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چکیده
زمینه و هدف :سیاهدانه با اثرات ضدالتهابی و ضدمیکروبی از جمله گیاهان دارویی پرمصرف میباشد که به دلیل عوارض زیاد
داروهای شیمیایی به عنوان درمان جایگزین یا کمکی استفاده میشود .هدف از این مطالعه ،ارزیابی اثرات ترمیمی و حفاظتی

سیاهدانه از دیدگاه پاتولوژیکی در دستگاه گوارش موش صحرایی بود.

روش بررسی :در این مطالعه  30سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به  3گروه تقسیم شدند .گروه آزمایشی اول
 mg/kg 400و گروه آزمایشی دوم  mg/kg 800عصارهی سیاهدانه و گروه کنترل سرم فیزیولوژی به صورت خوراکی و روزانه

تا  2ماه دریافت کردند .نمونههای دوازدهه ،ژژنوم و ایلئوم پس از ثبوت توسط فرمالین  %10نمکی ،مراحل پاساژ و قالبگیری

را طی کرده و برشهای  5میکرونی از آنها تهیه شده و توسط رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین رنگ آمیزی شدند .در نهایت با

میکروسکوپ نوری برای تعیین خصوصیات بافتشناسی بررسی شده و طول پرزهای روده کوچک در ناحیه ابتدای دوازدهه،
* نویسنده مسئول :
محمد بابائی؛
دانشکده پیرادامپزشکی ،دانشگاه بوعلی سینا
Email :

mohammad.babaei@basu.ac.ir

ژژنوم ،ایلئوم ،عرض پرزها و درصد سلولهای گابلت از کل سلولهای پوششی روده در نواحی مذکور بررسی گردید و نتایج با

نرم افزار  SPSSآنالیز شد.

یافتهها :نتایج نشان داد که سیاهدانه باعث افزایش طول پرزها در دوازدهه ،ژژنوم و ایلئوم به صورت معنیدار بود .همچنین عرض
پرزها و درصد سلولهای گابلت افزایش داشت.

نتیجه گیری :با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان چنین نتیجه گرفت که سیاهدانه با افزایش طول پرزها باعث افزایش جذب مواد

غذایی شده و اثرات محافظتی دارد.

واژههای کلیدی :سیاهدانه ،روده ،پرز ،موش صحرایی

 2دانشیار گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 3دانشیار گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
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 1استادیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده پیرادامپزشکی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

اثرات هیســتوپاتولوژیکی تجویز...

مقدمه

مشخص گردید که تجویز خوراکی روغن سیاهدانه در زخم معدهی ایجاد

به دلیل نگرانی روز افزون در مورد عوارض داروهای شیمیایی و

شده در موش بهواسطهی مصرف اتانول باعث کاهش محتوای هیستامین،

بیفایده بودن تعدادی از آنها در مصرف طوالنیمدت ،استفاده از ترکیبات

بهبود زخم و سطح گلوتاتیون شده و غلظت موسین را افزایش داد و اثرات

طبیعی بهصورت مکمل ،درمان یا جایگزین بیشتر مورد توجه قرار گرفته

حفاظتی سیاهدانه را نیز در آسیب ایسکمیک مخاط معده نشان دادهاند(.)24

است .عالقه به داروهاي گياهي باعث افزایش رشد و مصرف آنها شده

تاکنون مطالعهی جامعی که اثرات هیستوپاتولوژیک تجویز خوراکی

است .بهخاطر عوارض جانبي داروهاي معمول استفاده از فراوردههای

عصاره سیاهدانه بر روی پرزهای روده را نشان دهد ،انجام نشده است .در

گياهي و طبيعي بهعنوان درمان سنتي تعداد زيادي از بيماريها در چند

این مطالعه سعی شده است با تجویز روزانهی عصارهی سیاهدانه توسط لوله

دههی اخير بيشتر شده است( .)1-3گياهان دارويي به عنوان انتخاب

مری تغییرات طول پرزهای رودهها بررسی شود.

