Effects of Nigella sativa on Cardiovascular Risk Factors
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Abstract
Background and purpose: In recent years the role of nutrition and herbal medicine are
considered in the control of cardiovascular risk factors. The aim of this review was to evaluate the effect
of nigella sativa on glycemic indices, lipid profiles, markers of inflammation, oxidative stress, and
anthropometric indices.
Materials and methods: An electronic literature search was conducted on websites such as
Science direct, Google scholar, SID, Iranmedex, and Scopus using the following keywords: nigella sativa,
Timokinon, type 2 diabetes, insulin resistance, blood glucose, lipid profile, metabolic syndrome, body weight,
inflammation, and antioxidant. Published articles (until August 2014) in English and Persian were selected.
Results: Nigella sativa in various interventions improved insulin resistance, lowered blood sugar
and HbA1c, increased insulin production, and decreased hepatic gluconeogenesis and glucose absorption in
the intestine. Nigella sativa also showed improvements in lipid profile. It can improve the inflammatory
status (by reducing the inflammatory cytokine and anti-inflammatory increase in the inhibition of NF-KB
factor and Nitric oxide) and oxidative stress (by increasing the activity of antioxidant enzymes and
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reducing free radicals, such as Malondialdehyde) in treatment of diabetes. Nigella sativa modifies the
metabolic syndrome associated with type 2 diabetes by improving anthropometric parameters.
Conclusion: Nigella sativa have a favorable effect on management of cardiovascular risk factors
such as dyslipidemia, inflammatory markers, and oxidative stress.
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چكیده
سابقه و هدف :در سالهای اخیر نقش سیاه دانه در پیشگیری و درمان عوامل تشکیل دهندهه سدنهرم مبالوکید مدورد
لررسی قرار گرفبه است .ههف از مطاکعه مروری سیسبماتی حاضر ،لررسی اثر سیاه دانه لر عوامل تشدکیل دهندهه سدنهرم
مبالوکی میلاشه.
مواد و روشها :لا جسبجو در پایگاه هدای االععداتی ،Iranmedex ،SID ،Google scholar ،Science direct ،Pubmed
 Scopusو اسدددبهاده از د یددده وا ه"،"Insulin resistance" ،"Type 2 diabetes" ،"Timokinon" ،"Nigella sativa
" "Inflammation" ،"body weight" ،"Metabolic syndrome" ،"Lipid profile" ،"blood glucoseو "،"antioxidant
مقاالت چاپ شهه له زلان های فارسی و انگ یسی تا آگوست  0241جمعآوری شهنه.
یافتهها :مهاخ ه لا اشکال مخب ف سیاه دانه سبب لهبود مقاومت له انسوکین،داهش قنه خون ،داهش  ،HbA1cافزایش
توکیه انسوکین ،داهش گ ودونئو نز دبهی و داهش جذب گ ودز رودهای میشود .سیاه دانه پروفایدل کیییدهی سدرم را نیدز
لهبود میدهه .این ماده مغذی سبب لهبود وضعیت اکبهالی (از الریق داهش سایبودینهای اکبهالی و افزایش انواع ضده اکبهدالی
آن ،مهار فادبور NF-KBو نیبری ادسیه) و اسبرس ادسیهاتیو (ازالریق افزایش فعاکیت آنزیمهای آنبیادسیهانی و داهش
رادیکال های آزادی هم چون ماکون دی آکههیه) در لیماری دیالت میشود .همچنین سیاه دانه از الریق لهبود شاخصهدای
تن سنجی ،سبب تعهیل سنهرم مبالوکی مرتبط لا دیالت نوع  0میگردد.
استنتاج :مصرف سیاه دانه اثرات مهیهی در دنبرل عوامل خطر لیماریهای ق بی عروقی ماننه اخبعالت چرلی خون،
شاخصهای اکبهالی و اسبرس ادسیهاتیو دارد.

مقدمه
اخبعل در مبالوکیسم درشت مغذیها له دکیل نقدص

انسوکین در دیالت نوع  0ایجاد میشود ده سبب افزایش

در ترشح انسوکین و یدا مقاومدت لافدتهدای مییطدی لده

قنه خون و له دنبال آن ادسیهاسیون گ ودز ،گ یکوزیعسیون

مولف مسئول :پروین میرمیران -تهران :شهرک غرب ،ل وار فرح زادی ،خیالان ارغوان غرلی ،پعک  ،10دانشکهه ع وم تغذیه و صنایع غذایی
E-mail:mirmiran@endocrine.ac.ir
 .4دارشناس ارشه تغذیه ،دانشکهه ع وم تغذیه و صنایع غذایی ،انسبیبو تیقیقات تغذیه ایی و صنایع غذایی دشور ،دانشگاه ع وم پزشکی شهیه لهشبی ،تهران ،ایران
 .0اسباد ،گروه تغذیه لاکینی و ر یم درمانی ،دانشکهه ع وم تغذیه و صنایع غذایی ،انسبیبو تیقیقات تغذیه ایی و صنایع غذایی دشور ،دانشگاه ع وم پزشکی شهیه لهشبی ،تهران ،ایران
 .3دارشناس ارشه تغذیه و ر یم درمانی ،دانشکهه ع وم تغذیه  ،دانشگاه ع وم پزشکی تبریز  ،تبریز ،ایران
تاریخ تصویب 4331/1/01 :
تاریخ ارجاع جهت اصعحات 4331/5/41 :
 تاریخ دریافت 4331/5/41 :
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واژه های کلیدی :سیاه دانه ،سایبودینهای اکبهالی ،اخبعالت چرلی خون ،شاخصهای اسبرس ادسیهاتیو

پیشدددرفبه ()Advanced Glycation End Products

فددرار سددیاهداندده مددوادی نظیددر تیمددول ،تیمودويینددون

میشود( .)4-1در این حاکت ،قنههای احیا شهه( )5له راحبدی

( )Thymoquinoneو دی تیمودويینون له دست میآیه.

لا چرلیها و پروتئینها وادنش داده و موجب افزایش توکیه

تیمودويینون از جم ه تردیباتی است ده لخش عمدههای

گونههای فعدال ادسدی ن()Reactive Oxygen Species( )6

از اثرات دارویی سیاهدانه را موجب میشود( .)46خواص

و ددداهش فعاکیددت سیسددبم دفدداع آنبددیادسددیهانی مددیشددود.

