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و ظرفیت  (MDA) اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه روی سطح آنزیم مالون دی آلدهید

 PCOSهای مدل در بافت تخمدان رت (TAC) اکسیدانی تامآنتی
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 1395 آبانتاریخ پذیرش:           1395 مرداد تاریخ دریافت:

 

 چکیده

 کند و با کاهش تخمکها را در سنین باروری درگیر میخانم %5-10بیماری شایعی است که  (PCOSکیستیک )سندرم تخمدان پلی            

دانه سیاهدانه دارای تاریخچه غنی پزشکی و مذهبی و متشکل از ترکیبات شیمیایی  .ه استگذاری، افزایش آندروژن و مقاومت به انسولین همرا

اکسیدانی بافت عصاره هیدروالکلی سیاهدانه روی خواص آنتی این مطالعه اثر تواند اثرات بسیاری بر سالمت انسان بگذارد. درقدرتمند است که می

گروه تقسیم شدند. شامل: گروه کنترل، گروه  4طور تصادفی به هرت ماده بالغ ب 32ور بدین منظ .شدبررسی  PCOSهای مدل تخمدان در رت

PCOS  (، گروه تحت درمانتزریق عضالنیگرم استرادیول والرات، میلی 4القا شده )با دریافت PCOS+ میلی  200 )با دوز سیاهدانه

 را  عصاره سیاهدانه(. حیوانات وزن بدنمیلی گرم/کیلوگرم  600با دوز ( + سیاهدانهPCOS( و گروه تحت درمان وزن بدنگرم/کیلوگرم 

و  MDAتمام حیوانات در فاز استروس آسان کشی شده و میزان  روز، 63 از روز دریافت کردند. بعد 63مدت به صورت خوراکی توسط گاواژبه

TAC گروه  به نسبت سیاهدانه مان بادر  تحت هایگروه در این مطالعه نشان داد که .گیری شدبافت تخمدان اندازه درPCOS القا شده،TAC  

 ترین تاثیر مثبت را داشت. بنابراینوزن بدن بیشگرم/کیلوگرم میلی 600و از بین دوزهای استفاده شده دوز  کاهش یافت  MDAافزایش و

 .شود می استرس اکسیداتیو کاهش موجب و است اکسیدانی آنتی فعالیت دارای سیاهدانه

  

تخمدان، رتآنتی اکسیدان، ، PCOSسیاهدانه،  لیدی:کلمات ک

 ronak.kohzadi@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
افزون ناباروری در زنان و مردان مشکالت  امروزه با افزایش روز       