سالمتر در بعضی موارد يا حتي تنها مادهی مؤثر معرفي شدهاند .مردم در
فرهنگها و مكانهاي متفاوت گياهان مشابهي را براي اثر بر بيماريهاي

روش بررسی

شبيه به هم ميشناسند .مانند اثر ضدسرطان ،آنتياكسيدان ،ضدميكروب،

در این مطالعهی تجربی 30 ،سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار

ضد التهاب و اثرات تعديلكنندهی سیستم ايمني(5و4و .)1همچنین ثابت

به وزن تقریبی  200-250گرم از محل پرورش و نگهداری حیوانات

شده است که عصارههای بهدست آمده از گیاهان و ادویههای مختلف و

آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه تهیه گردید .حیوانات قبل

ترکیباتی نظیر نوکلئوتید که نقش محرک رشد را ایفا میکنند ،از طریق

از شروع مطالعه ،به مدت دو هفته به شرایط محیطی عادت داده شدند

اعمال اثرات آنتیباکتریایی بر میکروفلور روده و همچنین تحریک ترشح

و سپس در قفسهای پلیکربناتی در گروههای جداگانه در دمای 25±2

آنزیمهای هاضمه باعث افزایش میزان هضم و جذب پروتئینها ،چربیها

درجه سانتیگراد و رطوبت  45-55درصد و شرایط استاندارد چرخه نوری

و کربوهیدراتها در جهت تحریک رشد میشود(7و.)6

 12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی با دسترسی آزاد به آب و غذای

یک گیاه دو لپهای از خانوادهی آالله ( )Ranunculaceaeبوده و

تهران) در طول مطالعه نگهداری شدند .کلیه موارد اخالقی کار با حیوانات

بهصورت طبيعي در نقاط مختلف ايران ميرويد( .)1از ویژگیهای این

آزمایشگاهی در طول انجام مطالعه بر اساس دستورالعملهای مصوب

گیاه ،اثرات ضد التهابی(9و ،)8ضد دردی(11و ،)10ضد انگلی(،)12-14

کمیته اخالق دانشکده صورت پذیرفت و حیوانات بهصورت تصادفی

ضد میکروبی(16و ،)15ضدتوموری( )17کاهش چربی خون( )18-20و

به سه گروه دهتایی شامل یک گروه کنترل و دو گروه آزمایش تقسیم

تقویتکنندهی سیستم ایمنی(22و )21است .دانهی آن حداقل حاوی  4نوع

شدند .گروه آزمایش اول عصارهی سیاهدانه با دوز  400میلیگرم بهازای

آلکالوئید به نامهای تیموکینون ،دیتیموکینون ،تیمول و تیموهیدروکینون

هر کیلوگرم وزن بدن( 2سیسی) و گروه آزمایش دوم عصارهی سیاهدانه با

است .همچنین دارای مواد تغذیهای مثل کربوهیدراتها ،چربیها،

دوز  800میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن بدن( 2سیسی) و گروه کنترل

ویتامینها ،مواد معدنی مثل کلسیم ،آهن ،پتاسیم و پروتئینها از جمله

 2سیسی سرم فیزیولوژی توسط گاواژ به مدت  2ماه بهصورت روزانه

 8نوع اسیدآمینه ضروری بدن میباشد( .)23مادهی موثر اصلی سیاهدانه

دریافت کردند.

تیموکینون است که اثرات حفاظتی آن در آسیب حاد معدی ناشی از اتانول

بـه ایـن منظـور دانـهی گیـاه سـیاهدانه از فروشـگاههای گیاهـان

در موش صحرایی نشان داده شده است؛ بهطوریکه در مطالعهی انجام شده

دارویی(عطـاری) شهرسـتان تبریـز خریـداری شـد و توسـط کارشناسـان
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سیاهدانه ( )Nigella sativa L.بهعنوان یکی از گیاهان دارویی،

فشردهی مخصوص حیوانات آزمایشگاهی(شرکت خوراک دام پارس،

محمد بابائی و همکاران

بخـش هرباریـوم جهـاد کشـاورزی شهرسـتان تبریـز شناسـایی گردیـد.

