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  چكيده
شيميايي داراي تركيبات  ،غني اي تاريخچه بادانه از لحاظ طبي و مذهبي  سياهزمينه و هدف: 

دانه بر  مفيد با اثرات فراوان بر روي سالمتي انسان است. در اين تحقيق تأثير عصاره الكلي سياه
  فاكتورهاي خوني بررسي گرديد.

   سر موش صحرايي ماده بالغ نژاد ويستار (وزن 28اين مطالعه تجربي روي  :روش بررسي
ه) انجام شد. گروه اول (گروه شاهد)، هيچ موش در هر گرو 7گروه ( 4گرم) در قالب  200-160

حركتي)،  دانه+ استرس بي دانه) و گروه سوم (سياه دارويي دريافت نكردند؛ گروه دوم (سياه
   مدت صورت گاواژ به وزن بدن، به كيلوگرمبرگرم  ميلي 400دانه را با دوز  عصاره الكلي سياه

 حركتي تحت استرس بيروه سوم عالوه بر گاواژ، روز دريافت كردند. بايد توجه داشت كه گ 21
هاي خوني  نمونه حركتي داده شد. نيز قرار گرفتند و در گروه چهارم تنها به حيوانات، استرس بي

 Melet. MS. Cellوسيله دستگاه هاي خوني به آوري و سپس فاكتور شده از بطن قلب جمع گرفته

Counter طرفه مقايسه گرديد و  ز آزمون آماري واريانس يكگيري شد. نتايج با استفاده ا اندازه
  در نظر گرفته شد. >05/0pداري،  سطح معني

هاي سفيد و  دانه+ استرس)، گلبول دانه و سياه كننده سياه در گروه تجربي (گروه دريافت ها: يافته
داري داشتند  هاي شاهد و استرس، افزايش معني ها به ترتيب نسبت به گروه درصد پالكت

)05/0p<دانه  كننده سياه ها در گروه دريافت ها و هموگلوبين هاي قرمز، هماتوكريت ). گلبول
دانه+استرس  كننده سياه داري نشان نداد، اما در گروه دريافت نسبت به گروه شاهد، اختالف معني
  ) مشاهده گرديد.>05/0pداري ( نسبت به گروه استرس، اختالف معني

هاي خوني باعث  دانه بر فاكتور عه نشان داد تأثير عصاره الكلي سياهنتايج اين مطال گيري: نتيجه
هاي خوني  افزايش ايمني بدن، همچنين كاهش و از بين رفتن تأثيرات منفي استرس بر فاكتور

  شود. مي
  سياه دانه؛ پارامترهاي بيوشيميايي خون؛ استرس.: ها كليد واژه

  مجله دانشگاه علوم پزشكي قم
  95 مرداد، پنجمدوره دهم، شماره 

  28الي  21صفحه 

 
  مقاله پژوهشيمقاله پژوهشي

(Original Article)  
 

  :نماييد استناد زير صورت به مقاله اين به لطفاً
Rasoli MS, Ilkhanipour M, Heidari R. The effect of alcoholic extract of Nigella 

sativa on blood biochemical parameters.  
Qom Univ Med Sci J 2016;10(5):21-28 . [Full Text in Persian] 
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  مقدمه
به معاني مجموع تمام  ،Hans Selyeوسيله  عبارت استرس به

افتند و حالت  اثر كار (عمل) يا آسيب اتفاق مي كه در تغييراتي
العمل  تهديد هموستازي، تعريف شده است. اساس استرس، عكس

باشد. استرس سودمند؛  ييرات عليه هموستاز بدن ميذهن و تغ
معني استرس بد تعريف  معني استرس طبيعي و استرس مضر؛ به به

شده است. اگر استرس زياد از حد افزايش يابد، مكانيسم هموستاز 
شود.   موجودات زنده نيز كاهش يافته و بقاي موجودات تهديد مي