در زنان در جامعه شود. این مشکالت متعددی در سطح دنیا دیده می

هم به  (PCOS)کیستیک تری دارد. سندرم تخمدان پلینمود بیش

زنان  % 5-10 باروری در سطح جامعه است کهعنوان یکی از عوامل نا

کند. اهمیت این سندرم از چندین در سن تولیدمثل را درگیر می

ترین اختالل هورمونی است که زنان را جهت قابل توجه است: مهم

ای در عنوان یک سندروم، علل متفاوت و ناشناختهکند، بهدرگیر می

در بیماران مختلف  عالیم بالینی و شدت آن و بروز آن نقش دارد

 ایدوجانبه نقش آزاد، هایرادیکال ).Ledger) ،2010متفاوت است 

 برای سیگنالینگ کلیدی هایو مولکول دارند تولیدمثل مسیر در

به ) 2000و همکاران، Sugino ) هستند متنوع تخمدان عملکردهای

 در و اسپرم تخمک، ریزمحیط در آزاد هایرادیکال سوء عملکرد ویژه،

 تکوین بر تغییرات این که شودمی تغییراتی به منجر فولیکولی یعما

 تخمک،-اسپرم کنشا، میان تخمک کیفیت گذاری،تخمک فولیکولی،

و همکاران،  (Agarwal گذاردمی تاثیر جنینی اولیه تکوین و گزینیالنه

ین مهگیاهان دارویی غنی از عوامل ضداسترس هستند به(. 2005

و همکاران،  (Roshan گرددها میاهمیت بالینی آن دلیل باعث افزایش

 هایزمان از که بوده سیاهدانه دارویی گیاهان این جمله از .(2010

سیاهدانه با نام علمی  .شناسندمی دارو و چاشنی عنوانبه آن را قدیم

Nigella sativa  از خانوادهRanunculaceae های سفیدگیاهی با گل 

های سفید شیری است که دارای دانه و رنگ پررنگ تا آبی یا آبی کم

و همکاران،   (Falah hoseiniدنشودر تماس با هوا سیاه رنگ می

 30-20 حدود( قد کوتاه و سالهیک علفی، گیاهی سیاهدانه. )2011

 عالج و شفا« آ به معنیدر زبان التین به نام پاناسه و ،است )مترسانتی

سیاهدانه حاوی  (.2008و همکاران،  Padhy) باشدمی» هابیماری همه

 8(، %23)، پروتئین (%5/0-5/1) ، روغن فرار(%35-40روغن ثابت )

آرابینوز، موسیالژ،  گلوکز، رامنوز، گزیلوز و ی، قندهانوع اسیدآمینه

متاربین  ها، گلیکوزیدها،ها، رزیناسیدهای ارگانیک، تانن آلکالوئیدها،

(Metarbin)ین ها، مالنتیژن، ساپونین(Melanthigenin،) ز ولیپا 

. از روغن فرار سیاهدانه موادی است (Phytosterols)ها فیتواسترول

ینون وئو دی تیموک (Thymoquinone)ینون وئنظیر تیمول، تیموک

(Dithymoquinone) دآیدست میبه (Gilani  ،2004و همکاران.) 

 اکسیدانی،تیآن خاصیت دارای و بوده سیاهدانه اصلی ترکیب ینونوئتیموک

خواص  .(2009و همکاران،  Radadنی است )ضدسرطاو  ضدالتهابی

پایین آورنده تب، ضد اند ازجمله: متعددی برای سیاهدانه ذکر کرده

 (Akhondian  و ضدقارچ اسپاسم، پیشگیری از حمالت آسم، ضدتشنج

آنفوالنزا، الکتاز  سرفه، برونشیت، سردرد،درمان  (،2007و همکاران، 

دیابت، ناتوانی درمان  ،(2008و همکاران،  (Yarهای روده ع کرمو دف

، Blundenو  Aliانگل ) آور و ضد، مدر، قاعدهضدنفخ ،جنسی، سرگیجه

را باعث  و در مواردی سقط جنین است ملین و ضدمیکروب، (2003

درمان چنین برای هم(، 2007و همکاران،  Abdel–Razik)شود می

باشد ندان درد مفید بوده و شیرافزا میبینی، آلرژی و داحتقان 

(Salehi surmaghi ،2008) .سیاهدانه  روی زیادی مطالعات چنینهم

 در (2004)همکاران و  Kanterطور مثالگرفته است به صورت

 آسیب و اکسیداتیو استرس روی سیاهدانه اثرات عنوان تحت ایمطالعه

 دنددا گزارش رت در دیابت ایجادکننده استرپتوزوتوسینبا  بتا سلول

 حفاظت و اکسیداتیو استرس کاهش طریق از سیاهدانه با درمان که

 در .شودمی دیابت برابر در محافظت باعث پانکراس بتا هایسلول

 در را کلیه سیاهدانه روغنی عصاره که شده گزارش نیز دیگر مطالعه

و  Uz) کندمی محافظت اکسیژن آزاد هایرادیکال آسیب برابر

 اکسیداتیو استرس برابر در را نخاع و مغز چنینهم (.2008ان، همکار

 کندمی محافظت تجربی خود ایمن آنسفالومیلیت توسط شده ایجاد

(Ozugurlu  ،2005و همکاران .)کاربرد که شده گزارش دیگر طرف از 

 اکسیدانیآنتی نقش با سیاهدانه اصلی ترکیب عنوانبه ینونوئتیموک

 کنندهدایجا استر متیل ینینژآر-ال-نیترو برابر رد را هارت تواندمی

  (.Nagi ،2007و  Khattab) نماید محافظت کبدی آسیب

اکسیدانی عصاره بررسی تاثیر خواص آنتی پژوهشهدف از این        

و  (MDA)الکلی سیاهدانه روی میزان آنزیم مالون دی آلدهید هیدرو

های مدل در رت بافت تخمدان (TAC)اکسیدانی تام ظرفیت آنتی

PCOS باشد.می 
 

 هامواد و روش
 تجربیاین مطالعه  در های مورد آزمایش:حیوانات و گروه       

کلیه اصول اخالقی در مورد نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی  مدنظر 

