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Abstract 

Background and purpose: Myelin degradation is one of the main causes of some neurological 

diseases. There is growing evidence that plant essential oils may reduce the risk of demyelination. In this 

experimental study, using a lipidomics approach, we investigated whether administration of Nigella sativa 

(NS) essential oil could improve changes in the profile of spinal fatty acids in demyelination model induced by 

intra-spinal administration of ethidium bromide (EB) in mice. 

Materials and methods: In this experimental study, 30 male rats were studied in five groups (n=6). 

The groups included control without treatment, solvent, and black seed essential oil (2, 5, and 10 ml/kg, 

intraperitoneally). The essential oil of NS was prepared and its fatty acid composition was determined by gas 

chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The animals underwent intra-spinal administration of ET 0.2%. 

At the end of the experiments, samples were taken from the spinal cord of the rats and the concentration of 

seven different types of fatty acids in the homogenate of the spinal cord was measured and compared between 

the groups. 

Results: Ethidium bromide disturbed the normal concentration of polyunsaturated fatty acids, 

increased arachidonic acid derivatives, and decreased docosahexaenoic acid in rat spinal cord. Treatment with 

NS essential oil significantly prevented these changes in a dose-dependent manner (P<0.01). 

Conclusion: NS essential oil protects against EB-induced demyelination by regulating the level of 

endogenous fatty acids in spinal tissue. 

 

Keywords: Nigella sativa, ethidium bromide, demyelination, spinal cord  

 

J Mazandaran Univ Med Sci 2022; 32 (214): 55-64 (Persian). 

 
 
 
 
 
 
Corresponding Author: Majid Hassanpour-ezatti - School of Basic Sciences, Shahed University, Tehran, Iran.   

(E-mail: : hassanpour@shahed.ac.ir) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 10

mailto:hassanpour@shahed.ac.ir
http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-18335-fa.html


 
       
 
 

 ـدرانــازنــكـــي مــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (55-62)   1241آبان    سال    412شماره    سي و دومدوره 

 1241، آبان  412دوره سي و دوم، شماره                                                  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                            56

 پژوهشـی

 

 قیاز طر تجربی نهیلیدر برابر دم اهدانهیاسانس س یاثر محافظت عصب
 صحرائی یچرب درون زا در بافت نخاع موش ها یدهایسطح اس میتنظ

 
       1انیعیرشفیالسادات م سهینف

       2یحسن پورعزت دیمج

 3دهقان نیحس

 چكیده
 تجویز که دارد وجود شواهد زیادی. است عمتنو عصبی هایبیماری اصلی علل از یکی میلین تخریب و هدف: سابقه

 تجویز لیپیدمی، رویکرد یک از استفاده با مطالعه، این در. دهد کاهش را دمیلیناسیون خطر است ممکن گیاهی هایاسانس
 از ناشی دمیلیناسیون مدل در نخاعی چرب اسیدهای پروفایل تغییرات بهبود بر Nigella sativa ) (NSدانه،  سیاه اسانس
 .صحرائی بررسی شد هایموش ( درEB) بروماید اتیدیوم نخاعی داخل ویزتج

( مرورد مطالعره اررار =6nگرروه ) 5نرر در االرب  ییموش صحرا سر 03، تعداد یمطالعه تجرباین در  ها:مواد و روش

 داخل کیلوگرم بر لیتر میلی 03 و 5 ،2)دوزهای  درمان شده با حالل، کننده دریافت درمان، بدون به کنترل هاگرفتند. گروه
 کرومراتوگرافی توسر  آن چررب اسیدهای ترکیب و تهیه دانه سیاه اسانس .شدند بندی تقسیم دانه سیاه از اسانس( صفاای
 EB نخراعی داخرل تجرویز تحرت ویسرتار نژاد بالغ نر بزرگ هایموش. شد تعیین( GC-MS) جرمی اسپکترومتری –گازی
نخراع  یچرب در هموژنا یدهایو غلظت هفت نوع مختلف از اس ی شدبردارها نمونهشمو . از نخاعگرفتند درصد ارار2/3

 ارار گرفت. سهیگروه ها مورد سنجش و مقا نیب

 مشرتقات افزایش چندگانه، نشده اشباع چرب اسیدهای محتوای طبیعی غلظت خوردن برهم باعث EB تجویز ها:یافته
بره  دانره سریاه اسرانس برا درمران. شرد هرامروش نخاع در اسید نوئیکدوکوزاهگزا چرب اسید کاهش و آراشیدونیک اسید