نده به تحريكاتي توان واكنش موجود ز همچنين استرس را مي
دانست كه تمايل دارد هموستاز پوياي روندهاي فيزيولوژيك، 
بيوشيميايي يا رواني را مختل كند. تحت اين شرايط، بروز استرس 

از تغييرات بدن بوده كه سندرم آداپته كلي  شامل دامنه عظيمي 
)GASهايي كه باعث توليد حالت  شود. محرك ) ناميده ميGAS 

اي از  گويند و دامنه زا مي هاي تنش محرك شوند به آنها مي
حركتي،  رواني (شامل: سرما، گرما، بي -  فاكتورهاي جسمي
گيرند  ها، يأس و نااميدي زياد و غيره) را دربرمي عفونت، توكسين

همين دليل  گياهان دارويي غني از عوامل ضداسترس بوده و به. )1(
واد فعال زيستي (مواد از نظر باليني اهميت زيادي دارند، از جمله م

بدن را عليه عوامل  مؤثره) گياهان كه مقاومت زيستي و شيميايي 
توجه به مطالعه گياهان  ).1دهند ( آور افزايش مي مضر و زيان

و  گياهي جديد داروهاي از وري بهره افزايش دليل به دارويي،
علت  همچنين به. است طبيعي محصوالت به رشد به رو عالقه
 از استفاده هاي شيميايي، دارو جانبي عوارض وردم در نگراني

جايگزين مناسب در درمان  يك عنوان به طبيعي محصوالت
 عنوان به گياهان از است. استفاده افزايش به رو مختلف يها بيماري
 ).2،3است (انسان وجود داشته  تكامل سالهاي اولين از دارو
 Ranunculaceaeاده از خانو Nigella sativa دانه با نام علمي  سياه

رنگ تا آبي پررنگ  هاي سفيد يا آبي كم گياهي است با گل
شود  رنگ مي هاي سفيد شيري كه در تماس با هوا سياه داراي دانه

 20-90ساله است كه  دانه يك گياه يك گياه سياه ).7-5(
كند، برگهاي آن ظريف و نخ مانند بوده و  متر رشد مي سانتي

گ تشكيل شده است. همچنين داراي گلبر 5-10گلهاي آن از 
واحد فوليكول است كه هركدام شامل  3-7تخمدان بزرگ شامل 

  ). 4-7تعداد زيادي دانه است (
  

انگيز)، داراي تاريخچه غني  دانه (با ساقه و برگهاي شگفت سياه
اروپاي جنوبي، آفريقاي  طبي و مذهبي است. اين گياه، بومي 

هاي باستان  دانه توسط مصري اه سياهگي . دانهباشد ميو آسيا شمالي 
و پزشكان يوناني براي درمان سردرد، سرفه، احتقان بيني، آسم، 

اي و  هاي روده آلرژي، تقويت سيستم ايمني، دندان درد و كرم
عنوان ديورنيك براي القاي قاعدگي و افزايش توليد شير مورد  به

درمان بسياري از دانه براي  ). از سياه4-6گرفته است ( استفاده قرار 
دانه داراي چربي، فيبر،  هاي سياه شود. دانه  ها نيز استفاده مي بيماري

، +Zn2+، Cu2+ ،Na+ ،Fe2ها)، عناصري از قبيل  امالح (يون

Ca2+ ،P+ هاي مختلفي از جمله اسيد اسكوربيك،  و ويتامين
داراي ارزش غذايي  رو و از اين بودهتيامين، نياسين و اسيد فوليك 

دانه، منبع غني از استرهاي اسيد چرب مانند  هاي سياه . دانهاست
اسيد لوريك، اسيد ميرستيك، اسيد استئاريك، اسيد پالمتيك، 
اسيد اولئيك، اسيد لينولئيك، اسيد لينولويك و اسيد لينولنيك 