 150±17رت ماده بالغ با وزن متوسط  32قرار گرفته است. تعداد 

دانشکده علوم دانشگاه ارومیه تهیه شگاهی آزمای حیوانات مرکز از گرم،

ساعت تاریکی در دمای  12ساعت روشنایی و  12شده و تحت شرایط 

داری و نگه درصد 30تا  25و رطوبت نسبی  گرادسانتی درجه 3±22

منظور حصول سازش با محیط، دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند. به
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تقرار حیوانات ها پس از گذشت حداقل دو هفته از استمامی آزمایش

 4طور تصادفی به ها بهدر قفس به انجام رسید. در این مطالعه رت

رت در هر گروه( تقسیم شدند؛ گروه کنترل: که در این گروه  8گروه )

جای ها، بهو مشابه آن هاو برای هماهنگی با بقیه گروه هها سالم بودرت

هیچ و  ق شداسترادیول والرات به این گروه روغن کنجد استریل تزری

گرم میلی 4 : در این گروه با دریافتشاهدگروه درمانی دریافت نکردند. 

و هیچ  ها القا شدصورت تجربی در رتبه PCOSاسترادیول والرات، 

در این  :2تیمار  و 1تیمار های گروه ها صورت نگرفت.تیماری روی آن

 200 هایترتیب با دریافت دوزالقا شده و به PCOSها ها در رتگروه

وزن بدنشان با عصاره گرم/گیلوگرم میلی 600و  گرم/گیلوگرممیلی

 63مدت گاواژ به از طریق و صورت خوراکیهیدروالکلی سیاهدانه به

استرادیول والرات  هایاز آمپول PCOS برای القای روز درمان شدند.

ها این آمپول هر ویال از ساخت کارخانه ابوریحان استفاده گردید.

محلول روغنی استرادیول والرات بوده که هر ویال یا  لیترمیلی 1 حاوی

ماده موثر بود.  گرممیلی 10از این دارو حاوی  لیترمیلی 1 عبارتی هربه

 ماده موثر دریافت کند به هر حیوان گرممیلی 4 موشکه هر برای این

 صورت داخل عضالنی تزریق گردید تااز داروی مزبور بهلیتر میلی 4/0

PCOS لیتر، میلی 2/0میزان )در دو نوبت و هربار به ها ایجاد شوددر آن

در شرایط استریل بوده و از  ها کامالًکلیه تزریقروز(.  4به فاصله 

همین بار مصرف برای تزریق استفاده شد. بههای انسولین یکسرنگ

 های گروه کنترل روغن کنجد استریل تزریق گردید.ترتیب برای موش

های سیاهدانه گیری ابتدا واریته دانه: برای عصارهگیریعصاره       

ها توسط آسیاب سپس دانه توسط هرباریم دانشگاه ارومیه تایید شد.

آب  ید. برای تهیه عصاره هیدروالکلی پودر حاصل را دردبرقی خرد گر

درجه( خیسانده شد.  96درصد اتانول  70درصد آب و  30)و الکل 

در سیاهدانه را در ظرف مناسبی ریخته شد و سپس بدین منظور پو

لیتر حالل هیدروالکلی به آن افزوده میلی 5ازای هر گرم پودر، به

ساعت قرار داده  72مدت گردید و ظرف روی شیکر بدون حرارت به

شد و سپس توسط صافی، صاف گردید و برای اطمینان از عدم وجود 

رسوب را دور  ،گذاریو پس از رسوب شدذرات معلق سانتریفیوژ 

 50)روتاری( در دمای  ریخته و محلول باالیی توسط دستگاه اوپراتور

 اون با تحت خال تغلیظ شد، محلول نهایی در گراد ودرجه سانتی

آن تبخیر مانده باقیتا الکل  ه شدگراد قرار داددرجه سانتی 50 دمای

  (.2007و همکاران،  Nasri) گردد

گردنی  مهره جابجایی با هارت ها:بافت جداسازی و هوشیبی نحوه     

جهت  و شد جدا تخمدان( )بافت سپس بافت مورد نظر آسان کشی شدند.