 .کرد ممانعت تغییرات این بروز دوز از به و وابسته( >30/3P)معنی دار صورت

 چرب اسیدهای سطح تنظیم طریق از EBناشی از  دمیلیناسیون مقابل در محافظت سبب NS اسانس از استفاده استنتاج:
 .شودمی نخاعی بافت زاددرون
 

 ، نخاعسیاه دانه، اتیدیوم بروماید، دمیلیناسیون واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 یاکتسراب نیلریم لیتحل دهیپددر دهه اخیر، ارزیابی 

را در  یشررینرررر رو برره افزا یمرکررز یعصررب سررتمیدر س

 ،در حررال حا ررر (.0)جوامررم مختلررف نشرران داده اسررت

 یتبراف هایبیآس نیکننده چنجادیازیربنایی  یهاسمیمکان
مطرح در  شنهاداتیاز پ یکی اند، امادرک نشده یبه خوب

 چرب  یدهاریو نسبت اس یوردر محت ررییاط تغرارتبن رای
 

 E-mail: hassanpour@shahed.ac.ir                               هی، دانشکده علوم پاام(، دانشگاه شاهد -فارس )تهران جیبزرگراه خل :تهران-مجید حسن پور عزتی مولف مسئول:

 ، ایرانتهران ،دانشگاه شاهد ه،ی، دانشکده علوم پایشناس ستیگروه زکارشناس ارشد زیست شناسی جانوری،  .0
 ، ایرانتهران ،دانشگاه شاهد ه،ی، دانشکده علوم پایشناس ستیگروه زاستادیار، . 2
 ، ایرانتهران ،دانشگاه شاهد ی،ییقات گیاهان دارومرکز تحقاستادیار، . 0
 : 26/6/0030 تاریخ تصویب :             5/0/0030 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            00/2/0030 تاریخ دریافت 
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 پژوهشـی

 

 