ضهاکبهالی ،آنبدیادسدیهانی و آنبدیهیسدبامینی روغدن و

مجموع این مکانسیمها ،سبب لروز اسبرس ادسیهاتیو در

عصاره سیاهدانه لاعث اثدرات فدارمودوکو یکی مبعدهدی

افددراد دیددالبی و لدده دنبددال آن لددروز لیمدداریهددایی مانندده

ماننه داهش سیبودینهای اکبهالی ،داهش قنه ،چرلدی و

آترواسک روز ،نارسایی د یدوی و دبدهی مدیشدود(.)1،8

پرفشدداری خددون مددیشددود( .)41،48سددیاهداندده عددعوه لددر

عددعوه لددر اسددبرس ادسددیهاتیو ،اکبهدداب نیددز از وی گددی

خاصیت ضهاکبهالی ،سبب داهش اسبرس ادسیهاتیو نیز

رایددد در افددراد مبددبع لدده دیالددت نددوع  0مددیلاشدده(.)3

میشود .لر اساس شدواهه ،تیمودويیندون سدبب افدزایش

 Crookو  Pickupنخسددبین دسددانی لودندده ددده عنددوان

فعاکیت و لیان آنزیمهای آنبیادسیهانی مثل گ وتداتیون،

وضعیت اکبهالی است و غ ظت

داتاالز ،سوپرادسیه دیسموتاز ،گ وتداتیونپرادسدیهاز و

سیبودینهایی همچون فادبور نکروزه دننهه تومور آکها

گ وتدداتیون ردودبدداز و نیددز لاعددث ددداهش لیددان آنددزیم

( ،)Tumor Necrosis Factor-αاینبرکدددودین  4لبدددا

نیبری

ادسایه سنباز و دداهش پرادسیهاسدیون کیییدهها

) (Interleukin-1 betaو پدددروتئین واددددنشدهندددهه C

مددیشددود ددده نبیجدده آن ،ددداهش رادیکددالهددای آزاد و

) (C-reactive proteinدر افراد مبدبع لده دیالدت ندوع 0

اسبرس ادسیهاتیو میلاشه( .)43-04لندالراین سدیاهدانده لدا

افزایش مییاله( .)44،42اکبهاب میتوانه لده الدور مسدبقل

خواص ضهاکبهالی و آنبیادسیهانی میتوانه سبب لهبود

سبب لروز آترواسک روز ،چاقی و مقاومدت لده انسدوکین

ترشح هورمونهای انسوکین (لاعث حهظ س ولهای لبای

شهه و در نبیجه خطر البع له لیماریهای ق بدی -عروقدی

پانکراس) و داهش مقاومت له انسوکین شدود دده نبیجده

را در افراد مببع له دیالت افزایش دهه( .)40سدالهاسدت

آن دنبددرل قندده خددون و دیالددت اسددت( .)43در مطاکعددات

ده میققان له دنبال یافبن تردیباتی هسبنه دده دیالدت را

پیشین ،تاثیرات سیاهدانه و یا عصاره اسبخراج شهه از آن

دنبدرل نمایده و از سدوی دیگدر ایدن تردیبدات عدوار

مورد لررسی قرار گرفت .در دو مطاکعه دازآمایی لاکینی،

لدداالی داروهددای شددیمیایی را نهاشددبه لاشدده( .)43در ایددن

دریافت دیسولهای حاوی سیاهدانه لده مقدهار  0و  3گدرم

زمینه ،نقش تغذیه و داروهای گیاهی لیش از پیش مورد

در روز له مهت  40ههبه در لیماران مببع له دیالت نوع ،0

توجه قرار گرفبه است .از جم ه عوامل تغذیدهای دده در

سبب لهبود شاخصهای گعیسدمی ،لهبدود مقاومدت لده

لیماری دیالت مورد توجه قرار گرفبه است ،میتدوان لده

انسوکین و عم کدرد سد ولهدای لبدای پدانکراس و لهبدود

گیاه سیاهدانه ( )Nigella sativaاشاره نمود( .)41سیاهدانه

فراسندهای چرلی خون گردیه( .)03،00یافبههای مطاکعات

خواص درمانی زیادی از قبیل لهبود لیماریهای اکبهالی،

در رتها نشان داد دریافت روغن سیاهدانه سدبب لهبدود

دیالت ،ق بی و عروقی ،د یوی و دبهی دارد( .)45تردیبدات

شاخصهای گعیسمی ،فراسندهای چرلی خون و داهش

شیمیایی سیاه دانه حاوی روغن ثالدت ( 35-12درصده)،

توکیدده گ ددوگز دبددهی مددیشددود( .)01-06در دو مطاکعدده

روغن فرار( 2/5-4درصه) ،پروتئین ( 03درصه) ،اسدیههای

دیگدر ،دریافددت تیمودويینددون در رتهددا سددبب ددداهش

آمینه مخب ف ،قنهها ،موسدیع  ،آککاکويیدهها ،اسدیههای

غ ظت سایبودینهای اکبهدالی و افدزایش فعاکیدت آندزیم

 ،تدداننهددا ،رزیددنهددا ،کییدداز ،فیبواسددبرولهددا،

سوپر ادسیه دیسموتاز ،داتاالز ،گ وتاتیون پرادسیهاز و

غیرآنزیماتی

دردنه دیالت نوع  0ی

ارگانی د
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و تشکیل میصوالت نهایی گ یکوزیعسدیون

ویبددامینهددا و انددواع مددواد معددهنی مددیلاشدده .از روغددن

مروری

سعید هادی و همکاران

داهش ماکون دی آکههیه و نیبری

ادسایه شده(.)02،08

لنددالراین لددا توجدده لدده مطاکعددات انجددام شددهه در زمیندده
فوایدده سددیاه داندده ،هددهف از ایددن مطاکعدده ،لررسددی تدداثیر
سیاهدانه لر شاخصهایگ یسمی ،فراسندهای چرلی خون،
شاخصهای اکبهالی ،اسبرس ادسدیهاتیو و شداخصهدای
تن سنجی میلاشه.

