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چکیده
سندرم تخمدان پلیکیستیک ( )PCOSبیماری شایعی است که  %5-10خانمها را در سنین باروری درگیر میکند و با کاهش تخمک
گذاری ،افزایش آندروژن و مقاومت به انسولین همراه است .دانه سیاهدانه دارای تاریخچه غنی پزشکی و مذهبی و متشکل از ترکیبات شیمیایی
قدرتمند است که میتواند اثرات بسیاری بر سالمت انسان بگذارد .در این مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه روی خواص آنتیاکسیدانی بافت
تخمدان در رتهای مدل  PCOSبررسی شد .بدین منظور  32رت ماده بالغ بهطور تصادفی به  4گروه تقسیم شدند .شامل :گروه کنترل ،گروه
 PCOSالقا شده (با دریافت  4میلیگرم استرادیول والرات ،تزریق عضالنی) ،گروه تحت درمان  +PCOSسیاهدانه (با دوز  200میلی
گرم/کیلوگرم وزن بدن) و گروه تحت درمان  +PCOSسیاهدانه )با دوز  600میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن) .حیوانات عصاره سیاهدانه را
بهصورت خوراکی توسط گاواژ بهمدت  63روز دریافت کردند .بعد از  63روز ،تمام حیوانات در فاز استروس آسان کشی شده و میزان  MDAو
 TACدر بافت تخمدان اندازهگیری شد .این مطالعه نشان داد که در گروههای تحت

درمان با سیاهدانه نسبت به گروه  PCOSالقا شدهTAC ،

افزایش و  MDAکاهش یافت و از بین دوزهای استفاده شده دوز  600میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن بیشترین تاثیر مثبت را داشت .بنابراین
سیاهدانه دارای فعالیت آنتی اکسیدانی است و موجب کاهش استرس اکسیداتیو می شود.