در نخاع به دنبال فعرال شردن  نیلیدهنده ساختار ملیتشک

 (.2)استعوامل القاکننده تحلیل میلین 

 یدهایاس یمحتواموثر بر  باتیان با ترکدرمبنابراین 

 یدرمرانتواند یک راهکار مرکزی، می عصبی ستمیچرب س

حرال،  نیبا ا (.0)باشد نیلیبرنده م لیتحلدر مقابل شرای  

 راتییاز تغ یخاص یالگوها ایبحث است که آ یهنوز جا

 ؟ریرخ ایردهرد یرر م یماریب نیچرب در ا یدهایدر اس

امکان اصال  هیاول  یبه شرا راتییتغ نیباز گردندان ا ایآ

شررای  در  هرر داد راتییرتغ یابیرارز ایو آ ؟است ریپذ

ارزش  انرردتویدوره درمرران مرر ایرر یمرراریب مشررابه بررا ایررن

 میلرینبرنرده  لیرتحل یهایماریدر ب یدرمان ای یصیتشخ

 قیربه کمرک تزر هیمروزه محققان علوم پا؟ اداشته باشد

   (Ethidium Bromide)دیربرما ومیدیرات بیرترک میمستق

ساده  یوانیمدل حبه درون نخاع یک  (EB) به اختصار ای

 یهراسرلولهرای پوشش میلین آکسون بیالقا تخر یبرا

ترروان مرریبرره کمررک آن  انررد کررهابررداع کرررده یعصررب

و اثرر ترکیبرات  نیلریم یو براز سراز بیرتخر یندهایفرا

مرورد مطالعره هرا به شکل تجربی بر این پدیدهرا درمانی 

یرک بره عنروان  یاطور گسرتردهبه این مدل (.0)دداار ار

واارم استفاده صحرائی مورد در موش دل تحلیلی میلین م

 .(5)شودمی

های پیشررنهاد شررده در ارتبرراط بررا بررروز از مکانیسررم

تحلیل میلین به صورت اکتسابی مطررح شرده اسرت کره 

 ونیداسریالقرا پراکساز طریرق  و،یداتیاسترس اکس عوامل

هرای چرب سراختار میلرین آکسرون نرورون در اسیدهای

آزاد و  یهاکالیراد شیو رها دیتول دیتشد سبب ینخاع

 یرا بیآسرمنجر بره به نوبه خود  شوند کهی میمحصوالت

 یمحتروا لینخاع به دل (.6)گردندمی نیلیمتر بیش بیتخر

 یدفاع ستمی، ساسیدهای چرب غیر اشباع چندگانه زا ییباال

 هرا دریتوکندریاز م ییو تراکم باال یناکاف دانیاکس یآنت

 (.7-9)باشردیمر ریپذبیآس اریبس ویداتیبرابر استرس اکس

نخاع مررتب   یهایچرب سمیدر متابول رییتغبه عنوان مثال 

عالمرت  کیربه عنوان  ،کیوتروفیآم یبا اسکلروز جانب

مطررح مبرتال بره ایرن بیمراری  مارانیبه نخاع در ب بیآس

بر اساس مستندات موجود نون تاک گرچه. (03)شده است

 یهرایمراریب یبررا یو مشخص یاطع یریشگیپ ایدرمان 

گزارش شده  یول ،باشدیدر دست نم نیلیبرنده م لیتحل

با کاهش خطرر  یعیطب یهااست که مصرف منظم روغن

بروده همرراه  نیلریکننرده م بیرتخر یهرایمراریابتال به ب

 یعلمر برا نرام Black Cumin دانره اهیسر اهیرگ (.00)است

(Nigella sativa) از خررانواده Ranunculaceae  متعلررق

 یدرمران لیپتانسربره خصروا ایرران  انهیبه منطقه خاورم

از خرود  یعصرب یهرایمراریبدرمران در  یاشناخته شده

دسرت ه عصاره، اسانس و روغرن بر .(02)نشان داده است

 یاهکاربرد گسرترد رانیا یدر طب سنت اهیگ نیآمده از ا

گیراه  نیرااسانس  دیگرچه سازوکار اثرات مف (.00)دندار

 یآنترر یهرراسرمیمکان تیررمشرخ  نشررده اسرت، امررا تقو

آزاد  یهراکرالیراد دیرو مهار تول ی د التهاب ،یدانیاکس

ه بر .(00،05)گرزارش شرده اسرتدانره  اهیس اسانستوس  

موثره موجود در  باتیگزارش شده است که ترک یتازگ

دارا  نیلیسنتر م میتنظبر  یدیاثرات مف یاهیگ یهاروغن

را شرکل  مطالعره نیرا یاصل سوالامر  نیا .(06)باشند یم

توانرد اثرر میدانه  اهیمصرف اسانس سآیا داده است که 

 یشرگاهیدر مدل آزما نیلیم بیتخر ای برکنندهیریشگیپ

 .داشته باشد EBتوس   نیلیم بیالقا تخر

 مررررین راتییررتغ ی، ابترردا برره بررسررمطالعرره نیرردر ا

 ونیناسریلیالقا دم  یدر شرا یچرب بافت نخاع یدهایاس

در مروش پرداختره و  EB یداخرل نخراع قیاز تزر یناش

 اهیاسانس س یداخل صفاا زیاثرات تجو یابیسپس به ارز

 .مدل پرداخته شده است نیدانه در ا
 

 و روش ها مواد
 یاهیگ ماده

شرهر فروشگاه گیاهان داروئری دانه از  اهیس یبذرها

 یشناسر اهیرمتخصر  گ دییرشدند و به تا یداریخرری 

متانول  درصد،99 نونیئیموکی. استاندارد خال  تدندیرس

برا  میمرا یوهگزان نرمال با درجه خلوا کرومراتوگراف

 .شد یداریخر گمایسشرکت عملکرد باال از 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 10

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-18335-fa.html


 شدن نخاع نهیلیدر دم اهدانهیاسانس س ياثر محافظت عصب
 

 1241، آبان  412دوره سي و دوم، شماره                                                  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                            55

 دانه اهیس یهادانه یساز آماده
شسرته  زیو آب مقطر تم ریدانه با آب ش اهیس یبذرها

 02بره مردت  گررادیدرجه سانت 03 یر با دماشدند و در ف

خشرک  یو کامال خشک شدند. برذرها یساعت نگهدار

 .شدند در نهایت آسیابشده 
 

 دانه اهیس اسانس بذر استخراج
دانه با استفاده از روش پررس سررد  اهیروغن س ابتدا

دانره برر اسراس روش  اهیاستخراج شد. سپس اسرانس سر

برررای ایررن  (.07)دشرر هیررو همکرراران ته Wajsی شررنهادیپ

خرد شده بره کمرک حرالل  یهادانه روغن، ابتدا منظور

 مانردهیبااهگزان استخراج شد. سپس برا حرذف حرالل، 

 تیررنها شررد. در ریرررنررآ آن تحررت بخررار تقط یااهرروه

  دانررره بررره کمرررک دسرررتگاه کلرررونجر اهیاسرررانس سررر

(Clevenger apparatus) ونیستالسریدرودیو به روش ه 

(hydrodistillation) دش تهیه. 
 