مواد و روش ها
لددا جسددبجو در پایگدداههددای االععدداتی ،Pubmed
scholar ،Science direct

،Iranmedex ،Side ،Google

 Scopusو اسددبهاده از د یدده وا ه "،"Nigella sativa
"،"Insulin resistance"،"Type 2 diabetes"،"Timokinon

"،"Metabolic syndrome"،"Lipid profile"،"blood glucose
"weight

 "Inflammation" ،"bodyو "،"antioxidant

مقاالت چاپ شهه لده زلدانهدای فارسدی و انگ یسدی تدا
آگوست  0241جمعآوری شهنه .مقاالت له دست آمهه
لر اساس عنوان ،چکیهه مقاکه و مبن دامل آنها لررسدی
شهه و تمامی شاخصهای مورد نظر زیر را داشبه لاشدنه:
 )4مقاالت له زلدانهدای فارسدی و انگ یسدی در  45سدال
اخیر چاپ شهه لاشنه )0 ،تاثیر سیاه دانه لر شاخصهدای
گ یسمی را مورد لررسی قرار داده لاشنه )3 ،تاثیر سیاهدانده
لر فراسندهای چرلدی خدون را مدورد لررسدی قدرار داده
لاشنه )1 ،تاثیر سیاه دانه لدر شداخصهدای تدن سدنجی را
مددورد لررسددی قددرار داده لاشددنه )5 ،تدداثیر سددیاهداندده لددر
شاخصهای اکبهدالی و آنبدیادسدیهانی را مدورد لررسدی
دانه را در دیالت مورد ارزیالی قرار دادهانه ،در مجمدوع
 58مقاکدده مددرتبط لددا هددهف ایددن مطاکعدده ،لددرای لررسددی
سیسبماتی

لاقی مانهنه (تصویر شماره .)4

مددورد لررسددی قددرار گرفددت .پددودر سددیاهاندده لده صددورت
دیسولهای  522می یگرمی له  3گروه له مقهارهای ی

،

دو و سه گرمی له مهت  40ههبه داده شه .یافبههای ایدن
مطاکعه نشان داد ده در گروههای دریافت دننهه سیاهدانه
لدده وی د ه مقددادیر دریددافبی  0و  3گددرم در روز ،ددداهش
معنیداری در قنه ناشبای خون ،هموگ ولین گ یکوزی ه،
قنه  0ساعبه پعسمایی و داهش مقاومت له انسدوکین (لدا
اسبهاده ازشاخص مقاومت له انسوکین )01()HOMA- IR4

و افزایش معنیداری در عم کرد س ولهای لبدای پدانکراس
و توکیه انسوکین مشاههه شده .یکدی از ضدعفهدای ایدن
مطاکعه ،عهم لررسی گروه دریافتدننهه دارونما لدود(.)00

در مطاکعه دیگری در سدال  ،0225اثدر تیمودويیندون لدر
روی توکی ده گ ددوگز دبددهی در رتهددای دی دالبی مددورد
لررسی قرار گرفت .این مطاکعده نشدان داد دده در گدروه
دریافتدننهه تیمودويیندون لده مقدهار  52می دیگدرم لدر

یافته ها

دی وگرم ده له مهت  32روز له صورت گاوا داده شه،

نقش سیاه دانه لر شاخص های گعیسمی

سبب داهش معنیداری در گ دوگز خدون ،هموگ دولین

در مطاکعهای در سال  ،0242تاثیر پودر سیاهدانده لدر

گ یکوزی دده و گ ودونئددو نز دبددهی شدده( .)05مطاکعدده

روی دنبرل قنهخون در لیمداران مببع لده دیدالت ندوع 0

1. Homoestasis model assessment insulin resistance
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قرار داده لاشنه .از  435مقاکه یافت شدهه دده تداثیر سدیاه

تصویر شماره  :1نیوه اجرای مطاکعه سیسبماتی

دیگددری نشددان داد ددده رتهددای دریافددتدننددهه روغددن
سیاهدانه له مقهار  122می یگدرم لده ازای دی دوگرم وزن
لهن ،داهش چشمگیر توکیه گ وگز دبهی و داهش قنه
خون ایجاد میشدود( .)01اثدر سدیاهدانده لدر مهدار جدذب
گ ددوگز رودهای و لهبددود تیمددل گ ددوگز در رتهددا نیددز
مورد مطاکعه قرار گرفبه اسدت .در ایدن لررسدی ،عصداره
سیاهدانه روزانه له مقهار  0گرم لر دی دوگرم لده مدهت 6
ههبه تجویز شه .یافبههای این مطاکعه نشان داد ده درمان
لا عصاره سیاهدانه سبب لهبود تیمل گ وگز ،مهار جذب
گ وگز رودهای و داهش وزن میشود( .)03لنالر مطاکعدات
له انجام رسیهه ،سیاهدانده از الدرم مخب هدی سدبب لهبدود

نمودار شماره  :2مکانیسم های پیشنهادی اثرات هییوگعیسمی
سیاه دانه ()30

مقاومت له انسوکین و داهش قنه خون میگدردد .لرخدی
مطاکعات نشان دادهانه ده سیاهدانه سبب ترمیم س ولهای

اثر سیاه دانه لر فراسندهای چرلی خون

میدهه( .)34،32سیاهدانه فعاکیت آنزیمهای دبهی مرتبط

مهت  0ماه در لیماران مببع له چرلی خون سبب دداهش

لا سوخت و ساز گ ودز را نیدز تنظدیم مدیدنده و از ایدن

د سبرولتام ،تریگ یسدریه LDL4،د سدبرول و افدزایش

الریق موجب داهش گ ودونئو نز دبدهی مدیشدود .لده

 HDL0د سددبرول گردیدده( .)33در مطاکعدده لدداکینی دیگددر،

الور نمونه ،در دبه فعاکیت آنزیم هگزودیناز را افدزایش

تجویز روزانه پودر سیاهدانه له شکل دیسول ( 4گرم) لده

میدهه .همچنین فعاکیت آنزیمهای "گ ودز  -6فسهاتاز" و

مهت  0ماه در زنان یايسه مببع له سنهرم مبالوکی

سبب

"فرودبددوز  - 4 ،6لددیف فسددهاتاز" را ددده لدده نددوعی در

داهش د سبرولتام ،تدریگ یسدریه LDL ،د سدبرول و

گ ودونئو نز نقش دارنه ،مهار میدنده .عدعوه لدر ایدن،

افزایش  HDLد سبرول گردیه( .)31در مطاکعه دیگدری،

سیاهدانه فعاکیت آنزیم "گ ودز  - 6فسهات دهیهرو ناز"