کلمات کلیدی :سیاهدانه ،PCOS ،آنتی اکسیدان ،تخمدان ،رت

* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولronak.kohzadi@gmail.com :
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مقدمه
امروزه با افزایش روز افزون ناباروری در زنان و مردان مشکالت
متعددی در سطح دنیا دیده میشود .این مشکالت در جامعه در زنان
نمود بیشتری دارد .سندرم تخمدان پلیکیستیک ( )PCOSهم به
عنوان یکی از عوامل ناباروری در سطح جامعه است که  % 5-10زنان
در سن تولیدمثل را درگیر میکند .اهمیت این سندرم از چندین
جهت قابل توجه است :مهمترین اختالل هورمونی است که زنان را
درگیر میکند ،بهعنوان یک سندروم ،علل متفاوت و ناشناختهای در
بروز آن نقش دارد و عالیم بالینی و شدت آن در بیماران مختلف
متفاوت است ) .(2010 ،Ledgerرادیکالهای آزاد ،نقش دوجانبهای
در مسیر تولیدمثل دارند و مولکولهای کلیدی سیگنالینگ برای
عملکردهای متنوع تخمدان هستند ( Suginoو همکاران (2000 ،به
ویژه ،عملکرد سوء رادیکالهای آزاد در ریزمحیط تخمک ،اسپرم و در
مایع فولیکولی منجر به تغییراتی میشود که این تغییرات بر تکوین
فولیکولی ،تخمکگذاری ،کیفیت تخمک ا ،میانکنش اسپرم-تخمک،
النهگزینی و تکوین اولیه جنینی تاثیر میگذارد ) Agarwalو همکاران،
 .)2005گیاهان دارویی غنی از عوامل ضداسترس هستند بههمین
دلیل باعث افزایش اهمیت بالینی آنها میگردد ) Roshanو همکاران،
 .)2010از جمله این گیاهان دارویی سیاهدانه بوده که از زمانهای
قدیم آن را بهعنوان چاشنی و دارو میشناسند .سیاهدانه با نام علمی
 Nigella sativaاز خانواده  Ranunculaceaeگیاهی با گلهای سفید
یا آبی کمرنگ تا آبی پر رنگ و دارای دانههای سفید شیری است که
در تماس با هوا سیاه رنگ میشوند ) Falah hoseiniو همکاران،
 .(2011سیاهدانه گیاهی علفی ،یکساله و کوتاه قد )حدود 30-20
سانتیمتر( است ،و در زبان التین به نام پاناسهآ به معنی »شفا و عالج
همه بیماریها« میباشد ( Padhyو همکاران .)2008 ،سیاهدانه حاوی
روغن ثابت ( ،)40-35%روغن فرار ( ،)0%/1-5/5پروتئین (8 ،)23%
نوع اسیدآمینه ،قندهای گلوکز ،رامنوز ،گزیلوز و آرابینوز ،موسیالژ،
آلکالوئیدها ،اسیدهای ارگانیک ،تاننها ،رزینها ،گلیکوزیدها ،متاربین
( ،)Metarbinساپونینها ،مالنتیژنین ( ،)Melanthigeninلیپاز و
فیتواسترولها ( )Phytosterolsاست .از روغن فرار سیاهدانه موادی
نظیر تیمول ،تیموکوئینون ( )Thymoquinoneو دی تیموکوئینون
( )Dithymoquinoneبهدست میآید ( Gilaniو همکاران.)2004 ،
تیموکوئینون ترکیب اصلی سیاهدانه بوده و دارای خاصیت آنتیاکسیدانی،
ضدالتهابی و ضدسرطانی است ( Radadو همکاران .)2009 ،خواص
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متعددی برای سیاهدانه ذکر کردهاند ازجمله :پایین آورنده تب ،ضد
اسپاسم ،پیشگیری از حمالت آسم ،ضدتشنج و ضدقارچ )Akhondian
و همکاران ،)2007 ،درمان سرفه ،برونشیت ،سردرد ،آنفوالنزا ،الکتاز
و دفع کرمهای روده ) Yarو همکاران ،)2008 ،درمان دیابت ،ناتوانی
جنسی ،سرگیجه ،ضدنفخ ،مدر ،قاعدهآور و ضد انگل ( Aliو ،Blunden
 ،)2003ضدمیکروب و ملین است و در مواردی سقط جنین را باعث
میشود ( Abdel–Razikو همکاران ،)2007 ،همچنین برای درمان
احتقان بینی ،آلرژی و دندان درد مفید بوده و شیرافزا میباشد
( .)2008 ،Salehi surmaghiهمچنین مطالعات زیادی روی سیاهدانه
صورت گرفته است بهطور مثال  Kanterو همکاران( )2004در
مطالعهای تحت عنوان اثرات سیاهدانه روی استرس اکسیداتیو و آسیب
سلول بتا با استرپتوزوتوسین ایجادکننده دیابت در رت گزارش دادند
که درمان با سیاهدانه از طریق کاهش استرس اکسیداتیو و حفاظت
سلولهای بتا پانکراس باعث محافظت در برابر دیابت میشود .در
مطالعه دیگر نیز گزارش شده که عصاره روغنی سیاهدانه کلیه را در
برابر آسیب رادیکالهای آزاد اکسیژن محافظت میکند ( Uzو
همکاران .)2008 ،همچنین مغز و نخاع را در برابر استرس اکسیداتیو
ایجاد شده توسط آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی محافظت میکند
( Ozugurluو همکاران .)2005 ،از طرف دیگر گزارش شده که کاربرد
تیموکوئینون بهعنوان ترکیب اصلی سیاهدانه با نقش آنتیاکسیدانی
میتواند رتها را در برابر نیترو-ال-آرژینین متیل استر ایجادکننده
آسیب کبدی محافظت نماید ( Khattabو .)2007 ،Nagi
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر خواص آنتیاکسیدانی عصاره
هیدروالکلی سیاهدانه روی میزان آنزیم مالون دی آلدهید ( )MDAو
ظرفیت آنتیاکسیدانی تام ( )TACبافت تخمدان در رتهای مدل
 PCOSمیباشد.