دانه بخش دارويي اين گياه را تشكيل  هاي سياه ). دانه8باشد ( مي
  ). 9% اسانس است (5/1-5دهند. دانه گياه حاوي  مي
كننده سيستم  علت اثرات ضداكسايشي، ضدالتهابي، تقويت به

دانه؛ اثرات  هيستاميني روغن و عصاره دانه گياه سياه ايمني و آنتي
فشار خون باال،  فارماكولوژيك متعددي مانند كاهش قند، چربي و

هاي كبد، كليه و  كننده صفرا و اسيد اوريك، محافظ بافت دفع
و عروق، همچنين اثرات ضدميكروب و ضدانگل از اين گياه قلب 

دانه  ). در اين مطالعه تأثير عصاره الكلي سياه9گزارش شده است (
  هاي خوني بررسي گرديد. بر روي فاكتور

  
  روش بررسي

در اين مطالعه تجربي، تمامي اصول اخالقي در مورد نحوه كار با 
موش ماده نژاد  28ز حيوانات آزمايشگاهي مدنظر قرار گرفت و ا

شده از مركز  گرم)، تهيه 160-200ويستار (در محدوده وزني 
نگهداري حيوانات آزمايشگاهي دانشگاه اروميه استفاده گرديد. 

ساعت 12ساعت نور و  12ها در شرايط استاندارد ( تمام موش
درجه سانتيگراد) نگهداري شدند و دسترسي  25تاريكي و دماي 

دانه ابتدا  در تهيه عصاره الكلي سياه اشتند.آزاد به آب و غذا د
  دانه توسط هرباريم دانشگاه اروميه تأييد شد.  هاي سياه واريته دانه
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 ها توسط آسياب برقي خرد شده و از پودر همين منظور دانه به
آمده جهت تهيه عصاره استفاده گرديد. پودر حاصل در  دست به

ه شد و سپس توسط صافي، ساعت خيساند 72% به مدت 96اتانول 
صاف گرديد و براي اطمينان از عدم وجود ذرات معلق، عمل 

گذاري، رسوب  سانتريفوژ انجام گرفت. در ادامه، پس از رسوب
(روتاري) تغليظ شد.  با دستگاه اپراتوررا دور ريخته و محلول 

درجه قرار گرفت تا الكل  50سپس محلول بااليي در دماي باالي
  .آن تبخير گردد

تايي تقسيم  7گروه  4طور تصادفي به  ها به در اين مطالعه موش
  شدند:

هاي  گروه اول (گروه شاهد)، هيچ دارويي دريافت نكردند و گروه
 400دانه را با دوز  دوم و سوم به ترتيب عصاره الكلي سياه

روز  21صورت گاواژ به مدت  گرم بركيلوگرم وزن بدن، به ميلي
هاي گروه سوم هر  د توجه داشت موش)، باي1دريافت كردند (

حركتي قرار گرفتند، در  ساعت تحت استرس بي 2روز به مدت 
حركتي داده شد. بعد  ها، استرس بي گروه چهارم نيز تنها به موش

  رنگ ـه سـوسيل طور مستقيم به ها، خونگيري به از بيهوشي موش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي گرفت و خون در لولهليتر از داخل بطن قلبي انجام  ميلي 5
وسيله  آوري و فاكتورهاي الزم به ، جمعEDTAمخصوص حاوي 

گيري  (ساخت فرانسه) اندازه Melet. MS. Cell Counterدستگاه 
  شد.