اثر مط وب پودر سیاهدانه لر پروفایل کیییدهی در لیمداران

را ده در مسیر پنبوز فسدهات داخدل سد وکی نقدش دارد،

دیالت نوع دو لررسی شه و نباید حادی از آن لدود دده

افزایش میدهه( .)32،01سیاهدانه لاعث فعال شهن آندزیم

گروههای دریافتدننهه دیسولهای حاوی سدیاهدانده لدا

آدونددوزین منددو فسددهات پددروتئین دیندداز ( )AMPKنیددز

دوز  0و  3گرم در روز له مهت  40ههبه ،سدبب دداهش

میگردد .فعال شهن آدنوزین مونو فسهات پروتئین دیناز

د سبرول تام ،تری گ یسریه LDL ،د سبرول و افدزایش

لاعددث مهددار مسددیر گ ودونئددو نز و ددداهش توکیدده گ ددوگز

 HDLد سبرول گردیه( .)03همچنین مکمل یداری روازانده

دبددهی مددیگددردد .در عه د ه ،افددزایش  AMPKسددبب

 0/5می یکیبر روغن سیاهدانه همدراه لدا آتروواسدباتین 42

افزایش سدنبز و ترجمده انبقدالدهندهه  GIUT4و مبعاقبدا

می یگرم و مبهورمین  522می یگرم له مدهت  6ههبده در

سبب افزایش لرداشت گ وگز توسط عه ه مدیشدود .از

لیمدداران مبددبع لدده سددنهرم مبالوکی د

منجددر لدده ددداهش

دیگر اثرات مهیه سیاهدانده لدر دنبدرل غ ظدت قندهخون،

معنیدار غ ظت د سبرولتام ،تریگ یسریه سرم و LDL

مهار جدذب رودهای گ دوگز و افدزایش ترشدح انسدوکین

د سبرول شه( .)35در مطاکعه دیگدر ،دریافدت تیمودويیندون

میلاشه(( )03نمودار شماره .)4
1. Low density lipoprotein
2. High density lipoprotein
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لبای پانکراس شهه و ترشح انسوکین از آنهدا را افدزایش

در مطاکعهای ،تجویز پودر سیاهدانه روزانه  4گرم له

مروری

سعید هادی و همکاران

روزانه  422می یگرم له ازای هر دی وگرم وزن لدهن ،لده

اسبیلدوآ درلودسیعز ،سبب داهش توکیه اسیه چدرب

مهت  0ماه در رتهای مببع له هییرد سبروکمی ،منجر له

دبهی و مبعاقب آن لهبود مقاومت له انسوکین شدود(.)30

داهش معنیدار د سبرولتام و  LDLد سبرول گردیده(.)36

مکانسیم دیگر لیان شهه در این زمینه ،میبوای فیبدر می دول

در مطاکعهای ،دریافت سیاهدانه روزانه  322می یگدرم لده

(موسیع ) سیاهدانه است ده سبب داهش جذب د سدبرول

ازای دی وگرم وزن لهن ،لده مدهت  32روز در رتهدای

ر یم غذایی و تیری

سنبز اسیه صهراوی میشود دده

مببع له دیالت سبب داهش داهش معندیدار در غ ظدت

خود منجر له دفع لیش تر د سبرول میگردد(.)10

د سددبرول تددام ،تددری گ یسددریه سددرم و  LDLد سددبرول
شه( .)38در مطاکعه دیگر ،تجویز روغن سیاهدانده روزانده

اثر سیاه دانه لر شاخصهای تن سنجی

ههبه در رتهای مببع له دیالت سبب داهش د سبرولتدام،

مخب ف لیوشیمیایی و لاکینی در لیماران مبدبع لده سدنهرم

تریگ یسریه LDL ،د سبرول و افزایش  HDLد سدبرول

مبالوکی

ارزیالی شه .در گروه مهاخ ده ،آتروواسدباتین

گردیه( .)06در مطاکعه دیگر ،دریافدت روزانده  8/5گدرم

 42می یگرم و مبهورمین  522می یگرم له همدراه روغدن

سیاهدانه آسیاب شهه همراه لا ر یم د سبرول  2/5درصه

سیاهدانه  0/5می یکیبر و در گروه دنبدرل ،آتروواسدباتین

 ،منجر لده

 42می یگرم و مبهورمین  522می یگرم له مهت  6ههبده

داهش معنیدار غ ظت د سبرول تدام ،تدری گ یسدریه و

له صورت خورادی داده شه .ایدن مطاکعده نشدان داد دده

 LDLد سبرول شه( .)31همچنین دریافت تیمودويیندون

دریافت روغن سیاهدانه سبب داهش شاخص توده لهنی

(ماده موثر سیاهدانه) در رتهای مببع له دیالت له مقهار

و دداهش وزن مدیشدود( .)35در مطاکعده دیگدری ،اثدر

 52می یگرم له ازای دی دوگرم وزن لدهن ،لده مدهت 02

میافظبی و ضهدیالبی سیاهدانه لدر غ ظدت قنده خدون در

روز منجر له داهش معنیدار در د سبرول و تریگ یسدیریه

رتهای مببع له دیالت لررسی شه .تیمودويینون روزانه

خون گردیه( .)33سدیاهدانده از الریدق چندهین مکانسدیم،

له مقهار  02می یگرم لر دی دوگرم لده مدهت  30روز لده

قادر له داهش غ ظت فراسندهای چرلی خون میلاشده.