مواد و روشها
حیوانات و گروههای مورد آزمایش :در این مطالعه تجربی
کلیه اصول اخالقی در مورد نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی مدنظر
قرار گرفته است .تعداد  32رت ماده بالغ با وزن متوسط 150±17
گرم ،از مرکز حیوانات آزمایشگاهی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه تهیه
شده و تحت شرایط  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی در دمای
 22±3درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  25تا  30درصد نگهداری و
دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند .بهمنظور حصول سازش با محیط،
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تمامی آزمایشها پس از گذشت حداقل دو هفته از استقرار حیوانات
در قفس به انجام رسید .در این مطالعه رتها بهطور تصادفی به 4
گروه ( 8رت در هر گروه) تقسیم شدند؛ گروه کنترل :که در این گروه
رتها سالم بوده و برای هماهنگی با بقیه گروهها و مشابه آنها ،بهجای
استرادیول والرات به این گروه روغن کنجد استریل تزریق شد و هیچ
درمانی دریافت نکردند .گروه شاهد :در این گروه با دریافت  4میلیگرم
استرادیول والرات PCOS ،بهصورت تجربی در رتها القا شد و هیچ
تیماری روی آنها صورت نگرفت .گروههای تیمار  1و تیمار  :2در این
گروهها در رتها  PCOSالقا شده و بهترتیب با دریافت دوزهای 200
میلیگرم/گیلوگرم و  600میلیگرم/گیلوگرم وزن بدنشان با عصاره
هیدروالکلی سیاهدانه بهصورت خوراکی و از طریق گاواژ بهمدت 63
روز درمان شدند .برای القای  PCOSاز آمپولهای استرادیول والرات
ساخت کارخانه ابوریحان استفاده گردید .هر ویال از این آمپولها
حاوی  1میلیلیتر محلول روغنی استرادیول والرات بوده که هر ویال یا
بهعبارتی هر  1میلیلیتر از این دارو حاوی  10میلیگرم ماده موثر بود.
برای اینکه هر موش  4میلیگرم ماده موثر دریافت کند به هر حیوان
 0/4میلیلیتر از داروی مزبور بهصورت داخل عضالنی تزریق گردید تا
 PCOSدر آنها ایجاد شود (در دو نوبت و هربار بهمیزان  0/2میلیلیتر،
به فاصله  4روز) .کلیه تزریقها کامالً در شرایط استریل بوده و از
سرنگهای انسولین یکبار مصرف برای تزریق استفاده شد .بههمین
ترتیب برای موشهای گروه کنترل روغن کنجد استریل تزریق گردید.
عصارهگیری :برای عصارهگیری ابتدا واریته دانههای سیاهدانه
توسط هرباریم دانشگاه ارومیه تایید شد .سپس دانهها توسط آسیاب
برقی خرد گردید .برای تهیه عصاره هیدروالکلی پودر حاصل را در آب
و الکل ( 30درصد آب و  70درصد اتانول  96درجه) خیسانده شد.
بدین منظور پودر سیاهدانه را در ظرف مناسبی ریخته شد و سپس
بهازای هر گرم پودر 5 ،میلیلیتر حالل هیدروالکلی به آن افزوده
گردید و ظرف روی شیکر بدون حرارت بهمدت  72ساعت قرار داده
شد و سپس توسط صافی ،صاف گردید و برای اطمینان از عدم وجود
ذرات معلق سانتریفیوژ شد و پس از رسوبگذاری ،رسوب را دور
ریخته و محلول باالیی توسط دستگاه اوپراتور (روتاری) در دمای 50
درجه سانتیگراد و تحت خال تغلیظ شد ،محلول نهایی در اون با
دمای  50درجه سانتیگراد قرار داده شد تا الکل باقیمانده آن تبخیر
گردد ( Nasriو همکاران.)2007 ،
نحوه بیهوشی و جداسازی بافتها :رتها با جابجایی مهره گردنی