آسانکشـی بـا گاز  ،CO2کالبدشـکافی شـده و از روده کوچـک آنهـا در

بهمنظـور جداسـازي بهتـر و مؤثرتـر مـواد فعـال موجـود در گیاه،

ناحیـه دوازدهـه ،ژژنـوم و ایلئوم نمونهبرداری شـد .با جدا کـردن قطعات

دانـهی آن بـه وسـیله آسـیاب برقـی به صـورت پـودر درآورده شـد .براي

بافتـی از آنهـا و طـی مراحـل آمـاده سـازی بافـت ،نمونههـا در سـبدهای

تهیـه عصـاره هیدروالکلـی ،پودر گیـاه در  500میلیلیتر اتانـول  80درصد

مخصـوص و در داخـل محلـول ثبوتی فرمالیـن  %10نمکی بـا  PHخنثی

قـرار گرفـت و بـه منظـور ممانعـت از اثـرات دمـاي محیـط و اختلاالت

قـرار داده شـدند تـا کاملا ثابـت شـوند .نمونههـا طـی مراحـل آبگیـری،

متأثـر از آن ،بـه مـدت یـک هفتـه داخـل یخچـال نگهداري شـد .سـپس،

شـفاف کـردن بافـت و آغشـتگی بافـت بـه پارافین پاسـاژ داده شـدند .در

توسـط قیف شیشـهاي و کاغـذ صافی صـاف گردید و محلـول حاصل در

مرحلـه بعـد ،قالب گیـری نمونهها با پارافیـن ،تهیه برشهـای  5میکرونی

دسـتگاه روتـاري ،بـا دمـاي  55درجـه سـانتیگراد و بـا دور متوسـط 60

و چسـباندن و رنـگ آمیـزی بـا هماتوکسـیلین ائوزیـن صـورت پذیرفت،

دور در دقیقـه بـه منظـور جداسـازي حلال از عصـاره قـرار گرفـت .پس

سـپس بـا میکروسـکوپ نـوری بـرای تعییـن خصوصیـات بافتشناسـی

از خـروج حلال مایـع غلیـظ جامد بهدسـت آمـده داخل پلیت شیشـهاي

بررسـی گردیـد .طـول پرزهـای روده کوچـک در ناحیه ابتـدای دوازدهه،

ریختـه و بـه مـدت  48سـاعت زیـر هـود قـرار داده شـد .بعـد از تغلیـظ

ژژنـوم و ایلئـوم و قطـر پرزهـا و درصـد سـلولهای گابلـت از کل

کامـل عصـاره ،درِ پلیتهـا بـه منظـور جلوگیري از ورود هوا بسـته شـده

سـلولهای پوششـی روده در نواحـی مذکـور بررسـی شـد.

و تـا زمـان مصـرف در فریـزر با دمـاي  -20درجـه سـانتیگراد نگهداري

نتایـج بـا اسـتفاده از نرم افزار  SPSSبا هم مقایسـه شـدند .بعد از

گردیـد .از هـر  100گـرم پـودر سـیاهدانه  32/2گـرم عصـارهی سـیاهدانه

اطمینـان از نرمـال بـودن دادهها ،از تسـت  ANOVAیکطرفـه و Tukey

بـه رنـگ قهـوه ای تیـره بهدسـت آمـد کـه در آب و بـا کمک توئیـن ،80

اسـتفاده گردیـد و دادههـا بـا اسـتفاده از آن تجزیـه و تحلیـل شـدند و

خـوب حل شـد.

 p>0/05معنـیدار در نظـر گرفته شـد.

 24سـاعت پـس از پایـان تیمـار ،موشهـای صحرایـی بعـد از

یافتهها
جدول  :1اثر تجویز خوراکی عصارهی سیاهدانه بر طول پرزهای روده در گروههای آزمایشی

گروه کنترل

243/84±8/46

166/85±6/09

100/53±7/36

گروه 400 mg/kg

* 281/5±8/43

* 190/04±7/68

* 115/25±7/76

گروه 800 mg/kg

310/34±10/17 *#

* 198/53±7/53

134/7±10/2 *#

اطالعات به صورت میانگین±خطای انحراف معیار نمایش داده شده است.
عالمت ستاره(*) نشاندهندهی معنیدار بودن در سطح  p>0/05در مقایسه با گروه کنترل است.
عالمت مربع( )#نشان معنیدار بودن در سطح  p>0/05در مقایسه با گروه  400 mg/kgمی باشد.
از تست  ANOVAیکطرفه و  Tukeyبرای مقایسه گروهها استفاده شده است.