صورت تزریق داخل صهاقی تجویز شه .یافبدههدای ایدن

اثرات داهشدهنهه چرلی خون سیاهدانه ناشی از اثدرات

مطاکعه نشدان داد دده درمدان لدا تیمودويیندون عدعوه لدر

اجددزای مخب ددف آن شددامل تیمودويینددون،

داهش قنهخون سبب داهش وزن لهن نیز میشدود(.)13

فیبرهای می ول (موسدیع ) ،اسدبرولهدا ،فعونويیدهها و

در مطاکعه دیگری اثر حهاظبی عصاره سیاهدانه لر سنهرم

مقادیر لاالی اسیههای چرب لا چنه لانه دوگانه ()PUFA

مبالوکی

در زنان یايسه مورد لررسی قرار گرفت .پدودر

مددیلاشدده( .)12تیمودويینددون یکددی از تردیبددات مددوثر

سیاهدانه له شکل دیسول و روزانده لده مقدهار  4گدرم لده

سیاهدانه میلاشه ده از الریدق افدزایش لیدان ن گیرندهه

مهت  0ماه لعه از صبیانه له صدورت خدورادی تجدویز

 LDLدبددهی سددبب افددزایش لرداشددت  LDLد سددبرول

شه .یافبههای این مطاکعه نشدان داد دده درمدان لدا پدودر

میشود .از دیگر مکانسیمهای موثر تیمودويینون ،دداهش

سددیاهداندده در دنددار ددداهش قنددهخون و لهبددود پروفایددل

لیددان ن آنددزیم  - 3هیهرودسددی  - 3مبیددل گ وتاریددل

کیییهی ،سبب داهش وزن لهن هم میشود( .)31در مطاکعه

دددوآنزیم آردودبدداز و در نبیجدده مهددار سددنبز د سددبرول

دیگری ،اثر پودر سدیاهدانده لدر اخدبعالت مبدالوکیکی در

دبهی میلاشه( .)14همچنین سیاهدانه سدبب تنظدیم لیدان

مردان چام مورد لررسی قرار گرفت .دیسولهای پدودر

ن آپو  A4و آپدو  B422مدیشدود( .)12از سدوی دیگدر

سیاهدانه له مقهار  852می یگرم  0لار در روز له مدهت 3

سددیاهداندده مددیتواندده از الریددق ددداهش فعاکیددت آنددزیم

ماه ،سبب داهش وزن ،دور دمر و فشار خدون شده(.)11

له مهت  0ماه در خرگوشهای هاییرکیییهمی

سددینر ی
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 122می یگرم له ازای دی دوگرم وزن لدهن ،لده مدهت 1

در مطاکعهای ،تاثیر روغن سدیاهدانده لدر پارامبرهدای

لنالر مطاکعات له انجام رسیهه ،سیاه دانه میتوانه لدر وزن

مورد لررسی قرار گرفت ده نباید نشدان داد دده مکمدل

لهن و دیگدر شداخصهدای تدن سدنجی (مخصوصدا دور

یاری تغذیهای لا تیمودويینون له میزان  02می دیگدرم لده

دمر) و له الور د دی لدر فادبورهدای سدنهرم مبالوکید

ازای دی وگرم وزن لدهن سدبب دداهش سدایبودینهدای

اثرات مثببی داشبه لاشه و لا توجه له این ده فادبورهدای

اکبهالی  TNF-α ،IL-6 ،IL-1βو  PGE2و افزایش سطح

له عنوان ع ل اص ی لروز دیالت ندوع 0

سددایبودین ضددهاکبهالی  IL-10و  IL-2م دیشددود( .)52در

مطرح هسبنه ،میتوان گهت ده سیاه دانه در ایدن زمینده

مطاکعدده دیگددری ،اثددر سددیاهداندده لددر ددداهش چشددمگیر

موثر است.

سایبودینهای اکبهدالی  TNF-α ،IL-4 ،IL-1βلده اثبدات

سنهرم مبالوکی

رسیه(.)54

اثر سیاهدانه لر دنبرل فشار خون

تیمودويینون توکیه ایکوزانويیهها و پرادسیهاسدیون

اثرات ضه اکبهالی سیاه دانه
دیالت ی

کیییه غشایی را از الریق مهار آندزیم سیک وادسدی ناز و 5

لیمداری اکبهدالی میسدوب مدی شدود و

– کییودسددی ناز در مسددیر مبالوکیسددم آراشددیهونی

اسددیه

غ ظدت فددادبور اکبهددالی  CRP4در ایددن لیمدداران افددزایش

مهار میدننه و لنالراین از این الریق نقش ضدهاکبهالی را

مییاله( CRP .)16،15ماردری اکبهدالی اسدت دده توسدط

ایها میدننه .مطاکعات جهیهتری اثر سیاهدانه را لدر مهدار

سددیبودینهددایی مانندده فددادبور

میانجی پیش اکبهالی

دبدده و تیددت تیری د

توکیه نیبری

ادسایه له عنوان ی

نکددروزهدننددهه تومددور آکهددا و اینبرکددودین  4و  6سدداخبه

نشان میدهنه( .)04تیمودويیندون لده عندوان جدزص اصد ی

میشود( .)18غ ظت لاالی  CRPو اکبهاب خهیدف مدزمن

فعددال سددیاهداندده نیددز چنددین عم کددردی را در مادروفددا

البع له لیماریهای ق بدی

رتهای صیرایی نشان داده است( .)46مهار مسدیر NF-KB

میتوانه له الور مسبقل ریس

عروقی را در افراد مببع له دیالت افزایش دهه( .)11ورود

(فادبور رونویسی تشهیهدننهه وضدعیت اکبهدالی) از الریدق

س ولهای اکبهالی ماننه مونوسیتها لده دیدواره عدروم و

ج وگیری از انبقال آن از سیبوزول له هسبه نیدز از دیگدر

تجمع نوتروفیلها و چسبیهن آنها لده اندهوت یوم عدروم

مکانیسددمهددای یافددت شددهه در مددورد اثددرات ضددهاکبهالی

در تشکیل پعکها و پیشرفت آترواسک روز نقش مهمی

تیمودويینون است( .)50تأثیر تیمودويینون لر فادبورهای

را در ایددن لیمدداران ایهددا مددیدنندده( .)16اکبهدداب یکددی از

رونویسی  NF-KBاز الریق ج وگیری از اتصال زیدر واحده

فادبورهددای

 NF-KBله نام  P65له پروتومر نهای لیاندننهه عوامل

شددناخبه شددهه چدداقی و مقاومددت انسددوکینی از الریددق آن

اکبهالی و ج وگیری از فسهری ه و تخریدب شدهن مهاردنندهه

لاعث پیشرفت دیالت میشونه(.)13

 (I-KBα) NF-KB0میلاشه .همچندین در مطاکعدات اثبدات

مکانیسددمهددایی اسددت ددده احبمدداال ریس د

دی وگرم له مهت  04روز لده صدورت خدورادی تجدویز

مسیر NF-KBو مهار فسهریعسدیون  ERK/P38مدیلاشده و

شدده .یافبددههددای ایددن مطاکعدده نشددان داد ددده درمددان لددا

لهین الریق پاسخ ایمنی اکبهالی را داهش میدهه(.)51،53

تیمودويینون سبب داهش سطح سایبودینهدای اکبهدالی
 TNF-α IL-1β , IL-6,و افددزایش غ ظددت سددایبودین