آسان کشی شدند .سپس بافت مورد نظر (بافت تخمدان) جدا شد و جهت
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انجام آزمایش به آزمایشگاه منتقل شد و میزان سطح آنزیم مالوندی
آلدهید و ظرفیت آنتیاکسیدانی تام در بافت تخمدان اندازهگیری شد.
سنجش مالون دی آلدئید ( MDA :)MDAبه عنوان مارکر
استرس اکسیداتیو ،آخرین محصول تجزیه لیپیدها است .قبل از
اندازهگیری آنزیم باید  3نوع محلول آماده شود:
محلول یک 1/504 :گرم از  NaH2PO4و  0/217گرم از  Na2HPO4را
برداشته و هر کدام ،جداگانه در یک بالن  100میلیلیتری ریخته و با
آب دیونیزه بالنها به حجم رسانده شد .محتویات دو بالن را با هم
مخلوط کرده و  PHآن با استفاده از اسیدفسفریک و هیدروکسید سدیم
روی  7/4تنظیم گردید.
محلول دو 10 :گرم ( TCAتری کلرواستیک اسید) در یک بالن 100
میلیلیتری با آب دیونیزه به حجم رسانده شد.
محلول سه 0/67 :گرم از  TBAدر بالن  100میلیلیتری ریخته شد
و با آب دیونیزه به حجم رسانده شد.
دستورالعمل :به بافت تخمدان به میزان  %10وزن بافت کلریدپتاسیم
 10%اضافه کرده و خوب هموژن شد 1 .میلیلیتر از نمونه هموژن
شده با  2میلیلیتر از مخلوط  3نوع محلول (به نسبت مساوی) از قبل
آماده شده ،مخلوط کرده و بهمدت  15دقیقه روی آب جوش حرارت
داده شد .سپس نمونه بهمدت  10دقیقه با دور  10000دور در دقیقه
سانتریفیوژ گردید .بعد از سرد شدن میزان جذب نوری نمونه در طول
موج  550نانومتر قرائت شد و با استفاده از فرمول /1/56×105جذب نوری
غلظت آنزیم بهدست آمد ( Rezazadeh-Reyhaniو همکاران.)2015 ،
سنجش ظرفیت آنتیآکسیدانی تام ( :)FRAPارزیابی روش
 FRAPبراساس توانایی در احیای یون  Fe+3به  Fe+2و در حضور مادهای
بهنام  TPTZکه بهعنوان معرف میباشد ،استوار است TPTZ .از مخلوط
 3نوع محلول  2 ،1و  3بهترتیب با نسبتهای  10:1:1بهدست میآید.
محلول  :1مقدار  0/07802گرم  TPTZبه  40میلیمول از هیدروکلریک
اسید اضافه شد ( 0/32میلیلیتر از هیدروکلریک اسید در  1000میلی
لیتر آب دیونیزه =  40میلیمول هیدروکلریک اسید).
محلول  :2مقدار  0/13513گرم از فریک کلرید هگزاهیدرات با آب
دیونیزه به حجم  25میلیلیتر رسانده شد.
محلول  :3مقدار  0/27216گرم از استات سدیم تری هیدرات را
برداشته در یک بالن  100میلیلیتری ریخته با آب دیونیزه به حجم
بالن رسانده شد PH .با استفاده از هیدروکلریک اسید روی  3/6تنظیم شد.
دستورالعمل :بافر  TPTZتازه آماده شده بهمدت  10دقیقه در دمای
 37درجه سانتیگراد انکوبه گردید 30 .میکرولیتر از نمونه هموژن شده
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با  200میکرولیتر از محلول فراپ مخلوط شده و حجم آن با آب مقطر
به میلیلیتر رسانده شد و بعد از  10دقیقه انکوبه کردن نمونه با دور
 10000دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید .بالنک نیز مانند نمونهها تهیه
شده فقط بهجای بافت هموژن شده آب مقطر اضافه گردید .سپس
جذب نوری نمونهها و بالنک در طول موج  593نانومتر قرائت شد و با
استفاده از فرمول :جذب نوری بالنک/جذب نوری نمونه ،ظرفیت آنتی
اکسیدانی تام بهدست آمد ( Rezazadeh-Reyhaniو همکاران.)2015 ،
1