کمرررک ه چررررب نخررراع بررر یدهایاسررر یابیرررارز
 یجرم یسنج فیط -یگاز یکروماتوگراف
دانرره  اهیچرررب روغررن سرر یدهایاسرر بیررترک ییشناسررا

  یگررراز یاسرررتخراج شرررده برررا اسرررتفاده از کرومررراتوگراف

(Agilent 7890B) یسررنج فیررمجهررز برره آشکارسرراز ط 

مترر و اطرر  03و ستون بره طرول  (Agilent A5977)ی جرم

به عنوان  ومیانجام شد. هل (HP-5MS) متریلیم 25/3 یداخل

 ی( اسررتفاده شررد. دمرراقررهیدا رد تررریلیلرریم 0/0گرراز حامررل )

 233و  253 بیررترتبرره interface و بخررش قیررمحفظرره تزر

 253ترا  63آون از  یانتخراب شردند. دمرا گرادیدرجه سانت

 قرهیبرر دا گررادیدرجره سرانت 0با سرعت  گرادیدرجه سانت

 یداشرته شرد. انررژدما نگه  نیدر ا قهیدا 03و  افتی شیافزا

شرد.  میولت تنظ الکترون 73 یدر دتکتور بر رو ونیزاسیونی

( 033بره  0) میاسرانس در حالرت تقسر تریکرولیم 5/3مقدار 

 سرهیبرا مقا شیاجزا روغن مورد آزما تیهو (.01)شد قیتزر

 موجرود در کتابخانره یجرم یهافیها با طآن یجرم فیط

منفرد بر اسراس منراطق  یگاه مشخ  شد. درصد اجزادست

 .محاسبه شد FID بدون اصالح فاکتور پاسخ GC اوج

 واناتیح
مروش نرر نرژاد در این مطالعه تجربی، چهل دو سرر 

گررم  203 ± 23)دانشگاه شاهد، تهران(، برا وزن  ستاریو

 کنترل شرده یبا دما یطی( در محاریمعانحراف ± نیانگی)م

 درصد( 63 ± 5) ی(، رطوبت نسبگرادیانتدرجه س 20 ± 2)

تحرت  یاز نظرر نرور یشردند. محرل نگهردار ینگهدار

بود. مراابت  یمصنوع یکی/ تاریکیساعته تار 02چرخه 

مطرابق  شیدر تمام مراحل آزمرا واناتیبه ح یدگیو رس

 وانراتیاخالق ح تهیتوس  کم زین یشیآزما یهابا پروتکل

بره صرورت آزاد در دانشگاه شاهد اجرا شد. غرذا و آب 

 .بودند واناتیدسترس ح

مقابرل  یشیگروه آزما 5به  یطور تصادفبه واناتیح

سرر برود(:  6هرا در هرر گرروه شدند )تعداد موش میتقس

گونره  چیگرروه هر نیگروه کنترل، ا یها( موش0گروه)

 یهراموش( 2)گرروه .دکردنن دریافت یماریو ت یجراح

 یداخرل نخراع به صورت نیفق  نرمال سال ،گروه شاهد

 EB 2/3، گرروهاین  یها( موش0گروه) کردند. افتیدر

 کردنرد. افتیدر یداخل نخاع قیبه صورت تزر رادرصد 

را  نییتروگروه به صورت روزانه این  یهاموش (0)گروه

داخرل  را بره صرورتدرصرد EB 2/3 و یبه صورت صرفاا

ا ابتدگروه ی این هاموش( 5گروه) کردند. افتیدر ینخاع

 هرایر گروه تقسیم شدند و هر یک از زیرر گرروهبه سه ز

 یدوزهایکی از دانه را در  اهیس اسانسبه صورت روزانه 

 کیربه مردت وزن بدن  لوگرمیبر ک تریلیلیم 03و  5، 2

 یبره صرورت داخرل نخراعرا  EBو سپس  افتیهفته در

 .ددریافت کردن

 یشررنهادیهررا از روش پبرره مرروش EB قیررتزر یبرررا

Bondan داخرل  قیرها توسر  تزرموش (.09)استفاده شد

( mg/kg 10) نیررالزیو زا( mg/kg 75) نیکتررام یصررفاا

در   20Gبره کمرک سرر سروزن  یشدند. سوراخ هوشیب

 شرد. سرپس جادیاها آن 0شماره  یسمت راست مهره کمر

EB 2/3 از  یتریکرولیسرنآ م کیبا استفاده از  درصد

خراع ، بره درون نمهره کمریشده در  جادیروزنه ا قیطر

و  یریروش جلروگ نیرانتخراب ا لیرشد. دل قیتزر یپشت
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 یاز جراحر یبه حداال رسراندن اثررات ناشرتالش برای 