 دیمالون آنزیم سطح میزان و شد منتقل آزمایشگاه به زمایشآ انجام

 گیری شد.اندازه تخمدان بافت در  تام اکسیدانیآنتی و ظرفیت  آلدهید

به عنوان مارکر MDA (: MDAدئید )سنجش مالون دی آل       

قبل از  .استرس اکسیداتیو، آخرین محصول تجزیه لیپیدها است

 نوع محلول آماده شود: 3 باید گیری آنزیماندازه

را  4HPO2Naگرم از  217/0و  4PO2NaHگرم از  504/1: یک محلول

و با ریخته لیتری میلی 100جداگانه در یک بالن  ،برداشته و هر کدام

محتویات دو بالن را با هم . ده شدرسانها به حجم دیونیزه بالنآب 

سدیم و هیدروکسید فسفریک آن با استفاده از اسید PH و کرده مخلوط

 .گردیدتنظیم  4/7روی 

 100در یک بالن  تری کلرواستیک اسید() TCAگرم  10: دو محلول

 .ده شدلیتری با آب دیونیزه به حجم رسانمیلی

 شد لیتری ریختهمیلی 100در بالن  TBAگرم از  67/0: سه محلول

 .ده شدو با آب دیونیزه به حجم رسان

 کلریدپتاسیموزن بافت  %10دستورالعمل: به بافت تخمدان به میزان 

نمونه هموژن  ازلیتر میلی 1 .شداضافه کرده و خوب هموژن  10%

قبل از  )به نسبت مساوی( نوع محلول 3از مخلوط  لیترمیلی 2شده با 

دقیقه روی آب جوش حرارت  15مدت به مخلوط کرده و ،آماده شده

دقیقه  در دور 10000 دقیقه با دور 10مدت سپس نمونه به .داده شد

بعد از سرد شدن میزان جذب نوری نمونه در طول  .گردیدسانتریفیوژ 

جذب نوری /56/1×510 استفاده از فرمول با و شد قرائت نانومتر 550 موج

 (.2015و همکاران،  Rezazadeh-Reyhani) مددست آهیم بغلظت آنز

ارزیابی روش  (:FRAP) آکسیدانی تامسنجش ظرفیت آنتی       

FRAP براساس توانایی در احیای یون 
3+Fe 2 به+Fe ای و در حضور ماده

مخلوط از  TPTZ .باشد، استوار استعنوان معرف میکه به TPTZ نامبه

 آید.دست میبه 10:1:1 هایترتیب با نسبتبه 3 و 2 ،1نوع محلول  3

مول از هیدروکلریک میلی 40به  TPTZ گرم 07802/0 مقدار :1 محلول

میلی  1000لیتر از هیدروکلریک اسید در میلی 32/0) شداسید اضافه 

 مول هیدروکلریک اسید(.میلی 40لیتر آب دیونیزه = 

گزاهیدرات با آب گرم از فریک کلرید ه 13513/0: مقدار 2محلول 

 .  ده شدلیتر رسانمیلی 25دیونیزه به حجم 

گرم از استات سدیم تری هیدرات را  27216/0: مقدار 3محلول 

لیتری ریخته با آب دیونیزه به حجم میلی 100برداشته در یک بالن 

 تنظیم شد. 6/3 اسید روی هیدروکلریک از استفاده با PH .شد رسانده بالن

دقیقه در دمای  10مدت تازه آماده شده به TPTZ دستورالعمل: بافر

میکرولیتر از نمونه هموژن شده  30 .گردیدانکوبه گراد سانتی درجه 37
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حجم آن با آب مقطر  و شدهمیکرولیتر از محلول فراپ مخلوط  200با 