آنالیز و تحلیل آماری دادهها :بهمنظور تحلیل دادهها و ترسیم
نمودارها از نرمافزار  Microsoft Office Excel ,2013استفاده شد.

نتایج
نتایج بهصورت (میانگین±انحراف معیار) ارائه گردید و در کلیه یافتهها
( )P<0/05بهعنوان مرز معنیدار بودن از لحاظ آماری درنظر گرفته شد.
نتایج حاصل از مطالعه  TACبافت تخمدان :نتایج حاصل از
مطالعه  TACبافت تخمدان نشان داده که با القای سندرم تخمدان
پلیکیستیک میزان  TACدچار تغییرات زیادی شده بهطوریکه
میزان آن در گروه شاهد ( )1/0±19/88در مقایسه با گروه کنترل
( )3/41±0/91بهصورت معنیداری کاهش داشته است ()P<0/05
(جدول  1و شکل  .)1کاهش ظرفیت آنتیاکسیدانی تام نشاندهنده
بیشتر درگیر بودن آنزیمهای آنتیاکسیدانی بدن با عوامل استرس
اکسیداتیو میباشد .در نتیجه با القای این سندرم رادیکالهای آزاد در
بافت تخمدان افزایش مییابد .نتایج تیمار نشان میدهد که درمان با

عصاره هیدروالکلی سیاهدانه باعث افزایش  TACدرگروههای تحت
درمان با این عصاره در مقایسه با گروه شاهد شده است (جدول  1و
شکل  .)1که نشاندهنده کاهش استرس اکسیداتیو میباشد .این
افزایش در هیچکدام از گروهها معنیدار نبود .اما گروه تیمار ( 2دوز
600؛  )1/75±0/04در مقایسه با گروه تیمار ( 1دوز )1/66±0/2 :200
عملکرد بهتر نشان داده است (جدول  1و شکل .)1
نتایج حاصل از مطالعه  MDAبافت تخمدان :نتایج حاصل از
مطالعه  MDAبافت تخمدان نشان داد که در نتیجه القای سندرم
تخمدان پلیکیستیک میزان  MDAدچار تغییرات زیادی شده به
طوریکه میزان آن در گروه شاهد ( )7/06±0/57در مقایسه با گروه
کنترل ( )2/063±0/88بهصورت معنیداری افزایش داشته است
(( )P<0/05جدول  1و شکل  .)2افزایش سطح  MDAنشاندهنده
افزایش آسیب غشاء سلولی و در نتیجه افزایش استرس اکسیداتیو
میباشد نتایج این مطالعه نشان داد که درمان با عصاره هیدروالکلی
سیاهدانه باعث بهبود در وضعیت  MDAمیشود ،بهطوریکه درگروههای
تحت تیمار با این عصاره در مقایسه با گروه شاهد  MDAکاهش داشته
است (جدول  1و شکل  .)2سطوح پایین یا فقدان  ،MDAمنعکسکننده
اثرات محافظتی آنزیمهای آنتیاکسیدان و نشاندهنده کاهش استرس
اکسیداتیو میباشد .اما این کاهش فقط در گروه تیمار )3/97±2/18( 2
معنیدار بود (( )P<0/05جدول  1و شکل  .)2پس با استفاده از دوز
 600این عصاره در مقایسه با دوز  )6/89±3/56( 200احتماالً نتایج
درمانی بهتری حاصل میشود.