 یناش یالتهاب یندهایفرا کیخصوا تحرهب ینکتومیالم

 .ها بودموش دراز آن 

 

 ینمونه بافت نخاع هیته
و  هروشیب وانراتیح ،EB زیهفته پرس از تجرو کی

توسر  روش هرا آن یهاشدند. ستون مهره یاربانسپس 

 ینکترومیالم 0991و همکاران در سال  Tuzgen یشنهادیپ

 یهرامحراف  و رگ یهراشده و پس از کنار زدن پررده

 یبه سرعت بره اطعرات ینخاع، نمونه نخاع یاز رو یخون

 برود دهید بیاسمت آس یاومتر که حیسانت 5/0به طول 

 یشرنهادیسپس بره کمرک روش پ (.23)دشدن یجداساز

Siegert درمراحرل راتییتغ یبا کم 2307درسال وهمکاران 

 .(20)اسرتخراج شردند رینخاع به شرح ز یهایاستخراج چرب

گرررم از یلرریم 033برره وزن  یمنظررور اطعررات نیررا یبرررا

و  همنجمد فرو برده شرد میما تروژنینخاع در ن یهابافت

چرب موجرود در نمونره  یدهایسپس کامال پودر شدند. اس

 (ترریلیلریم 5/2مجاورت با هگزان ) توس  حرارت دادن در

( در متانول تریلیلیم 5/2( )درصد 00برم ) دیفلورایو تر

اتراق  یبه دمرا دنیشدند. محلول حاصل پس از رس لهیمت

آب به آن افزوده شرد. در  تریلیلیم کیورتکس شده و 

 و توسر  یبره آرامر قهیدا 0مدت ه حاصل ب خلوطم تینها

مخلوط فاز آب  تی. درنهاتکان دادن با دست همزده شد

هگزان کره  و فاز شد کیاز هم تفک فوژیروغن توس  سانترو 

 ترروژنیجدا و توس  گراز نبود  لهیچرب مت یدهایاس یحاو

اپنردورف  الیرو کیخشک شد. ماده خشک حاصل به 

 ت،یدر نها. حل شد ترهگزانیکرولیم 53منتقل و مجدد در 

شرده از  هیته یچرب مختلف در هموژنا یدهایغلظت اس

غلظرت هفرت تغییررات و  یریگاندازه ینخاعهای نمونه

 نیدر ب یداریتفاوت معندارای چرب شاخ  که  دیاس

 ارار گرفت. سهیمورد مقا بودند EBی درمانی با هاگروه

 

 یآمار لیتحل
 شش موش  یبرا ± SEM نیانگیبه صورت م ریمقاد

 

 کطرفرهی (ANOVA) انسیروار لیرو تحل هی. تجزندشد انیب

 یهرراداده سررهیمقا یبرررا >35/3P یداریبررا سررطح معنرر

 یچررب موجرود در محترو یدهایحاصل از سنجش اسر

مختلرف  یدرمان برا دوزهرا یها در گروه هانخاع موش

 براگروه کنتررل انجرام شرد.  سرهیدانره در مقا اهیروغن سر

 گریکردیهرا برا گرروه سرهیمقا یبررا Tی بیاز آزمون تعق

 .استفاده شد
 

 یافته ها
 دانه اهیچرب موجود در روغن س یدهایاس بیترک

 ییچررب شناسرا یدهایاسر بیترک 0 شماره جدول

 نیردانره مرورد اسرتفاده در ا اهیشده در نمونره روغرن سر

چرب  یدهایدرصد اس نیترشیدهد. بیرا نشان م مطالعه

موجود در روغن استخراج شرده در نمونره روغرن مرورد 

توجن -فا(، آلدرصد 05/50) منیسا -شامل ارتو یبررس

 .باشدی( مدرصد 11/7) نونیموکی(، تدرصد 06/06)

 
 هایترکیبات موجود در اسانس سیاه دانه. شراخ  :1جدول شماره 

 شده اند. محاسبه آلکن-n بازداری در مقایسه با
 

 شاخ  بازداری درصد نام ترکیب ردیف

0 α-Thujene 06/06 921 
2 α-Pinene 02/0 900 

0 Sabinene 050/0 970 

0 β-Pinene 032/0 979 

5 α-Terpinene 051/3 0301 

6 o-Cymene 05/50 0300 

7 D-Limonene 559/2 0300 

1 γ-Terpinene 077/0 0363 

00 Terpinene-4-ol 079/3 0013 

02 Thymoquinone 110/7 0256 

00 Carvacrol 361/0 0039 

00 α-Longipinene 011/3 0050 

05 1,4-Methanoazulene 930/0 0000 

 

