مثبت( طبق مطالعات قبلی 0/15 میلی گرم به ازای 
هر کیلوگرم دگزامتازون به صورت داخل صفاقی تزریق شد ]15[. 
 2000 mg/kg گروه سوم و چهارم نیز بر اساس مطالعات قبلی با ُدز
با عصاره های خارمریم و سیاه دانه گاواژ شدند ]17 ،16[. برای گروه 
پنجم نیز با ترکیب دو عصاره به نسبت 1/1 به مدت 14 روز گاواژ 
صورت گرفت. همچنین روزانه )به مدت 14 روز( از نظر مرگ ومیر، 
تغییرات وزن، الگوی رفتاری، عالئم بیماری )لرزش، تشنج، اسهال و 
رخوت(، ظاهر فیزیکی، تغییر در تنفس و صدای تنفس پایش شدند. 

وزن موش ها سه بار در هفته تا پایان مطالعه اندازه گیری شد ]18[.

القای پریتونیت حاد در مدل موشی

تیمار با عصاره ها در این مطالعه به مدت 14 روز انجام شد که برای 
القای پریتونیت، روز دهم، چهار روز قبل از اتمام مراحل درمان، دریافت 
عصاره ها )1 میلی لیتر تایوگلیکوالت 3 درصد؛ Sigma, USA؛ 3 گرم پودر 
تایوگلیکوالت + 100میلی لیتر آب مقطر( به صورت داخل صفاقی تزریق 
شد؛ تزریق تایوگلیکوالت برای جمع شدن ماکروفاژها در داخل صفاق و 

ایجاد پریتونیت انجام شد ]19[.

کشتن موش ها و خون گیری از قلب

12 تا 24 ساعت پس از آخرین گاواژ، موش ها با محلول کتامین 
زایالزین )Sigma, USA( بیهوش شدند، خون گیری از حیوانات به 
روش مستقیم از قلب انجام پذیرفت و برای جداسازی سرم، خون 

گرفته شده به مدت 5 دقیقه در g 2000 سانتریفیوژ شد.

بررسی سمیت عصاره های مذکور بر لنفوسیت های طحالی موش ها

در این راستا، پس از خارج کردن طحال در شرایط استریل از 
موش سالم، سلول های طحالی به روش مکانیکی با استفاده از فیلتر 
)Mesh( با قطر 0/7 میکرومتر )SPL, South Korea( استخراج شده 
و با استفاده از فایکول، الیه حاوی بافی کوت و لنفوسیت ها به دقت 
از گلبول های قرمز جدا شد. سپس لنفوسیت ها شمارش شده و به 
تعداد 100 هزار سلول در چاهک پلیت کشت 96 خانه برای بررسی 
سمیت عصاره ها با تست MTT کشت داده شد. سلول ها با غلظت های 

3. Organization for Economic Co-operation and Development

مشخص عصاره ها، هریک به صورت جداگانه و توأم مجاور شدند؛ پس 
از 4 ساعت انکوباسیون چاهک های مشخص شده، با LPS 4 به مقدار 1 
میکروگرم در میلی لیتر حساس شده و پس از 24 ساعت انکوباسیون 
نهایی دی متیل سولفوکساید اضافه شد. بعد از انکوباسیون در تاریکی 
جذب نوری با استفاده از دستگاه االیزا ریدر مورد سنجش قرار گرفت. 

FRAP سنجش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم با روش

5FRAP روشی برای اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی است. دراین 
روش +Fe3 در اثر خاصیت آنتی اکسیدانی نمونه به +Fe2 تبدیل و به رنگ 
آبی مشاهده می شود. این روش بر اساس توانایی سرم در احیای یون های 
+Fe3 )فریک( به +Fe2 )فرو( در حضور ماده ای به نام 6TPTZ استوار است. 