اثرات آنبی ادسیهانی سیاه دانه

ضهاکبهالی  IL-10میشود( .)02در مطاکعه دیگری نیز اثر

البع له هاییرگ یسمی لرای مهت الوالنی موجب اکقا

مکمل یاری تغذیهای لا تیمودويینون در دوران حام گی

اسددبرس ادسددیهاتیو و ددداهش ظرفیددت سیسددبم دفدداع

در لهبود دیالت و پاسخ سد ولهدای  Tایمندی در رتهدا

آنبیادسیهانی شهه و این امر سبب توکیده رادیکدالهدای

1. C - reactive protein

1. Nuclear Factor-κB
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تیمودويینددون روزاندده لدده مقددهار  5می ددیگددرم لددر

شهه دده اثدرات میدافظبی تیمودويیندون از الریدق مهدار

مروری

سعید هادی و همکاران

ادسایه ،سبب داهش عوار

آزاد میشود .رادیکالهای آزاد لا کیییهها وادنش انجدام

ماکون دی آکههیه و نیبری

داده و منجر له توکیه میصوالت پرادسیهاسدیون کیییدهی

ق بی ناشی از سم سیک وسیورین میشود(.)58

هددمچددون مدداکوندیآکهيیدده مددیگردندده( .)5ظرفیددت تددام

در مطاکعه دیگری ،اثر سیاهدانه لر اسبرس ادسیهاتیو

آنبیادسیهانی ،شاخص اثر حهاظبی د ی آنبدیادسدیهانهدا

و آسیب س ولهای لبدای پدانکراس در رتهدای دیدالبی

در مایعات لهن ،در غشاهای س ول و دیگر اجزای س ول

اکقاص شهه له وسی ه اسبرپبوزوتوسین مدورد لررسدی قدرار

در لرالر آسیب ادسیهاتیو است( .)55سوپرادسیه دیسموتاز

گرفت .دریافتدننهه تیمودويینون روزانه له مقدهار 2/0

و داتاالز آنزیمهای آنبیادسدیهانی هسدبنه دده موجدب

می یکیبر لر دی وگرم له مهت  1ههبده لده صدورت داخدل

ترمیم آسیبهای لیوکو یکی ناشی از رادیکالهدای آزاد

صددهاقی ،سددبب افددزایش چشددمگیر فعاکیددت سوپرادسددیه

میشونه .سوپرادسیه دیسموتاز ،داتاکیز تبهیل رادیکدال

دیسددموتار ،داتدداالز ،گ وتدداتیون پرادسددیهاز و ددداهش

سوپر ادسیه له هیهرو ن پرادسیه و ادسی ن موککوکی را

چشمگیر سدطوح سدرمی گ دودز ،مداکون دی آکههیده و

لددر عهددهه دارد .در حدداکی ددده ،داتدداالز موجددب احیددای

نیبری

ادسایه شه(.)08

هیددهرو ن پرادسددیه شددهه و در نبیجدده از لافددتهددا ع یدده

لددر اسدداس شددواهه موجددود ،تیمودويینددون سددبب

رادیکالهای هیهرودسیل فعدال میافظدت مدیدنده(.)56

افزایش فعاکیت و لیان آندزیمهدای آنبدیادسدیهانی ماننده

سیاهدانه روزانه له مقهار  322می یگدرم لدر دی دوگرم لده

داتاالز ،سوپرادسیه دیسموتاز ،گ وتاتیون پرادسدیهاز و

مددهت  32روز لدده صددورت خددورادی ،در دنددار ددداهش

گ وتدداتیون ردودبدداز و نیددز لاعددث ددداهش لیددان آنددزیم

غ ظددت گ ددوگز خددون ،فراسددندهددای چرلددی خددون و

نیبری

ادسایه سنباز و پرادسیهاسیون کیییدهها مدیشدود

میصوالت پرادسیهاسیون کیییهی ،سبب افزایش آنزیمهای

ددده نبیجدده آن ،ددداهش رادیکددالهددای آزاد و اسددبرس

آنبیادسیهانی ماننده داتداالزو سدوپر ادسدیه دیسدموتاز

ادسیهاتیو میلاشه ده در دیالدت ندوع دو افدزایش یافبده

شه( .)38در مطاکعهای در سال  ،0221اثرات حهاظدتدنندهه

است( .)43-04همچنین اثرات داهنهه رادیکالهدای آزاد

روغن سیاهدانه در مقالل اثر سمی داروی سیک وسدیورین

در مورد تیمول ،تیمودويیندون و دی تیمودويیندون موجدود

لر لافت ق ب رتها لررسی شه .در ایدن مطاکعده ،رتهدا

در سیاهدانه در داهش وادنشهای توکیه دنندهه گوندههدای

له  1گروه مساوی تقسیم شدهنه ،تجدویز  0می دیکیبدر لدر

فعال ادسی ن ماننه رادیکالهای سوپرادسیه و هیهرودسدیل

دی ددوگرم روغددن آفبدداب گددردان دنبددرل( ،تجددویز 0

نشان داده شهه است( .)46الزم له ذدر اسدت دده در تمدامی

می یکیبر لر دی وگرم روغن سیاهدانه ،تجویز  05می یگرم

مطاکعات انجام شهه ،هدی اثدر تودسدی

یدا تدهاخعت

لر دی دوگرم سیک وسدیورین و تجدویز  05می دیگدرم لدر

دارویی در دوزهای مورد اسبهاده مشاههه نشه.