 موش ها یچرب در بافت نخاع دیاس یهالیپروفا یابیارز
از  کیررسررهم هرر  رییر، در صررد تغ2جردول شرماره 

 ،EB یداخل نخراع زیدنبال تجوهب یچرب نخاع یدهایاس

 یهرادهد. برر اسراس دادهیبا کنترل را نشان م سهیدر مقا

نخراع  یهراچرب موجود در نمونه یدهایجدول، اس نیا

 دیاس 7چرب از مجموع  دیاس 6در  EBگروه ی هاموش

 سهیرا در مقا (>35/3Pی)داریچرب مختلف تفاوت معن
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 یهراشده در نمونه نخاع موش افتی یدهایاس یبا محتو

نشران  نیجردول، همننر نیردهد. ایگروه کنترل نشان م

سربب شرده اسرت ترا  EBهرا برا دهد که درمان موشیم

 کیاستئار ک،ینیواکس تک،یچرب پالم یدهایدرصد اس

 ک،یررکرراهش و درصررد اولئ دیاسرر کیررئو دکوزاهگزانو

هرا در در نخراع مروش دیاس کیدیو آراش کیدونیآراش

 (>35/3Pی )داریطور معنرکنترل به یهابا موش سهیمقا

 .ابدی شیافزا
 

 درصد تغییرات هر یک از اسیدهای چرب نخاعی  :2شماره  جدول
 

 )سالین( کنترل نام شیمیایی اسید چرب نام عمومی 
 ایتدیوم برماید 

 داخل نخاعی(رصد د 2/3)

 **11/336 ±09/3 23/332 ± 3 33/06 اسید پالمیتیک 0

 **19/00 ±20/3 6/29 ±20/3 0/01 ±9/3 اسید اولئیک 2

 **66 ±0 11/30 ±0/3 30/01 اسید واکسینیک 0

 273/3 ±23/07 1/335 ±20/3 33/01 اسید استئاریک 0

 ω-6 (AA)  ،23:0 03/3± 0/331 9/3± 606/62 اسید آراشیدونیک 5

 **ω-3 (DHA)  ،22:6 00/3± 6/25 00/3± 05/22 دکوزاهگزانوئیک اسید 6

 **300/337 ±0/3 00/330 ±3/3 23:33 آراشیدیک اسید 7

 

**  :30/3P<        ،t-test (6n=.)   

 

چرب  یدهایاس ستیل 0ادامه، در جدول شماره  در

درمران شرده برا  یهراششده در بافت نخاع مرو یشناسائ

( و لرروگرمی/کتریلیلرریم 03و  5، 2دانرره ) اهیاسررانس سرر

 نیرا یهراافترهی. شده اسرتنشان داده EB  کنندهافتیدر

اسرت کره برر حسرب نروع  ینکته کل نیا یایجدول گو

مختلرف  یشده، اثر درمان با دوزها یچرب شناسائ دیاس

چررب موجرود  دیدرصد اسر راتییدانه بر تغ اهیاسانس س

سربب  EBدرمران برا هرا متفراوت اسرت. نخاع مروشدر 

مول درصد در  70/22کاهش اسید پالمیتیک از میانگین 

مول درصد شد، در حالی که  11/09های کنترل به موش

 03 5، 2درمررران برررا اسرررانس سررریاه دانررره در دوزهرررای 

بره  EBکننرده هرای دریافرتلیتر/کیلوگرم در موشمیلی

ید چررب مسرتقل از تر ایرن اسرترتیب سبب افزایش بیش

مررول  09/25و  01/22، 30/06دوز برره مقررادیر میررانگین 

هرای درصد شد. میانگین محتوی اسید اولئیک در مروش

مول درصد بود که در مقایسه  EB ،19/20کننده دریافت

این میانگین افزایش  مول درصد( 76/07با گروه کنترل )

 و 00/06، 61/20ترتیرب دار داشت و میرزان آن برهمعنی

های درمان شده با دوزهرای مول درصد در گروه 01/21

لیتر/کیلوگرم اسانس سیاه دانه بود که فق  میلی 03 5، 2

بر محتوی  (P >35/3) در دو دوز باال اسانس اثر افزایشی

 این اسید چرب مشاهده شد.