دور  دقیقه انکوبه کردن نمونه  با 10 و بعد از ده شدلیتر رسانمیلی 1 به

ها تهیه بالنک نیز مانند نمونه .گردیدسانتریفیوژ  قهدقی دور در 10000

. سپس گردیدجای بافت هموژن شده آب مقطر اضافه فقط به شده

 با و شدنانومتر قرائت  593بالنک در طول موج  ها وجذب نوری نمونه

 ظرفیت آنتی ،جذب نوری بالنک/جذب نوری نمونه :استفاده از فرمول

 (.2015 همکاران، و Rezazadeh-Reyhani) مدآ دستهب تام اکسیدانی

ا و ترسیم همنظور تحلیل دادهبه ها:آنالیز و تحلیل آماری داده       

 .استفاده شد , 2013Microsoft Office Excel افزارنمودارها از نرم

 

 نتایج 
 هاافتهی کلیه در و گردید ئهاار معیار( انحراف±)میانگین صورتبه نتایج     

(05/0P<) شد. گرفته دار بودن از لحاظ آماری درنظرمرز معنی عنوانهب 

حاصل از  نتایج :بافت تخمدانTAC حاصل از مطالعه  نتایج       

تخمدان   سندرم القای با که داده بافت تخمدان نشان TAC مطالعه

 کهطوریبه شده زیادی تغییرات دچار TAC ستیک میزانکیپلی

( در مقایسه با گروه کنترل 19/1±88/0) شاهد گروه در آن میزان

 (>05/0P)کاهش داشته است  داریمعنی صورت( به91/0±41/3)

دهنده اکسیدانی تام نشانکاهش ظرفیت آنتی (.1 شکلو  1)جدول 

اکسیدانی بدن با عوامل استرس های آنتیتر درگیر بودن آنزیمبیش

های آزاد در النتیجه با القای این سندرم رادیک باشد. دراکسیداتیو می

درمان با دهد که می یابد. نتایج تیمار نشانبافت تخمدان افزایش می

های تحت درگروه TAC عصاره هیدروالکلی سیاهدانه باعث افزایش

و  1)جدول  شده استدرمان با این عصاره در مقایسه با گروه شاهد 

باشد. این دهنده کاهش استرس اکسیداتیو مینشانکه  (.1 شکل

)دوز  2دار نبود. اما گروه تیمار ها معنیکدام از گروهیش در هیچافزا

( 66/1±2/0 :200)دوز  1در مقایسه با گروه تیمار  (75/1±04/0 ؛600

 (.1 شکلو  1عملکرد بهتر نشان داده است )جدول 

حاصل از  نتایج :بافت تخمدانMDA حاصل از مطالعه  نتایج       

  سندرم القای نتیجه در که داد نشانبافت تخمدان MDA مطالعه 

شده به  زیادی تغییرات دچار MDA ستیک میزانکیتخمدان پلی

( در مقایسه با گروه 06/7±57/0) شاهد گروه در آن میزان کهطوری

افزایش داشته است  داریمعنی صورتبه (063/2±88/0) کنترل

(05/0P<)  افزایش سطح  (.2 شکلو  1)جدولMDA دهنده نشان

و در نتیجه افزایش استرس اکسیداتیو آسیب غشاء سلولی  افزایش

درمان با عصاره هیدروالکلی باشد نتایج این مطالعه نشان داد که می

های درگروه کهطوریبه شود،می MDA بهبود در وضعیت باعث سیاهدانه

کاهش داشته  MDAتحت تیمار با این عصاره در مقایسه با گروه شاهد 

کننده ، منعکسMDAسطوح پایین یا فقدان (. 2 شکل و 1 )جدول است

دهنده کاهش استرس نشان واکسیدان های آنتیاثرات محافظتی آنزیم

 (97/3±18/2) 2اما این کاهش فقط در گروه تیمار  باشد.می اکسیداتیو

 (. پس با استفاده از دوز2 شکلو  1)جدول  (>05/0P)دار بود معنی

نتایج  احتماالً( 89/6±56/3) 200ز این عصاره در مقایسه با دو 600

 شود.درمانی بهتری حاصل می

 

 