شکل  :1نمودار میانگین ±انحراف معیار مقدار  TACبافت تخمدان

شکل  :2نمودار میانگین ±انحراف معیار مقدار  MDAبافت تخمدان

بین گروههای کنترل ،شاهد ،تیمار  ( 1درمان با دوز  ) 200و تیمار2

بین گروههای کنترل ،شاهد ،تیمار  ( 1درمان با دوز  ) 200و تیمار2

(درمان با دوز  ) 600در موشهای صحرایی ماده
حروف نامشابه نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح ( )P<0/05میباشد.
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(درمان با دوز  ) 600در موشهای صحرایی ماده
حروف نامشابه نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح ( )P<0/05میباشد.
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جدول :1تاثیر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه بر میزان  MDAو ( TACمیانگین ±انحراف معیار)
کنترل

شاهد

تیمار 1

تیمار 2

گروهها
( MDAنانومول/میلیگرم پروتئین)

2/63a ± 0/88

7/06b ± 0/57

6/89ab ± 3/56

3/97a ± 2/18

( TACنانومول/میلیگرم پروتئین)

3/41a ± 0/91

1/19b ± 0/88

1/66b ± 0/2

1/75b ± 0/04

موارد آزمایش

حروف نامشابه نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح ( )P<0/05میباشد.

بحث
بیماریهای دستگاه تناسلی و یا سایر بیماریهایی که بهنحوی
بر روی عملکرد این دستگاه تاثیر میگذارند میتوانند منجر به بروز
ناباروریهای موقتی یا دائمی گردند .سندروم تخمدان پلیکیستیک
) (PCOSشایعترین ناهنجاری آندوکرینی با علت ناشناخته است که
 %5-10زنان را در سنین باروری مبتال میسازد و عوارض متابولیکی،
آندوکرینی و جنسیتی ایجاد میکند ( Millerو همکاران .)2003 ،در
بیماران  PCOSمعموالً کیستهای تخمدانی افزایش مییابد .کیستهای
تخمدانی ساختارهایی حاوی مایع فولیکولی هستند که توسط الیه
نازکی از سلولهای گرانولوزا در تخمدان احاطه شدهاند که در نتیجه
عدم تعادل هورمونهاست ( Sasiklaو  .)2009 ،Shamihaاسترس
اکسیداتیو در بیماریزایی تخمدان (ناباروری) نقش مؤثری دارد و
احتماالً در افزایش تولید انسولین و آندوژنها در تخمدان و اختالل
در تولید فولیکولها دخالت دارد ( Esfandiariو همکاران.)2005 ،
میزان رادیکالهای آزاد اکسیژن که بر اثر افزایش آندروژن در تخمدان
زنان مبتال به این سندرم باال رفته است میتواند انتشار یابد و از غشای
سلولی عبور نماید و انواع زیادی از ملکولهای سلول از جمله لیپیدها،
پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک را تغییر دهد .اثرات آن متعدد بوده و
شامل آسیبهای میتوکندریایی ،بالک سلولی جنین ،نقصان  ATPو
آپوپتوزیس میشود ( Guerinو همکاران .)2001 ،درمان سندرم تخمدان
پلیکیستیک بهعلت اتیولوژی ناشناخته و بروز سایر عالیم کلینیکی،
کار مشکلی است .گاهاً فقط به درمان عالیم ثانویه چون پرمویی بسنده
میشود اما برای درمان آن شناخت کامل فاکتورهای مختلف موثر در
بیماری مهم است تا عالئم بیشتری بهبود یابد .درمان متداول با
داروهای شیمیایی صورت میپذیرد .اما داروهای شیمیایی صرفاً با یک
مکانیسم به مقابله با سندرمی چنین پر وسعت میپردازند .لذا بهنظر
می رسد استفاده از داروهای گیاهی که حاوی چندین ماده موثره
هستن د ،در دوز مناسب نتیجه بهتری در پی داشته باشد ( Wangو