سبب کاهش معنی دار غلظت  EBبر عکس، تجویز 

مختلرف واکسینیک اسید در نخاع شد، تجویز دوزهرای 

تر سطح این اسید چرب در کاهش بیش اسانس هم سبب

سربب افرزایش  EBچنرین تجرویز ها شد. هرمنخاع موش

هرا از میرزان غلظت آراشیدونیک اسرید در نخراع مروش

مرول درصرد شرد.  62/9در گروه کنترل به میرزان  13/5

افزایش دکوزاهگزانوئیک اسرید و آراشریدیک اسرید از 

مول درصرد در گرروه کنتررل  60/0و  0/0میزان متوس  

 EBمول درصد درگروه  9/0 و 05/00ترتیب به مقادیر به

تر مشاهده شد. تجویز اسانس توانست سبب کاهش بیش

آراشیدونیک اسید و دکوزاهگزانوئیک اسید در مقایسره 

شرود و در مرورد آراشریدیک اسرید باعرث  EBبا گروه 

در دار آن تررا برریش از دو برابررر مقرردارش افررزایش معنرری

 شد. EBگروه 

 
 نخاع در محتوی اسیدهای چرب غلظت  :3شماره  جدول

 

 NS (2ml/kg) + EB NS (5ml/kg) + EB NS (10ml/kg) + EB شم EBدرمان با  نام شیمیایی نام اسید چرب 
 اثر خال  درمان با اسانس

 بر اتیدیوم برماید

 ↑ ***0/3 ±09/25 5/3 ± 01/22 ***6/3 ±36/00 *0/2 ± 70/22 1/0 ± 11/09 33/06 اسید پالمیتیک 0

 ↑ ***21/2 ±3/01 ***06/6 ±3/00 20/2 ±3/61 **07/5 ±0/76 20/0 ±2/19 0/01، 9/3 اسید اولئیک 2

 ↓ ***29/35 ±2/3 ***10/0 ±0/3 ***2/2 ±3/05 **2/2 ±3/00 0/0 ±3/66 30/01 واکسینیک اسید 0

 ↑ ***26 ±3/21 0/3 ±/35/01 0/0 ±00/23 **6/0 ±79/06 9/0 ±23/07 33/01 استئاریک اسید 0

 ↓ ***ω-6 (AA) 9/3± 62/15 5/3± 31/05** 0/3± 60/30*** 0/3± 60/37*** 0/3± 9/36 ,20:4 آراشیدونیک اسید 5

 ↓ ***ω-3 (DHA) 00/3± 05/9 0/3± 0/0 ** 0/3± 35/0*** 2/3± 15/35*** 2/3± 95/30 ,22:6 دیاس کیدکوزاهگزانوئ 6

 ↑ ***0/3± 9/0 0/3± 60/0 3/606± 9/0*** 3/0± 03/2*** 3/0± 03/2 (ω-6)20:4 اسیدآراشیدیک  7

 

   EB (35/3*P< ،30/3**P< ،330/3***P<.)گروه   ( در مقایسه باSEM ±داده )میانگین
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توانسرته اسرت  NS که درمان با اسرانس بیترتنیبد

و  کیاسررتئار ک،یرراولئ ک،یررپالمت دیبررر اسرر EBکرره اثررر 

 یشریداده و برعکس اثر افزا شیرا افزا دیاس کیدیآراش

EB کیرو دکوزاهگزانوئ کیدونیآراشر ک،ینیبر واکسر 

 .کاهش دهد (>35/3P)داریطور معنرا به دیاس

 