نتایـج بهدسـت آمـده از بررسـی طـول پرزهـای روده کوچـک در

طـول در گـروه دوم بـا افزایـش دوز سـیاهدانه بیشـتر شـده و در سـطح

جـدول  1مشـخص کـرد کـه بـا مصـرف عصـارهی سـیاهدانه در هـر دو

شـاخص اطمینـان  %95ایـن افزایش طول نسـب بـه گروه کنتـرل معنیدار

گـروه طـول پرزهـای روده کوچـک افزایـش یافتـه بـود ،که ایـن افزایش

بـود(.)p>0/05
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گروه

دوازدهه ()µm

ژژونوم ()µm

ایلئوم ()µm

نتایج بهدست آمده از بررسی طول پرزهای روده کوچک در جدول  1مشخص کرد که با مصرف عصارهی سیاهدانه در هر دو گروه
طول پرزهای روده کوچک افزایش یافته بود ،که این افزایش طول در گروه دوم با افزایش دوز سیاهدانه بیشتر شده و در سطح

اثرات هیســتوپاتولوژیکی تجویز...

شاخص اطمینان  %95این افزایش طول نسب به گروه کنترل معنیدار بود(.)p<0/05
اثر تجویز خوراکی عصارهی سیاهدانه بر عرض پرزهای روده ()µm
1۴۰

*

12۰

*

1۰۰

دوازدهه
ژژنوم

۶۰

ایلئوم

میکرومتر

8۰

۴۰

2۰

800
800 mg/kg
mg/kg

400
mg/kg
400
mg/kg

کنترل
کنترل

۰

نمودار  :1اثر تجویز خوراکی عصارهی سیاهدانه بر عرض پرزهای روده در قاعدهی پرز در گروههای آزمایشی
نمودار  :1اثر تجویز خوراکی عصارهی سیاهدانه بر عرض پرزهای روده در قاعدهی پرز در گروههای آزمایشی
اطالعات به صورت میانگین±خطای انحراف معیار نمایش داده شده است.

است.باشد.
کنترل می
گروه
انحرافp<0/
در سطح 05
صورتی معنیدار بودن
ستاره(*)بهنشاندهنده
شده
مقایسه باداده
معیاردرنمایش
میانگین±خطای
عالمتاطالعات

در استفاده
گروهها
مقایسهی
دربرای
Tukey
طرفه
ییک
ANOVA
از
است .کنترل است.
شدهگروه
مقایسه با
p>0/05
سطح
دارو بودن
معنی
تستنشاندهنده
ستاره(*)
عالمت

دانه عرض پرزهای رودهی
شدهسیاه
مصرف
ها که
گروهداد
مقایسهنشان
مختلف(نمودار )1
گروه
روده کوچک
است.
استفاده
های  Tukeyبرای
طرفه و
ANOVAدریک
پرزهایتست
نتایج بررسی عرض از
کوچک را افزایش داده بود که این افزایش عرض از نظر آماری معنیدار و کامال وابسته به دوز بود(()p<0/05نمودار .)1