روغن سیاهدانه له مدهت  04روز .یافبدههدا نشدان داد دده

وضعیت اکبهالی و اسبرس ادسیهاتیو از ع ل اص ی دیالت

سیک وسدددیورین سدددبب دددداهش فعاکیدددت آندددزیمهدددای

نوع  0لرشمرده می شود و مطاکعدات مخب دف حیدوانی و

آنبیادسیهانی سوپرادسیه دیسموتاز ،داتاالز ،گ وتداتیون

انسانی ،اثرات مط وب دانه سیاه دانه لده اشدکال مخب دف

ادسدایه لافدت

 ،شداخص هدای

و افزایش مداکون دی آکههیده و نیبرید

آن را لر فادبورهدای سدنهرم مبالوکید

ق ب میشود ده تجویز روغن سیاهدانه لا افزایش فعاکیت

آنبی ادسیهانی و ضه اکبهالی نشان می دهنه ،می توان له

سوپرادسددیه دیسددموتاز ،داتدداالز ،گ وتدداتیون و ددداهش

ایدن نبیجدده رسدیه ددده مصدرف سددیاه دانده مددی تواندده در
پیشگیری و مهیریت دیالت نوع  0موثر لاشه.
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دی وگرم سیک وسیورین له همراه  0می یکیبر لر دی وگرم

لددا توجدده لدده ایددن ددده سددنهرم مبالوکید

لدده همددراه

جدول شماره  :1مطاکعات دارآزمایی لاکینی لررسی دننهه اثرات سیاه دانه و تیمودئینون لر شاخص هدای گ یسدمی ،فراسدند هدای چرلدی خدون ،شداخص
های اکبهالی ،اسبرس ادسیهاتیو و شاخصهای تن سنجی
نویسنهگان (رفرانف)
هادی و همکاران ()51

گروه های مورد مقایسه
- 4عصاره روغنیسیاه دانه

دوز مصرفی

مهت مطاکعه

جمعیت مورد لررسی

خعصه یافبهها

 4گرمعصاره روغنیسیاه دانه

 1ههبه

 13فرد مببع له دیالت

سبب داهش غ ظت تریگ یسریه سرم ( ،)p<2/221د سبرول تام ( )p<2/20و  LDLد سبرول ( )p<2/224و نسبت
 LDLله  HDLد سبرول ( )p<2/21در افراد دیالبی شه.

- 0گروه دنبرل (پارافین)
 Kaatabiو همکاران ()03

دیسولهای حاوی پودر سیاهدانه

مقهار ی  ،دو ،سه گرم

 40ههبه

 31فرد مببع له دیالت

 Bamosaو همکاران ()00

دیسولهای حاوی پودر سیاهدانه

مقهار ی  ،دو ،سه گرم

 40ههبه

 31فرد مببع له دیالت

 Najmiو همکاران ()35

- 4روغن سیاهدانه

 0/5می یکیبر

 6ههبه

گروههای دریافت دننهه دیسولهای حاوی سیاهدانه له مقهار  0و  3گرم سبب داهش د سبرولتام ،تریگ یسریهLDL ،
د سبرول و افزایش  HDLد سبرول ( )p<2/25گردیه .این مطاکعه فاقه گروه دریافت دننهه دارونما لوده است.
در گروههای دریافت دننهه مخصوصا گروه  0و  3ده سیاهدانه داده شهه لودنه ،سبب داهش در گ وگز خون ناشبا،
هموگ ولین گ یکوزی ه ،قنه خون  0ساعبه و داهش مقاومت له انسوکین و افزایش در عم کرد س ولهای لبای پانکراس
( )p<2/25شه.

 62فرد مببع له سنهرم مبالوکی

توده لهنی و وزن ( )p<2/25گردیه.

- 0گروه دنبرل
 Sultanو همکارانش ()51

سبب داهش د سبرولتام ،تریگ یسریه LDL ،د سبرول و افزایش  HDLد سبرول و داهش قنه خون ناشبا ،شاخص

- 4روغن ثالت سیاهدانه

- 4مقهار  1درصه

- 0روغن فرار سیاهدانه

- 0مقهار 2/3درصه

- 4دنبرل غیر دیالبی

 02می یگرم لر دی وگرم وزن لهن تیمودويینون

 1ههبه

 32رت در 3گروه  42تایی

سبب داهش سطح گ وگز خون ،افزایش غ ظت انسوکین ،داهش د سبرولتام ،تریگ یسریه LDL ،د سبرول و
افزایش  HDLد سبرول ( )p<2/25و داهش آسیب س وکی و ماکوندیآکههیه شه.

- 3گروه دنبرل
 Badrو همکارانش ()52

 6ههبه

 32رت در 3گروه  42تایی

سبب داهش سایبودینهای اکبهالی  PGE2 ،TNF-α ،IL-6 ،IL-1βو افزایش سطح سایبودین ضه اکبهالی IL-10
( )p<2/25شه.

- 0دنبرل دیالبی
- 3دیالبی درمان شهه لا تیمودويینون
 Yorukو همکاران ()55

- 4عصاره سیاه دانه

 8روز

 022می یگرم لر دی وگرم وزن

 12رت در 0گروه  02تایی

کیییهی) و می وپرادسیه ( )p<2/25در نمونههای مودوس جها شهه در گروه مهاخ ه لا سیاهدانه در مقایسه لا گروه دنبرل شه.

- 0گروه دنبرل
 Meddahaو همکارانش ()03

افزایش چشمگیر فعاکیت سوپرادسیه دیسموتاز ،گ وتاتیون پرادسیهار و داهش ماکوندیآکههیه (میصول پرادسیهاسیون

- 4پودر سیاهدانه

 6ههبه

 0گرم لر دی وگرم وزن

 32رت در 3گروه  42تایی

سبب لهبود تیمل گ وگز خون ،مهار جذب گ وگز رودهای و داهش وزن ( )p<2/25گردیه.