+TPTZ- Fe2 کمپلکس آبی رنگی با ماکزیمم جذب 593 نانومتر است که 

میزان قدرت احیاکنندگی سرم از طریق افزایش غلظت کمپلکس فوق 
اندازه گیری می شود ]20[. در این پژوهش ابتدا محلول های استاندارد 
یون آهن تهیه شد و با محلول کار FRAP که شامل محلول تری پیریدیل 
تریازین، کلرو آهن و بافر استات است، مخلوط شد و طبق روش استاندارد 
جذب آن ها با استفاده از دستگاه االیزاریدر مدل Stat Fax ساخت کشور 
آلمان خوانش شد و در نهایت منحنی استاندارد مربوط به آن رسم شد. در 
 FRAP ادامه طبق دستورالعمل استاندارد، هریک از نمونه ها با محلول کار
مخلوط و جذب آن در 593 نانومتر خوانش شد. با تعیین جذب نمونه ها و 
با استفاده از منحنی استاندارد، ظرفیت کلی آنتی اکسیدانی سرمی خون بر 

مبنای غلظت یون فرو بر حسب میکرومول در لیتر مشخص شد.

Griess اندازه گیری غلظت نیتریک اکسید در سرم به روش

نیتریک اکسید )NO( یکی از عوامل مهم فیزیولوژیک و مؤثر در 
برخی سیستم های بیولوژیک از جمله سیستم ایمنی است و از این 
جهت سنجش غلظت آن در بافت ها و مایعات بیولوژیک ارزشمند 
قلمداد می شود. یکی از روش های سنجش NO، اندازه گیری غلظت 
نیتریت است که اساس این روش بر واکنش diazotization استوار 
شده است. در این روش نیتریت موجود در نمونه با سولفانیل آمید 
واکنش داده و در حضور -N-1 نفتیل اتیلن دی آمین دی هیدروکلراید 
ایجاد ترکیب به  )NED( در شرایط اسیدی فسفریک اسید باعث 
رنگ ارغوانی می شود ]21[. سنجش نیتِریک اکساید توسط واکنش 
اندازه گیری غلظت  برای  انجام شد.  به روش میکروپلیتی  گریس 
نیتریت و نیترات )NOx( تام، در یک میکروپلیت االیزا ابتدا 100 
میکرولیتر محلول NED به 100 میکرولیتر سرم افزوده شد و پس 
تاریکی 100 میکرولیتر سولفانامید  انکوباسیون در  از 30 دقیقه 
اضافه و مجدداً به مدت 30 دقیقه در 37 درجه سانتی گراد انکوبه 
از  انجام واکنش و تشکیل رنگ، جذب نوری حاصل  از  شد. بعد 
تشکیل ماده رنگی در 540 نانومتر با استفاده از دستگاه خوانشگر 
از منحنی استاندارد  بـا اسـتفاده  االیزا (Stat Fax) قرائت شد و 

غلظت نمونه ها محاسبه شد.

4. Lipopolysaccharides
5. Ferric ion reducing antioxidant power
6. Triphenyl tetrazolium
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یافته ها

با  درمان شده  موش های  در  وزنی  میانگین  مقایسه  و  بررسی 
عصاره ها

همان طور که در تصویر شماره 1 نشان داده شده است، تغییر 
معناداری در وزن موش ها در دوره مطالعه بین گروه های درمانی 
و کنترل مشاهده نشده است. همچنین، هیچ گونه تغییر رفتار و 
یا نشانه کلینیکال مسمومیت مانند کاهش آب و غذا و مشکالت 
گوارشی در موش های در معرض درمان با هریک از عصاره های 

مذکور در طول 14 روز نشان داده نشد.

بررسی اثر سمیت عصاره ها بر سلول های طحالی موش

برای بررسی سمیت عصاره های مذکور نیز درصد حیات سلولی در 
لنفوسیت های طحالی بررسی شد. همان طور که در تصویر شماره 2 
مشخص است، هیچ گونه کاهش معنادار در درصد حیات سلول های 

لنفوسیتی مشاهده نمی شود.