 
 تخمدانبافت  TAC مقدار معیار انحراف ±میانگین: نمودار 1شکل 

  2و تیمار ( 200) درمان با دوز  1تیمار ، شاهد، کنترلهای بین گروه

 مادهصحرایی های در موش(   600)درمان با دوز 
 باشد.یم (>05/0P) دار در سطحیاختالف معن دهندهحروف نامشابه نشان

 تخمدانبافت  MDA مقدار معیار انحراف ±نمودار میانگین: 2شکل  

  2و تیمار ( 200) درمان با دوز  1تیمار ، شاهد، کنترلهای بین گروه

 مادهصحرایی های در موش(  600)درمان با دوز 
 باشد.یم (>05/0P) دار در سطحیدهنده اختالف معنحروف نامشابه نشان
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انحراف معیار( ±)میانگین TACو  MDAالکلی سیاهدانه بر میزان هیدرو  تاثیر عصاره: 1جدول

 ها  وهگر                      

   موارد آزمایش             

1تیمار  شاهد کنترل 2تیمار    

 MDA 88/0 گرم پروتئین()نانومول/میلی±  a63/2 57/0±  b06/7 56/3 ± ba89/6 18/2 ± a97/3 
  TAC91/0 گرم پروتئین()نانومول/میلی±  a41/3 88/0±  b19/1 2/0±  b66/1 04/0±  b75/1 

 باشد.یم (>05/0P) دار در سطحیدهنده اختالف معنحروف نامشابه نشان

 