کوچک را افزایش داده بود که این افزایش عرض از نظر آماری معنیدار و

نتایج بررسی عرض پرزهای روده کوچک در گروههای

کامال وابسته به دوز بود(()p>0/05نمودار .)1

مختلف(نمودار  )1نشان داد که مصرف سیاهدانه عرض پرزهای رودهی

اثر تجویز خوراکی عصارهی سیاهدانه بر درصد سلولهای گابلت از کل سلولهای پوششی
۴۰

*# *#

3۵

*

3۰

*

2۵

1۵

ایلئوم

1۰
۵
800
mg/kg
800
mg/kg

400
mg/kg
400
mg/kg

کنترل
کنترل

۰

های آزمایشی
های پوششی
سلول
سیاهدانه
عصاره
اثر تجویز
نمودار  :2:2اثر
نمودار
آزمایشی
گروههای
پوششی در گروه
سلولهای
کلسلول
گابلت ازازکل
هایگابلت
های
درصدسلول
دانه بر درصد
ییسیاه
خوراکیعصاره
تجویز خوراکی
است.
دادهشده
نمایشداده
معیارنمایش
انحرافمعیار
میانگین±خطای انحراف
صورت میانگین±خطای
است.
شده
اطالعاتبهبهصورت
اطالعات
است.است.
کنترل
گروه
مقایسه با
دهندهیی معنی
دهنده
(*)نشان
ستاره(*)
عالمت
کنترل
گروه
p>0/05دردرمقایسه با
سطحp<0/05
درسطح
بودن در
دار بودن
معنیدار
نشان
عالمت ستاره
باشد.باشد.
 400می
mg/kg
گروه
دار بودن
دار
نشانمعنی
مربع()#)#نشان
عالمت
 400می
mg/kg
مقایسهبا باگروه
p>0/05دردرمقایسه
سطح p<0/05
در سطح
بودن در
معنی
عالمت مربع(
است.
شده
استفاده
ها
ه
گرو
مقایسه
برای
Tukey
و
طرفه
ک
ی
ANOVA
تست
از
از تست  ANOVAیکطرفه و  Tukeyبرای مقایسه گروهها استفاده شده است.

همچنین مقایسهی میانگین درصد سلولهای گابلت از کل سلولهای پوششی روده کوچک و بزرگ در گروههای آزمایشی مختلف

مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت) دوره  14مرداد و شهریور 1399

نشان داد که با مصرف عصارهی سیاهدانه تعداد سلولهای گابلت و درصد آنها از کل سلولهای پوششی روده کوچک و بزرگ

افزایش یافته بود که این افزایش از نظر آماری معنیدار بود(()p<0/05نمودار .)2
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ژژنوم

درصد %

دوازدهه

2۰

محمد بابائی و همکاران

همچنین مقایسهی میانگین درصد سلولهای گابلت از کل

در مشاهدهی میکروسکوپی مقاطع بافتی رودهی کوچک و بزرگ

سلولهای پوششی روده کوچک و بزرگ در گروههای آزمایشی مختلف

در گروههای مصرفکنندهی عصارهی سیاهدانه پرخونی مشاهده گردید که

نشان داد که با مصرف عصارهی سیاهدانه تعداد سلولهای گابلت و درصد

این پرخونی هم وابسته به دوز بود و در گروه  2بیشتر مشاهده شد .تعداد

آنها از کل سلولهای پوششی روده کوچک و بزرگ افزایش یافته بود که
این افزایش از نظر آماری معنیدار بود(()p>0/05نمودار .)2

سلولهای آماسی در پارین مخاط در همهی قسمتها نسبت ًا کم بود و
مصرف سیاهدانه هم تغییری در تعداد آنها ایجاد نکرد(شکل .)1

هایپرپالزیپالزی
تصویر  Cهایپر
برابر)،
8۰۰
نشانمیمیدهند(بزرگنمایی
قرمز)دردر یک
مشخص(ستارهقرمز)
پرخونیمشخص(ستاره
پرخونی
تصاویر&A B
تصاویر B
شکل :1
تصویر C
برابر)،
دهند(بزرگنمایی800
رودهرا رانشان
پرزروده
یک پرز
&A
شکل :1

بحث

دهد(بزرگنمایی  2۰۰برابر) ،تصویر  Dضخیم شدن و بلندشدن پرزهای روده را در گروههای آزمایشی نشان میدهد(بزرگنمایی 2۰۰
برابر) و عرض پرزهای روده کوچک و افزایش سلولهای گابلت میشود .در
تحقیقات نشان داده شده است که عصارهی آبي سياهدانه ،ايندكسهاي زخم