بررسی تأثیر عصاره ها بر میزان نیتریک اکساید تولیدی در سرم 
موش های گاواژشده

میزان تولید نیتریت در سرم موش های گاواژشده با عصاره های 
طور  به  شد.  بررسی  عصاره  دو  این  ترکیب  و  سیاه دانه  خارمریم، 
شگفت انگیزی هریک از عصاره ها به تنهایی و در ترکیب با یکدیگر 

تصویر 1.تغییراتوزنیموشهادردورهمطالعه
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باعث کاهش معنادار سطح سرمی نیتریت در مقایسه با گروه کنترل 
شده است )تصویر شماره 3(.

مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی سرم بین گروه های درمانی

پتانسیل آنتی اکسیدانی عصاره خارمریم، سیاه دانه و ترکیب این دو 
عصاره در تست FRAP بررسی و مقایسه شد. همان طور که در تصویر 

شماره 4 مشاهده می شود، افزایش معناداری در گروه توأم در مقایسه 
با کنترل، سیاه دانه و خارمریم مشاهده شد. 

بحث

یافتن یک عامل تأثیرگذار مانند استفاده از عصاره های گیاهی 
که منجر به کاهش التهاب همراه با اثر آنتی اکسیدانی خود می شود، 
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می تواند یک درمان مکمل و حمایتی مؤثر در بیماری های التهابی 
از جمله پریتونیت باشد. شواهد قبلی خاصیت ضدالتهابی و اثرات 
آنتی اکسیدانی هریک از عصاره های سیاه دانه و خارمریم را نشان 
دادند ]22[. در این مطالعه خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی 
ترکیب عصاره های سیاه دانه و خارمریم در مدل پریتونیت القاشده 

با تایوگلیکوالت مطالعه شد.

عصاره های گیاهان سیاه دانه و خارمریم در غلظت 50 تا 800 
میکروگرم در میلی لیتر، فاقد اثرات سمی بر لنفوسیت های طحالی 
در بودن و نبودن LPS بود. نتایج تست سمیت حاد نیز بی خطر 
بودن ُدزهای تجویزشده برای موش ها را نشان داد. از این رو اثرات 
مهاری عصاره های مذکور بر التهاب به علت اثر توکسیک و در پی 
آن، کشته شدن سلول ها نبوده است ]24 ،23[. هم راستا با مطالعه 
ما، نبود سمیت حاد و مزمن خارمریم و عصاره روغنی سیاه دانه بر 
حیوانات آزمایشگاهی حتی با ُدزهای بیشتر از این مطالعه نشان 

داده شد ]26 ،25[.

چنین به نظر می رسد که افزایش معنی دار قدرت آنتی اکسیدانی 
گروه  و  عصاره ها  این  از  هریک  برابر  در  عصاره  دو  این  ترکیب 
شرکت  و  گوناگون  عناصر  سینرژیسمی  اثر  بیان کننده  کنترل 
همه فالونوئید ها در قدرت آنتی اکسیدانی عصاره باشد ]28 ،27[. 
خام  روغن  فوق  موارد  با  مطابق  نیز  هم گرایی  این  تأیید  در 
سیاه دانه و فراکسیون های آن )لیپیدهای خنثی، گلیکولیپیدها 
و فسفولیپیدها( فعالیت آنتی اکسیدانی از خود نشان دادند که 
به خوبی با کل محتوای آن ها ارتباط دارد ]29[. در مطالعه دیگری، 
قدرت آنتی اکسیدانی روغن دانه سیاه دانه و روغن دانه خارمریم با 
سه تست متفاوت به یک اندازه گزارش شده است ]27[. شاهین و 
همکاران نشان دادند، سیاه دانه دارای اثر آنتی اکسیدانی بیشتری 
سبب  به  می تواند  تفاوت  این   .]30[ است  خارمریم  به  نسبت 
متفاوت بودن حاّلل استفاده شده در عصاره گیری و تأییدکننده 

نقش حالل های الکلی در قدرت آنتی اکسیدانی باشد.