 بحث

نحوی ههایی که بهای دستگاه تناسلی و یا سایر بیماریبیماری       

به بروز  توانند منجرگذارند میاین دستگاه تاثیر میروی عملکرد  بر

 کیستیکهای موقتی یا دائمی گردند. سندروم تخمدان پلیناباروری

(PCOS) ترین ناهنجاری آندوکرینی با علت ناشناخته است که شایع

سازد و عوارض متابولیکی، زنان را در سنین باروری مبتال می% 10-5

در  .(2003و همکاران،  Miller)کند میآندوکرینی و جنسیتی ایجاد 

های کیست .یابدافزایش می یتخمدان هایکیست معموالً PCOS بیماران

تخمدانی ساختارهایی حاوی مایع فولیکولی هستند که توسط الیه 

نتیجه  اند که دردر تخمدان احاطه شده های گرانولوزانازکی از سلول

استرس  (.Shamiha ،2009و  Sasikla) هاستعدم تعادل هورمون

 زایی تخمدان )ناباروری( نقش مؤثری دارد ودر بیماری اکسیداتیو

ها در تخمدان و اختالل افزایش تولید انسولین و آندوژن در احتماالً

 .(2005و همکاران،  Esfandiari) ها دخالت دارددر تولید فولیکول

ژن در تخمدان های آزاد اکسیژن که بر اثر افزایش آندرومیزان رادیکال

تواند انتشار یابد و از غشای باال رفته است می به این سندرم زنان مبتال

های سلول از جمله لیپیدها، سلولی عبور نماید و انواع زیادی از ملکول

ها و اسیدهای نوکلئیک را تغییر دهد. اثرات آن متعدد بوده و پروتئین

 و ATP، نقصان های میتوکندریایی، بالک سلولی جنینشامل آسیب

سندرم تخمدان  درمان .(2001همکاران،  و Guerin) شودمی آپوپتوزیس

علت اتیولوژی ناشناخته و بروز سایر عالیم کلینیکی، کیستیک بهپلی

کار مشکلی است. گاهاً فقط به درمان عالیم ثانویه چون پرمویی بسنده 

وثر در شود اما برای درمان آن شناخت کامل فاکتورهای مختلف ممی

تری بهبود یابد. درمان متداول با بیماری مهم است تا عالئم بیش

پذیرد. اما داروهای شیمیایی صرفاً با یک داروهای شیمیایی صورت می

نظر لذا به .پردازندوسعت می مکانیسم به مقابله با سندرمی چنین پر

موثره  رسد استفاده از داروهای گیاهی که حاوی چندین مادهمی

و  Wang) د، در دوز مناسب نتیجه بهتری در پی داشته باشدهستن

زمان دو . البته در تحقیقات بالینی استفاده هم(2012همکاران، 

تر برای کاهش داروی شیمیایی و گیاهی هم کاربرد دارد که بیش

 عوارض جانبی داروی شیمیایی و گاهاً اثر سینرژیستی آن دو است

(Armanini  ،2005و همکاران.) اند که طالعات اخیر نشان دادهم

بخشد و از های آزاد را بهبود میسیاهدانه اختالالت سیستم رادیکال

 آزمایشگاهیو  داخل بدناکسیدان در شرایط دفاعی آنتی هایمکانیسم

همین دلیل استفاده به (2011و همکاران، Ashraf ) کندانی میتیبپش

       ئم این سندرم مفید باشد.تواند در بهبود عالاین گیاه دارویی می از

عوارض متابولیک  کاهش برای نیز گیاهی داروهای از سایر استفاده       

است. مثالً استفاده  ، مفید گزارش شدهکیستیکتخمدان پلی سندرم

سندرم القا شده با دی این اثر مفیدی روی   Labisiapumilaاز گیاه

. (2007و همکاران،  Manneras) است در رت داشته هیدروتستوسترون

Rezvanfar از ترکیب سه عصاره گیاهی و سلنیوم  (2012) و همکاران

دست آوردند. موفقی به اثرات درمانی کیستیکپلی تخمدان سندرم روی

سندرم القا شده با استرادیول همین مدل  عسل در زنبور استفاده از موم

و  Nabiuni)نیز اثرات درمانی در پی داشته است والرات در رت 

در پژوهش دیگری که بر روی عصاره میوه گیاه  (.2012همکاران، 

مبتال به  Sprague dawleyهای صحرایی نژاد پنج انگشت در موش

نمودند که عصاره  گرفت پیشنهاد تخمدانی صورت کیستیکسندرم پلی

های ها و هورموناز طریق تاثیر بر ترشح گنادوتروپین این گیاه احتماالً

شود )جلودار و عسکری، عث بهبود عوارض این سندرم میجنسی با

 چنین استفاده از داروهای سنتی چینی در زنان مبتال بههم(. 1391

های مختلفی عالیم مربوط را بهبود بخشیده سندرم با مکانیسم این

حتی در برخی موارد محققان و پزشکان  .(Stuart ،2011و  Ried) است

های گیاهی همراه درمانطب سوزنی را بهای استفاده از چینی و کره

. (2013و همکاران،  Yu) اندکرده های درمانی معمولجایگزین جراحی

نشان داد که تجویز عصاره سیاهدانه باعث کاهش  حاضر نتایج مطالعه

MDA افزایش  وTAC  کاهش اثرات مخرب  تخمدان ودر بافت

ینون ماده وئیموکاین بافت گردید. در مطالعات قبلی نیز ت استرس بر
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باعث  گرم/کیلوگرممیلی 80و 20،40موثره سیاهدانه با دوزهای 