چند دهه اخیر استفاده از گیاهان دارویی با توجه به مزیتهای
در
بحث

معدهی ايجاد شده با آسپرين را به ميزان  36درصد كاهش ميدهد(.)25

دارویی،
مقاومت
حداقل ،عدم
اخیرزیست
خطرات
متعدد ازدرجمله
حداقل ،ع
زیست
خطرات
ی جمله
مطالعهاز
مزیتهای متعدد
توجه به
دارویی با
محیطیگیاهان
استفاده از
چند دهه
مقاومت با دوز
دم سياهدانه
روغن
محیطی هفتهاي
مصرف 2
داد كه
ديگر نشان

نموده واست.
زیادیبه را در سطح جهان
توجهدسترس
بودن ،در
پایدار و
ارزاندربودن،
دارویی،
توجهجهان
بودن،سطح
زیادی را در
دسترس
پایدار و
ارزان بودن،
گلوتاتيون معده را افزايش داده و ميزان
جلبموسين
خود ميزان
g/kg/dayبه0/88

گابلت
برابرهای
سلول
کوچک
روده
است .نشان داده شد که مصرف سیاهدانه باعث افزایش طول و
نمودهتحقیق
جلب این
خود در
بر مخاط
الكل را
افزایش در
اثراتومحافظتي
دهد و
پرزهای مي
عرضرا كاهش
هيستامين
طولسیاهدانه ،ایندکسهای زخم معدهی ایجاد شده با آسپرین را به میزان 36
افزایشآبی
عصارهی
دانهکه
است
نشانکهداده
تحقیقات
شود .در
باعث
شدهسیاه
مصرف
داده شد
تحقیق نشان
می این
در

معده نشان ميدهد( .)24در این تحقیق نیز افزایش خونرسانی به رودهها و

درصد کاهش میدهد( .)25مطالعهی دیگر نشان داد که مصرف  2هفتهای روغن سیاهدانه با دوز  0/88 g/kg/dayمیزان موسین و

279

گلوتاتیون معده را افزایش داده و میزان هیستامین را
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اثرات
دهد و
مجله می
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مشخصیینشان
( ))Mرارابهبهنحو
روده(پیکان
پرزهای
گابلت در
هایلهای
سلول سلو
نشان می-
نحو مشخص
زیرمخاطی (M
ایزیرمخاطی
ماهیچاهی
الیهماهیچه
شدنالیه
ضخیمشدن
مشکی) وضخیم
مشکی) و
روده(پیکان
پرزهای
گابلت در
میدهد(بزرگنمایی  200برابر) ،تصویر  Dضخیم شدن و بلندشدن پرزهای روده را در گروههای آزمایشی نشان میدهد(بزرگنمایی  200برابر)

اثرات هیســتوپاتولوژیکی تجویز...

افزایش سلولهای گابلت نشاندهندهی اثر حفاظتی سیاه دانه است .روغن

عصاره سیاهدانه باشد .اثرات ضدالتهابی عصاره سیاهدانه توسط محققان

سياهدانه به خاطر عمل محافظت سلولي نيز به عنوان داروي ضدزخم

دیگر هم نشان داده شده است.