ها با  انحراف معيار ارائه گرديد. داده ±صورت ميانگين نتايج به
 Microsoft Officeو 20نسخه  SPSSهاي  افزار استفاده از نرم

Excel 2013 طرفه (براي تعيين اثر تيمار  و آزمون واريانس يك
ها) و تست پشتيبان توكي تجزيه و تحليل شدند. سطح  بر گروه

  ) در نظر گرفته شد.>05/0pداري، ( معني
  

 ها يافته
هاي  هاي سفيد در گروه در مطالعه حاضر، ميانگين مقدار گلبول

) و 4/5±65/0دانه ( كننده عصاره سياه تجربي {دريافت
)} نسبت به گروه شاهد 2/4±25/0دانه+استرس ( سياه

) >05/0pداري افزايش نشان داد ( طور معني )، به55/0±1/2(
  ).1(نمودار شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  هاي ماده.  در موش دانه دانه، شاهد، استرس، استرس+سياه هاي سياه هاي سفيد بين گروه : ميانگين مقدار گلبول1نمودار شماره 

  ).>05/0pاست (  شدهصورت ميانگين و انحراف معيار نشان داده  ها به داده
aدار بودن نسبت به گروه شاهد؛  : معنيb: دانه؛  دار بودن نسبت به گروه سياه معنيcدار بودن نسبت به گروه استرس؛  : معنيdدانه + استرس. دار بودن نسبت به گروه سياه : معني  

كنندههاي قرمز در گروه تجربي (دريافت ميانگين مقدار گلبول
) نسبت به گروه استرس 9/7±3/0دانه+استرس) ( سياه

  ) و در بين ساير >05/0pداري داشت ( )، افزايش معني49/0±5/3(

داري وجود نداشت؛ بلكه تقريباً  ها نه تنها اختالف معنيگروه
 ).2دار شماره يكسان بود (نمو
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  هاي ماده . دانه در موش استرس+سياه دانه، شاهد، استرس، هاي سياه هاي قرمز بين گروه : ميانگين مقدار گلبول2نمودار شماره 

  ). >05/0pاست (  صورت ميانگين و انحراف معيار نشان داده شده ها به داده
aدار بودن نسبت به گروه شاهد؛  : معنيbدانه؛  دار بودن نسبت به گروه سياه : معنيcدار بودن نسبت به گروه استرس؛  : معنيdدانه + استرس دار بودن نسبت به گروه سياه : معني.  

)6/29±8/6هاي خون در گروه تجربي شاهد ( درصد هماتوكريت
  كننده  )، گروه دريافت2/18±1/2نسبت به گروه استرس (

 ده ـننـك تـروه دريافـبت به گـ) نس5/28±75/4ه (ـدان اهـاره سيـعص

)، همچنين گروه استرس نسبت به 40±3/0دانه+استرس (سياه
داري  دانه+استرس، داراي اختالف معني كننده سياه گروه دريافت

 ).3) ( نمودار شماره >05/0pبود (

   
  هاي ماده. دانه در موش دانه، شاهد، استرس، استرس+سياه هاي سياه : ميانگين درصد هماتوكريت بين گروه3نمودار شماره 

  ). >05/0pاست (  شده صورت ميانگين و انحراف معيار نشان داده ها به داده
aدار بودن نسبت به گروه شاهد؛  : معنيbدانه؛  دار بودن نسبت به گروه سياه : معنيcدار بودن نسبت به گروه استرس؛  : معنيd: دانه + استرس دار بودن نسبت به گروه سياه معني. 

داري وجود دارد  ها، اختالف معني داد در بين تمام گروه انـون نشـهاي خهاي حاصل از ميانگين تعداد پالكتي يافتهبررس
)05/0p<4ماره) ( نمودار ش.( 
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  هاي ماده. دانه در موش استرس+سياهدانه، شاهد، استرس،  هاي سياه : ميانگين مقدار پالكت بين گروه4نمودار شماره 

  ).>05/0pاند ( صورت ميانگين و انحراف معيار نشان داده شده ها به داده
aدار بودن نسبت به گروه شاهد؛  : معنيbدانه؛  دار بودن نسبت به گروه سياه : معنيcدار بودن نسبت به گروه استرس؛  : معنيdترس.دانه+اس دار بودن نسبت به گروه سياه : معني 

داد درهموگلوبين نشانهاي حاصل از ميانگين مقداربررسي داده
)، 3/10±25/2) نسبت به گروه شاهد (8/6±45/0گروه استرس (
  ن ـ)، همچني>05/0pت (ـوده اسـدار ب كاهش معني