- 0گروه دنبرل
 Kanterو همکارانش ()08

- 4دنبرل غیر دیالبی

 1ههبه

مقهار  2/0می یکیبر لر دی وگرم وزن

 32رت در 3گروه  42تایی

- 0دنبرل دیالبی

سبب افزایش فعاکیت سوپرادسیه دیسموتاز ،داتاالز ،گ وتاتیون پرادسیهاز ،داتاالز و داهش گ ودز خون ،ماکوندی-
آکههیه و نیبری

ادسایه ( )p<2/25شه .هم چنین میزان انسوکین سرم ( )p<2/24نیز افزایش یافت.

- 3دیالبی درمان شهه لا عصاره سیاه دانه
ع ی میمهی

- 4دنبرل غیردیالبی

و همکارانش ()13

- 0دنبرل دیالبی

مقهار  02می یگرم لر دی وگرم وزن

له صورت داخل صهاقی

 01رت در 3گروه  1تایی

سبب داهش قنه خون ناشبا و داهش وزن ( )p<2/25شه.

 - 3دیالبی درمان شهه لا عصاره سیاهدانه
 Fararhو همکارانش ()11

- 4دنبرل غیر دیالبی

مقهار  52می یگرم لر دی وگرم تیمودويینون

 02روز

 12رت در 1گروه  42تایی

سبب داهش در گ وگز خون ناشبا ،د سبرولتام ،تریگ یسیریه سرم و افزایش در انسوکین سرم ،ماالت دهیهرو ناز در
سیسبوزول و میبودنهری ( )p<2/25گردیه.

- 0دنبرل دیالبی
- 3گروه دیالبی درمان شهه لا تیمودويینون
- 1گروه دیالبی درمان شهه لا انسوکین
 Kaleemوهمکاران ()38

- 4گروه سیاه دانه

 322می یگرم له ازای دی وگرم وزن لهن

 32روز

 32رت در 0گروه  45تایی

سبب داهش معنیدار در غ ظت د سبرولتام ،تریگ یسریه سرم و  LDLد سبرول گردیه)p<2/25( .

- 0گروه دنبرل
 Pariو همکارانش ()32

- 4دنبرل غیر دیالبی

له ترتیب مقهار  12،12،02می یگرم لر دی وگرم وزن

 15روز

 36رت در  6گروه  6تایی

سبب داهش در گ وگز خون ،هموگ ولین گ یکوزی ه و هم چنین سبب داهش فعاکیت آنزیمهای "گ ودز  – 6فسهاتاز" و
"فرودبوز - 6،4لیف فسهاتاز" ( )p<2/25ده له نوعی در گ ودونئو نز نقش دارنه ،شه.

- 0غیردیالبی درمان شهه لا تیمودويینون
- 3دنبرل دیالبی
- 1سه گروه دیالبی درمان شهه لا تیمودويینون
 Fararhو همکارانش ()05

- 4دنبرل غیر دیالبی

مقهار  122می یگرم لر دی وگرم

 1ههبه

 12رت در 1گروه  42تایی

سبب داهش توکیه گ وگز دبهی ،گ ودز خون و افزایش فعاکیت و شاخص فاگوسیت شه (.)p<2/25

- 0دنبرل دیالبی
- 3دیالبی درمان شهه لا دیمبیل سوکهودسایه
- 1دیالبی درمان شهه لا عصاره روغنی سیاهدانه
 Ebruو همکاران ()75

- 4گروه دنبرل

 0می یکیبر لر دی وگرم روغن سیاهدانه،

 - 0گروه روغن سیاهدانه

 05می یگرم لر دی وگرم سیک وسیورین

 04روز

 12رت در  1گروه  42تایی

در گروه سیاه دانه سبب افزایش فعاکیت سوپرادسیه دیسموتاز ،داتاالز ،گ وتاتیون و داهش ماکوندیآکههیه و نیبری
ادسایه شه.

- 3گروه سیک وسیورین
- 1گروه سیک وسیورین له همراه روغن سیاهدانه
 Meralو همکارانش ()53

- 4دنبرل غیر دیالبی

 02می یکیبر لر دی وگرم وزن

- 0دنبرل دیالبی

 1ههبه

 45خرگوش در  3گروه  5تایی

سبب داهش سطح ماکوندیآکههیه و ج وگیری از پرادسیهاسیون کیییهی و افزایش فعاکیت آنبیادسیهانی مثل گ وتاتیون
( )p<2/25شه.

- 3دیالبی درمان شهه عصاره روغنی سیاهدانه

اسبهاده دنیم

گیرد ده لبوان در مورد دارایی عصاره روغنی سدیاهدانده

از میهودیتهای این مطاکعات میتوان له دوز ددم

لر دنبرل قنه خون ناشبا له نبیجه قطعی رسیه .اسدبهاده از

سیاهدانه لرای لررسی تداثیر دقیدق آن اشداره ددرد .انجدام

سایر دوزهای عصداره روغندی سدیاهدانده لدا مدهت زمدان

مطاکعات لا دوز لیشتدر توصدیه مدیشدود .اندهازهگیدری

مهاخ ه الوالنیتر لرای لررسی دقیق تر اثرات این گیاه لر

غ ظت تیمودويینون در نمونه سدرم خدون لدرای ارزیدالی

شاخصهای مبالوکیکی ،آنبی ادسدیهانی و اکبهدالی توصدیه

دقیق مصرف سیاه دانه له اشکال مخب ف وجود نهاشدت.

میگردد .اندهازهگیدری سدایر فادبورهدای اکبهدالی و نیدز

لهبر است در مطاکعات لعهی در صورت امکان ،چندهین

مکانیسمهای عم کردی آن لر فادبورهای اکبهالی جهدت
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در تیقیقددات آینددهه از چدده مبددهکو ی و فادبورهددایی

انهازهگیری از قنه خون در فواصل زمانی مخب ف انجدام

مروری

سعید هادی و همکاران

 همچنین مکانیسم اثدر سدیاه.لافت چرلی نیز لررسی شود

 پیشنهاد میشود.قهاوت دقیقتر ضروری له نظر میرسه

دانه لر شاخصهای تن سنجی و فشار خون له الور دامل

 اثددرات عصدداره،ددده در صددورت امکددان در مطاکعددات

.مشخص نشهه است ده نیاز له پ وهش تیقیقاتی دارد

سیاهدانه لر سطح سرمی آدییونکبین و دیگر هورمونهای
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