همکاران .)2012 ،البته در تحقیقات بالینی استفاده همزمان دو
داروی شیمیایی و گیاهی هم کاربرد دارد که بیشتر برای کاهش
عوارض جانبی داروی شیمیایی و گاهاً اثر سینرژیستی آن دو است
( Armaniniو همکاران .)2005 ،مطالعات اخیر نشان دادهاند که
سیاهدانه اختالالت سیستم رادیکالهای آزاد را بهبود میبخشد و از
مکانیسمهای دفاعی آنتیاکسیدان در شرایط داخل بدن و آزمایشگاهی
پشتیبانی میکند ( Ashrafو همکاران )2011 ،بههمین دلیل استفاده
از این گیاه دارویی میتواند در بهبود عالئم این سندرم مفید باشد.
استفاده از سایر داروهای گیاهی نیز برای کاهش عوارض متابولیک
سندرم تخمدان پلیکیستیک ،مفید گزارش شده است .مثالً استفاده
از گیاه  Labisiapumilaاثر مفیدی روی این سندرم القا شده با دی
هیدروتستوسترون در رت داشته است ( Mannerasو همکاران.)2007 ،
 Rezvanfarو همکاران ( )2012از ترکیب سه عصاره گیاهی و سلنیوم
روی سندرم تخمدان پلیکیستیک اثرات درمانی موفقی بهدست آوردند.
استفاده از موم زنبور عسل در همین مدل سندرم القا شده با استرادیول
والرات در رت نیز اثرات درمانی در پی داشته است ( Nabiuniو
همکاران .)2012 ،در پژوهش دیگری که بر روی عصاره میوه گیاه
پنج انگشت در موشهای صحرایی نژاد  Sprague dawleyمبتال به
سندرم پلیکیستیک تخمدانی صورت گرفت پیشنهاد نمودند که عصاره
این گیاه احتماالً از طریق تاثیر بر ترشح گنادوتروپینها و هورمونهای
جنسی باعث بهبود عوارض این سندرم میشود (جلودار و عسکری،
 .)1391همچنین استفاده از داروهای سنتی چینی در زنان مبتال به
این سندرم با مکانیسمهای مختلفی عالیم مربوط را بهبود بخشیده
است ( Riedو  .)2011 ،Stuartحتی در برخی موارد محققان و پزشکان
چینی و کرهای استفاده از طب سوزنی را بههمراه درمانهای گیاهی
جایگزین جراحیهای درمانی معمول کردهاند ( Yuو همکاران.)2013 ،
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تجویز عصاره سیاهدانه باعث کاهش
 MDAو افزایش  TACدر بافت تخمدان و کاهش اثرات مخرب
استرس بر این بافت گردید .در مطالعات قبلی نیز تیموکوئینون ماده
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موثره سیاهدانه با دوزهای  20،40و 80میلیگرم/کیلوگرم باعث
کاهش فراوان  MDAگردید ( Hoseeinzadehو همکاران .)2012 ،اما
در یکسری از مطالعات سیاهدانه و تیموکوئینون با دوز  16میلیگرم بر
کیلوگرم باعث افزایش مقدار کم  MDAشده است ( Uluو همکاران،
 .)2012در مطالعهای دیگر ،سیاهدانه هندی با استفاده از روش
تیوسیانات آهن و به کمک لینولئیک و دستگاه اسپکتروفتومتری ،با
کاهش رادیکالهای آزاد ،باعث کاهش تشکیل پراکسیدها و در نتیجه
افزایش جذب محلول شده است .این نتیجه با استفاده از روغن دانه
کلزا نیز مشاهده شده است ( Singhو همکاران.)2005 ،
 El Shenawyو همکاران ( )2008در مطالعهای تحت عنوان اثر
خواص آنتی اکسیدانی عصاره سیر و سیاهدانه بهعنوان عوامل آنتی
شیستوسومیازیس در موشها گزارش کردند که سیاهدانه و سیر دارای
خاصیت آنتیاکسیدانی و آنتیشیستوزومیازیس میباشند .همچنین