دانه  ) و سياه4/13±05/0دانه+استرس ( هاي تجربي {سياهدر گروه
داري  )} نسبت به گروه استرس، اختالف معني2/1±7/12(

 ).5) ( نمودار شماره >05/0pمشاهده گرديد (

   
  هاي ماده. دانه در موش استرس+سياه استرس،دانه، شاهد،  هاي سياه : ميانگين مقدار هموگلوبين بين گروه5نمودار شماره 

 ). >05/0pاست (  صورت ميانگين و انحراف معيار نشان داده شده ها به داده

aدار بودن نسبت به گروه شاهد؛  : معنيbدانه؛  دار بودن نسبت به گروه سياه : معنيcدار بودن نسبت به گروه استرس؛  : معنيdدانه+استرس. هدار بودن نسبت به گروه سيا : معني  

  بحث
حركتي باعث كاهش  آمده، استرس بي تدس براساس نتايج به

و همكاران  Roshanشود. اما در مطالعه   هاي خوني مي شديد سلول
  ). 1حركتي باعث افزايش مقدار گلبولهاي سفيد شد ( استرس بي

دانه باعث  عالوه بر اين، در مطالعه حاضر نشان داده شد سياه
طوركه در مطالعات  شود، همان حركتي مي كاهش اثر استرس بي

 يها فعاليت جمله از بيولوژيكي يها فعاليت قبلي نيز انواع
   فنلي وزيدهايـليكـگ و تانن ا،ـدهـه فالونوئيـيلـوس به رسـداستـض
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 حاوي دانه دهد سياه و نتايج اين مطالعات نشان مي شده گزارش
 ساپونين، فالونوئيدها، مانند فعال بيولوژيك شيميايي، مواد

در  .)1پروتئين است ( و ثابت يها روغن ،ها پروتئين آلكالوئيدها،
گرم  ميلي 400  دانه (با دوز همطالعه حاضر، تجويز عصاره الكلي سيا

هاي سفيد، پالكت  بركيلوگرم وزن بدن) باعث افزايش در گلبول
 كه در مطالعات قبلي، مصرف خون و هموگلوبين شد. درصورتي

 ها پالكت تعداد هفته باعث كاهش 12 به مدت دانه سياه خوراكي

هاي سفيد شده بود كه اين نتيجه با نتايج مطالعه حاضر  گلبول و
خواني نداشت، همچنين در مطالعه حاضر نشان داده شد هم
شود كه اين بخش از   هموگلوبين مي سطح دانه باعث افزايش سياه
 به اين توجه با ها با نتايج مطالعات ديگر همخواني داشت. يافته

 دانه سياه روغن از توان مي ها خوني كم احتماالً در درمان ،مطالب

تعدادي از مطالعات قبلي، تجويز ). همچنين در 10استفاده كرد (
دانه، هيچ تغييري در تعداد  يك و چهار هفته عصاره سياه

 يها بررسي در). 11،12(هاي خون ايجاد نكرد  پالكت

 در ضدانعقاد خون تركيب چندين گرديد آمده، مشخص عمل به

 در تواند تركيبات مي اين درماني اثرات دارد، كه دانه وجود سياه

 دانه ). روغن سياه13تر باشد ( قوي از آسپرين  ه،لخت از جلوگيري

 از آراشيدونيك ناشي ها پالكت تجمع و خون انعقاد مهار باعث

 ).14شود ( دانه) مي هاي موجود در سياه اسيد (يكي از اسيد چرب
دانه باعث تقويت ايمني سلولي شده و  برخي از تركيبات سياه

). 15،16كنند ( مينترل برخي ديگر نيز تركيبات ايمني را مهار و ك
روغن عالوه، تجويز خوراكي، موضعي و داخل صفاقي  به