 بحث
ه بردر اسانس موجود چرب  یدهایاس یابیارز جینتا

 چون یچرب یدهایاس وجوددانه  اهیبذر سدست آمده از 

α-Thujene ،o-Cymene ا در آن مشخ ر نینیموکوئیو ت 

گیرراهی  یهررااسررانس درچرررب  یدهایاسرر نیرر. اسرراخت

اثررات  منجر بهها آن تجویزکه اند دیگری نیز یافت شده

شرده  ویداتیدر مقابل استرس اکسر یعصب کنندهمحافظت

تجرویز د که دانشان چنین هم مطالعه نیا جینتا (.22)است

 یدهایدار در سطح اسیباعث کاهش معنEB  داخل نخاعی

در نخراع  یعصرب یکننردگمحافظرت تیبرا خاصر چرب

مختلف اسانس  یدوزها درمانی بادر ادامه پیششود. یم

 یابر محترو EB اثرات پیشگیری و تخفیفدانه سبب  اهیس

 زیتجروها، در تایید این یافتهشد.  یچرب نخاع یدهایاس

هفتره توانسرته اسرت  2دانره بره مردت  اهیبذرس یخوراک

 یهرااز واکنشناشی  تیلیسفالومدنبال انهب نیلیم بیتخر

 (.20)دهرد کراهش هرای صرحرائیرا در موش یمنیخودا

سربب اشباع چندگانره ریغ چرب یدهایاستغییر در میزان 

 یکیولروژیزیف یهرااز پاسرخ یعیوسر فیرطشرود ترا می

در ایرن  (.20،25)فعرال شروند نیلیساختار م کنندهتظاحف

بررا  برراتیترک زیتجرروراسررتا نشرران داده شررده اسررت کرره 

توانررد بررا بررروز یمرر n-3 اشررباع ریررچرررب غ یدهایاسرر

مقابلره  نیلریچرب در سراختار م یدهایاس ونیداسیپراکس

دار در محتروی سبب افزایش معنری EBتجویز  (.26)کنند

خاع ندر  کیاولئ دیاسو  کیاستئار دیاس ،کیتیپالم دیاس

 دیاسر زانیردر م افرزایش کیرراستا،  نی. دراها شدموش

د اولئیررک در شرررای  تخریررب میلررین و اسرری کیررتیپالم

، مطالعره نیا یهاافتهیمشابه با  .(27،21)شده است مشاهده

 یدهایاسر یحراو براتیمصررف ترک نیب یرابطه معکوس

 یهرابافرت کیدونیآراشر دیاس زانیاشباع با م ریچرب غ

در  .(29،03)کشرف شرده اسرت یوانیربدن در مطالعات ح

واکسررینیک داری در غلظررت ایررن مطالعرره کرراهش معنرری

یا اسانس سیاه دانه مشراهده  EBاسید نخاع بدنبال تجویز 

افزایش این اسید چررب دال برر اخرتالل در سیسرتم  .شد

 توانرد یرک اثرر عصبی مرکزی اسرت و کراهش آن مری

مشررابه بررا  .(00،02)مفیررد در شرررای  تخریررب میلررین باشررد

بررر نخرراع در مطالعرره حا ررر، افررزایش اسررید  EBاثرررات 

 (00)شرای  شبه آلزایمر مشاهده شده استاستئاریک در 

و کاهش آن دال برر کراهش التهراب عصربی و تخریرب 

هرای ایرن مطالعره افرزایش چنین یافتههم (.00)میلین است

نشرران داد.  EBاسررید آراشرریدونیک را برره دنبررال تجررویز 

افرزایش  2300و همکراران در سرال  Palumboهای یافته

کرزی در شررای  این اسید چرب را در سیستم عصبی مر

چنرین هرم (.05)کننده میلین گزارش کررده اسرتتخریب

مشابه با اثرات کاهش دهنده اسانس سیاه دانه بر غلظرت 

های اسید آراشیدونیک، مطالعات دیگری اثر مفید روغن

گیاهی دیگر را در مهار تولید این اسرید چررب گرزارش 

 .(06)اندکرده

 ب تغییرررات نررامطلووارروع  حا ررر در کررل مطالعرره

 زیتجررو ریچرررب نخراع تحررت ترراث یدهایاسرر یدر محترو

مشرابه برا را نشان داد که این تغییررات  EB یداخل نخاع

. بروداس مبرتال بره ام مرارانیب گزارش شده بررای  یشرا

در  راتییتغ دانه توانست اهیبا اسانس بذر س یدرمانپیش 

 EB قیراز تزر یچرب نخاع ناشر یدهایاسمیزان محتوی 

تجرویز  ر تایید مشاهدات مطالعه حا رد. دده کاهشرا 

اثرر  یو  رد التهراب دانیاکسرینترآ تیبا خاصر باتیترک

داشررته و سرربب  نیلرریم بیرردر تخر یاکننرردهمحافظررت

  یشررررا نیرررچررررب در ا یدهایاسررر ایاصرررالح محترررو

اثررات مشراهده شرده از  هیردر توج بنرابراین (.07)اندشده

کننده تاز اثرات محافظ یتوان بخشیدانه م اهیاسانس س

چررب  یدهایاسر یمحترو لیبه تعردرا  EBآن در مقابل 

 یداراایررن مطالعرره  جاکررهاز آن (.01)نسرربت داد ینخرراع

 مطالعات شود پیشنهاد می بنابرایناست،  ییهاتیمحدود
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ی جهرت و ملکرول یستوپاتولوژیمونوهیاتکمیلی با زمینه 

 .در آینده انجام شود تکمیل نتایج

 سپاسگزاری
نامره یراری زانی که مارا در انجام این پایراناز تمامی عزی

 شود.دادند سپاسگزاری می
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