التهاب حاد به  التهابی در  با توجه به آزاد شدن واسطه های 
گرفت  نتیجه  می توان  داده ها  طبق  اکساید،  نیتریک  خصوص 
این  شدن  آزاد  از  معنی داری  مقدار  به  مذکور  گیاهان  عصاره 
واسطه جلوگیری کرده است. همچنین در گروه ترکیب دو عصاره 
مذکور اثراتی مشابه دگزامتازون در کاهش نیتریک اکساید دیده 
شد. در تأیید این مسئله نشان داده شد که درمان ماکروفاژهای 
و   LPS با  مجاورشده  و  تیوگلیکوالت  با  استخراج شده  صفاقی 
IFNγ با عصاره آبی سیاه دانه منجر به سرکوب واسطه های اصلی 
التهاب مانند NO شده است ]24[. در این ارتباط نیز اثر مواد 
مؤثر عصاره های خارمریم و سیاه دانه که به ترتیب سیلیمارین و 
تیموکینون است بر میزان تولید نیتریک اکساید بررسی شده است. 
اثر ضدالتهابی تیموکینون در مدل التهابی آرتریت رماتوئید ایجادشده 
با کالژن در موش، همراه با کاهش نیتریک اکساید می تواند مؤید اثر 
ضدالتهابی این گیاه باشد ]31[. همچنین عصاره خارمریم نیز در این 
مطالعه باعث کاهش نیتریک اکساید شده است که هم راستا با اثرات 

ضدالتهابی ماده مؤثر در مطالعات گذشته بوده است. مطالعات قبلی 
نشان داده اند که سیلیبین با مسدود کردن مسیرهای سیگنالینگ 
فعالیت  مهار  به  منجر  اکساید،  نیتریک  تولید  مهار  و   NF-κB یا 
ماکروفاژهای صفاقی موش می شود ]32[. در مطالعه حاضر اثر توأم 
عصاره های مذکور در کاهش چشمگیر نیتریک اکساید و افزایش 
معنادار آنتی اکسیدان در سرم موش ها نشان داده شد که تأییدی بر 

اثرات پلی هربالیسم و اثرات سینرژیسمی این دو گیاه است.

نتیجه گیری

با توجه به داده های آورده شده نتیجه گرفته می شود که فرضیه 
خاصیت  افزایش  و  خارمریم  و  سیاه دانه  عصاره  دو  ترکیب  در  ما 
آنتی اکسیدانی و مهار التهاب در مدل موشی پریتونیت قبول است. 
و ممکن است در جلوگیری از التهاب و مزمن شدن آن نقش داشته 
باشد و بتوان از آن به عنوان درمان مکمل در بیماری های التهابی 
استفاده کرد. در مورد چگونگی اثر گیاهان در میزان و مقدار آزاد 
شدن واسطه های التهابی درگیر باید تحقیقات ایمونولوژیک تکمیلی 

صورت گیرد.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

تحقیقات  مرکز  آزمایشگاهی  بر حقوق حیوانات  نظارت  کمیته 
اراک همه مالحظات اخالقی و پروتکل های  دانشگاه علوم پزشکی 
کار روی حیوانات آزمایشگاهی را در این مطالعه تأیید کرده و این 
پژوهش با کد اخالق IR.ARAKMU.REC.1397.359 تصویب شد.

حامی مالی

این مقاله برگرفته از پروژه تحقیقاتی با کد 3196 است و هزینه 
انجام آن را معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک 

تأمین کرده است.

مشارکت نویسندگان

تمامی نویسندگان به یک اندازه در نگارش مقاله مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

طبق نظر نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی در پژوهش حاضر 
وجود ندارد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از معاونت تحقیقات و شورای پژوهشی دانشگاه 
علوم پزشکی اراک به دلیل تأمین مالی تشکر و قدردانی می شود.

مریم بهرامی و همکاران. مقایسه اثر توام آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی عصاره های الکلی خارمریم و سیاه دانه در مدل موشی پریتونیت حاد
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