  ). 9،17، خاصيت ضدالتهابي دارد (دانه سياه
  
  
  
  

      دانه داراي مقدار زيادي  اي مشخص گرديد سياه در مطالعه
اسيد لينولئيك آلفا، اسيد استئاريدونيك و مواد ديگري است كه 

 متانولي ). همچنين عصاره18شود (  باعث تقويت پاسخ ايمني مي
). ثابت 19( هاي سفيد دارد گلبول سميت را بر دانه، كمترين سياه

در  قوي ضدالتهابي تيموكينون، اثرات و دانه سياه شده است روغن
). 20اند ( ه داد نشان خود از مختلف آزمايشگاهي التهابي يها مدل

اي از اثرات  تيموكينون از جمله تركيباتي است كه بخش عمده
). در مطالعات مختلف 21شود ( دارويي سياه دانه را موجب مي

هاي سفيد و تعداد  ولدانه باعث كاهش گلب سياه اثبات شده
شود، اما در اين مطالعه خالف آن مشاهده گرديد  ها مي پالكت

علت تفاوت در ميزان تجويز دوز  تواند به كه اين اختالف مي
باشد كه با افزايش مدت  دانه  اهمصرفي و مدت زمان تجويز سي

علت  يابد. همچنين استرس به زمان مصرف، تأثير آن كاهش مي
هاي خوني باعث كاهش شديد آنها  تأثير مخرب بر هموستاز سلول
علت  دانه نيز به حركتي شده و سياه در گروه تجربي استرس بي

 آلكالوئيدها، ساپونين، وجود تركيباتي همانند فالونوئيدها،
پروتئين باعث كاهش اثرات استرس  و ثابت يها روغن ،ها تئينپرو

  شود.  هاي خوني مي بر سلول
  

  گيري نتيجه
دانه باعث افزايش  نتايج اين مطالعه نشان داد عصاره الكلي سياه

شود.  ها و هموگلوبين خون مي هاي سفيد، تعداد پالكت گلبول
دن در برابر خوني و افزايش ايمني ب بنابراين، در جلوگيري از كم

گردد در مطالعات آتي براي  ها مؤثر است. لذا پيشنهاد مي بيماري
تشخيص دوز صحيح و عوارض احتمالي اين گياه و اطالعات 

  هاي بيشتري صورت گيرد. تر، بررسي كامل
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Abstract 
 
Background and Objectives: Nigella Sativa with a rich medical and 
religious history, has useful chemical compounds that have beneficial 
effects on human health. In this research, the effect of alcoholic extract 
of Nigella sativa on blood parameters were investigated. 
 
Methods: This experimental study was carried out on 28 mature female 
Wistar rats (weight, 160-200g) in 4 groups (7 mice/group). The first 
group (control group) received no drug, the second (N. Sativa) and 
third (N. Sativa+immobilization stress) groups received alcoholic 
extract of N. Sativa at a dose of 400mg/kg for 21 days through gavage. 
It should be noted that the third group underwent immobilization stress 
in addition to gavage treatment; the fourth group only received 
immobilization stress. Blood samples were taken from the heart 
ventricle and then blood factors were measured using Melet. Ms. Cell 
Counter device. The results were analyzed by one-way ANOVA and 
the level of significance was considered at p<0.05. 
 
Results: In the experimental group (N. Sativa+Stress), white blood 
cells and platelets percentage significantly increased, compared to the 
control and stress groups, respectively (p<0.05). Red blood cells, 
hematocrit, and hemoglobin in the groups received N. Sativa showed 
no significant difference compared to the control group, but a 
significant difference was observed in the group received N. Sativa + 
stress compared to the stress group (p<0.05). 
 
Conclusion: The results of this study showed that the effect of 
alcoholic extract of N. Sativa on blood factor increase immunity of the 
body and reduce and eliminate the negative effects of stress on the 
blood factors. 
 
Keywords: Nigella sativa; Blood-blood supply; Mental disorders. 
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