. اما (2012و همکاران،  Hoseeinzadeh) گردید MDAکاهش فراوان 

بر  گرممیلی 16 ینون با دوزوئتیموک و سری از مطالعات سیاهدانهدر یک

و همکاران،  Ulu) شده است MDAباعث افزایش مقدار کم  کیلوگرم

 روش از استفاده با سیاهدانه هندی دیگر، ایمطالعه در (.2012

 با اسپکتروفتومتری، دستگاه لینولئیک و کمک به و آهن تیوسیانات

 نتیجه در و پراکسیدها تشکیل باعث کاهش آزاد، هایرادیکال کاهش

 دانه روغن از استفاده با نتیجه این .است محلول شده جذب افزایش

 (.2005و همکاران،  Singh) است مشاهده شده نیز کلزا

       El Shenawy اثر عنوان تحت ایمطالعه در( 2008) همکاران و 

 آنتی عوامل عنوانبه سیاهدانه و سیر عصاره اکسیدانی آنتی خواص

 دارای سیر و سیاهدانه که کردند گزارش هاموش در شیستوسومیازیس

چنین هم. اشندبمی شیستوزومیازیسآنتی و اکسیدانیآنتی خاصیت

 سطوح هارت در تواندمی کادمیومشد که  گزارش دیگری مطالعه در

 آنزیمی هایاکسیدانوآنتی اریتروسیتی و خون آلدئید دی مالون

 دهد افزایش را کاتاالز و پراکسیداز گلوتاتیون دیسموتاز، سوپراکسید

 و خون آلدئیددیمالون سطوح تواندمی سیاهدانه با درمان و

 کاهش را مذکور اکسیدانیآنتی هایآنزیم چنینهم و هاوسیتاریتر

 هاموش حاملگی دیابت درمان در و (2005و همکاران،  Kanter) دده

 توسط شده ایجاد جنینی هایناهنجاری تواندمی و بوده موثر

 مهار هاآن بلوغ و جنین اندازه افزایش طریق از را های آزادرادیکال

  .(Al-Enazi ،2007) کند

       Burits و Bucar (2000 )فعالیت عنوان تحت ایمطالعه در 

 تیموکوئینون که کردند گزارش سیاهدانه روغنی اسانس اکسیدانیآنتی

 آنتی خاصیت دارای وتتراتریپنول آنتول-4 کارواکرول، ترکیبات و

 سیاهدانه روغن .هستند آزاد هایرادیکال کنندگیحذف و اکسیدانی

 در را هاچربی پراکسیداسیون غیرآنزیمی، طریق ازتیموکینون،  و

 کینون، مانند سیاهدانه دیگر ترکیبات کنند ومهار می لیپوزوم

 به آزاد هایرادیکال اتصال در تتراترپنئول، و آنتول کارواکرول، تی

 وجود علت. به(1995و همکاران،  Houghton)اند العاده یکدیگر فوق

 هاییون کاروتنوئیدها، توکوفرول، رترکیباتی نظی و چرب اسیدهای

 نخورده دست و تازه گیاه تر،کم مقادیر در ترکیبات فسفری و فلزی

 .است مقاوم اکسیداسیون برابر در آن از حاصل از روغن تربیش

ترکیبات  قوی منبع فسفولیپیدها ویژهبه سیاهدانه لیپیدهای قطبی

 اکسیداسیون سرعت غنرو از هیدروپراکسایدها خروج .است اکسیدانآنتی

 آن دی متابولیت و ینونوئتیموک (.Famadan ،2004) کندمی کند را

 در پیشگیری مهمی نقش اکسیدانآنتی عنوانبه ینونوئهیدروتیموک

 نشان خود موش از مختلف هایبافت در هاچربی پراکسیداسیون از

 دآزا هایرادیکال . سیاهدانه(2002و همکاران،  Mansour) اندداده

و همکاران،  Cemek) کندمی خنثی را تشعشعات توسط شده تولید

و  Khan) شودمی لیپیدی پراکسیداسیون کاهش باعث و (2006

Sultana ،2005.) آن از دارد خوانیهم فوق با مطالعات مطالعه حاضر 

که با مقابله با  شده  TACافزایش باعث سیاهدانه مصرف کهجایی

 استرس و لیپیدی پراکسیداسیون هشکا باعث آزاد هایرادیکال

دروالکلی یعصاره ه اکسیدانیآنتی فعالیت به توجه با .دشونمی اکسیداتیو

 دفاع سیستم تقویت جهت سالم افراد به توصیه با توانمی سیاهدانه

 در و) اولیه پیشگیری(کرد  جلوگیری بیماری ایجاد از اکسیدانیآنتی

 بیماری از ناشی عوارض از سیستم این تقویت با نیز بیماران

 .انداخت تعویق به را آن بروز یا نمود جلوگیری

توان گفت که سندرم تخمدان با توجه به نتایج این مطالعه می       

گردد و سیاهدانه با استرس اکسیداتیو می افزایشکیستیک باعث پلی

اکسیدانی قوی باعث کاهش دارا بودن ترکیبات فراوان با خواص آنتی

های آزاد بر روی بافت اکسیداتیو و مانع اثرات رادیکال استرس

شود با استخراج و خالص در پایان پیشنهاد می ردد.گتخمدان می

منظور کشف ساز و کارهای سازی ترکیبات عصاره سیاهدانه به

 تر صورت گیرد.مولکولی تحقیقات بیش
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