در مطالعه دیگری گزارش شد که کادمیوم میتواند در رتها سطوح
مالون دی آلدئید خون و اریتروسیتی وآنتیاکسیدانهای آنزیمی
سوپراکسید دیسموتاز ،گلوتاتیون پراکسیداز و کاتاالز را افزایش دهد
و درمان با سیاهدانه میتواند سطوح مالوندیآلدئید خون و
اریتروسیتها و همچنین آنزیمهای آنتیاکسیدانی مذکور را کاهش
دهد ( Kanterو همکاران )2005 ،و در درمان دیابت حاملگی موشها
موثر بوده و میتواند ناهنجاریهای جنینی ایجاد شده توسط
رادیکالهای آزاد را از طریق افزایش اندازه جنین و بلوغ آنها مهار
کند (.)2007 ،Al-Enazi
 Buritsو  )2000( Bucarدر مطالعهای تحت عنوان فعالیت
آنتیاکسیدانی اسانس روغنی سیاهدانه گزارش کردند که تیموکوئینون
و ترکیبات کارواکرول-4 ،آنتول وتتراتریپنول دارای خاصیت آنتی
اکسیدانی و حذفکنندگی رادیکالهای آزاد هستند .روغن سیاهدانه
و تیموکینون ،از طریق غیرآنزیمی ،پراکسیداسیون چربیها را در
لیپوزوم مهار میکنند و ترکیبات دیگر سیاهدانه مانند کینون،
کارواکرول ،تی آنتول و تتراترپنئول ،در اتصال رادیکالهای آزاد به
یکدیگر فوق العادهاند ( Houghtonو همکاران .)1995 ،بهعلت وجود
اسیدهای چرب و ترکیباتی نظیر توکوفرول ،کاروتنوئیدها ،یونهای
فلزی و ترکیبات فسفری در مقادیر کمتر ،گیاه تازه و دست نخورده
بیشتر از روغن حاصل از آن در برابر اکسیداسیون مقاوم است.
لیپیدهای قطبی سیاهدانه بهویژه فسفولیپیدها منبع قوی ترکیبات
آنتیاکسیدان است.خروج هیدروپراکسایدها از روغن سرعت اکسیداسیون
را کند میکند ( .)2004 ،Famadanتیموکوئینون و متابولیت آن دی
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هیدروتیموکوئینون بهعنوان آنتیاکسیدان نقش مهمی در پیشگیری
از پراکسیداسیون چربیها در بافتهای مختلف موش از خود نشان
دادهاند ( Mansourو همکاران .)2002 ،سیاهدانه رادیکالهای آزاد
تولید شده توسط تشعشعات را خنثی میکند ( Cemekو همکاران،
 )2006و باعث کاهش پراکسیداسیون لیپیدی میشود ( Khanو
 .)2005 ،Sultanaمطالعه حاضر با مطالعات فوق همخوانی دارد از آن
جاییکه مصرف سیاهدانه باعث افزایش  TACشده که با مقابله با
رادیکالهای آزاد باعث کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و استرس
اکسیداتیو میشوند .با توجه به فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره هیدروالکلی
سیاهدانه میتوان با توصیه به افراد سالم جهت تقویت سیستم دفاع
آنتیاکسیدانی از ایجاد بیماری جلوگیری کرد )پیشگیری اولیه( و در
بیماران نیز با تقویت این سیستم از عوارض ناشی از بیماری
جلوگیری نمود یا بروز آن را به تعویق انداخت.
با توجه به نتایج این مطالعه میتوان گفت که سندرم تخمدان
پلیکیستیک باعث افزایش استرس اکسیداتیو میگردد و سیاهدانه با
دارا بودن ترکیبات فراوان با خواص آنتیاکسیدانی قوی باعث کاهش
استرس اکسیداتیو و مانع اثرات رادیکالهای آزاد بر روی بافت
تخمدان میگردد .در پایان پیشنهاد میشود با استخراج و خالص
سازی ترکیبات عصاره سیاهدانه بهمنظور کشف ساز و کارهای
مولکولی تحقیقات بیشتر صورت گیرد.
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