معده استفاده شده است( .)26در مطالعهای که بر روی موشهای صحرایی

عالوه بر این ،دانههای سیاهدانه حاوی سایر مواد تشکیلدهنده ،از

دارای انتروکولیت نکروز دهنده انجام شده است ،استفاده از روغن سیاه

جمله عناصر غذایی مانند کربوهیدراتها ،چربیها(اسید لینولئیک و اسید

دانه آسیب ایجاد شده و آپوپتوز را کاهش داده بود ،سیاهدانه با اثرات

اولئیک) ،کالسهای فسفولیپید(فسفاتیدیل کولین ،فسفاتیدیل اتانول آمین،

آنتیاکسیدانی و کاهش پراکسیداسیون لیپیدی باعث بهبود موشهای

و فسفاتیدیل سرین ،فسفاتیدیل اینستول) ،ویتامینها(ب  ،1کاروتن ،ب ،6

صحرایی شده بود( .)27در مطالعهی ديگري مصرف روغن سياهدانه در

نیاسین و اسید فولیک) ،عناصر معدنی(کلسیم ،آهن ،سلنیوم و پتاسیم) و

موش صحرایی با افزايش سطح گلوتاتيون و موسين و كاهش هيستامين

پروتئینها(هشت اسید آمینه از نه اسید آمینه ضروری) .این مواد ،عناصر

مخاطي ،دیوارهی معده را به ميزان  53درصد از زخم ايجاد شده با اتانول

اساسی رژیمغذایی هستند و در سالمت نقش مهمی دارند(35و.)34

محافظت ميكند( .)24تيموكينون با دوزهاي  100و  50ميليگرم بر

بنابراین ،اثرات تغذیهای سیاهدانه ممکن است به افزایش عملکرد روده

ی ويستار باعث محافظت از زخم
كيلوگرم و سياهدانه در موشهاي صحرای 

کمک کند .در این مطالعه نیز طول و عرض پرزهای روده افزایش یافته بود

معده شده و از طريق اثر آنتياكسيداني ،ايسكمي-رپرفيوژن القايي با زخم

که میتواند در بهبود عملکرد روده نقش داشته باشد.

معده را كاهش ميدهد( .)28اثر تيموكينون بهعنوان مادهی موثر سیاهدانه

مطالعات نشان داده است که عصارهی اتردوپترولي سياهدانه

بر كوليت ايجاد شده با استيك اسيد نيز در موش صحرایی نشان داد که

حركات خودبخودي روده خرگوش و خوكچه را ،از طريق بلوك كانالهاي

تيموكينون با دوز  10ميليگرم بر كيلوگرم اثر پيشگيريكنندگي دارد كه

كلسيمي ،مهار ميكند( .)36همچنین در مطالعهاي اثرات عصاره تام سياهدانه

با كاهش آزادسازي فاكتور فعالكنندهی پالكتي و هيستامين ،جلوگيري

بر ژژنوم خرگوش و خوكچه هندي بررسي شده است ،که شلي عضالني

از تخليه گلوتاتيون و ممانعت از پراكسيداسيون چربيها همراه است

وابسته به دوز در ژژنوم خرگوش مشاهده گردید( .)37در مطالعهی حاضر

و بررسیهای بافتشناسی بهبود زخم ،فقدان التهاب سلولی و ادم در

تعداد سلولهای آماسی در پارین مخاط نسبت ًا کم بود .همچنین ارتفاع

مخاط کولون به دنبال استفاده از تيموكينون را نشان داد( .)29یکی از

پرزهای روده باریک ،در گروههای تجربی پس از مصرف عصاره سیاهدانه

ویژگیهای بالقوهی سیاهدانه توانایی یک یا چند مادهی تشکیلدهندهی

نسبت به گروه کنترل افزایش یافته بود.

آن در کاهش آسیب بافت به دلیل فعالیتهای آنتیاکسیدانی است.
مطالعات مختلفی خواص آنتیاکسیدانی سیاهدانه را پس از آسیب ایسکمی

نتیجهگیری

نشان دادهاند( ،)30-33همچنین سیاهدانه فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی

موجود در دانه گياه سياه دانه داراي اثرات فارماكولوژيك متعددي هستند.

مانند  GSH-PXو  SODرا تقویت میکند و با خاصیت آنتیاکسیدانی

اين تركيبات با افزایش طول پرزها باعث افزایش جذب موادغذایی و با

باعث کاهش پراکسیداسیون لیپیدها در غشاهای بیولوژیکی میشود(.)34

افزایش سلولهای گابلت اثر حفاظتی دارند و با افزایش خونرسانی در

در بررسی حاضر با وجود اینکه وارد نمودن لوله گاواژ و ایجاد ضایعه

مخاط روده می توانند آسیبهای ایجاد شده در دستگاه گوارش را بهبود

ثانوی به هر سه گروه تعلق داشته و عملی یکسان بوده انتظار میرفت که

بخشند .همچنین با توجه به تغییرات بافتی ایجاد شده در این مطالعه،

التهاب و پرخونی در هر سه گروه و به صورت یکسان وجود داشته باشد؛

میتوان توصیه نمود که سیاهدانه برای تخفیف دردهای کولیکی حاصل از

ولی ضایعه ،صرف ًا مختص گروه کنترل بود؛ همچنین عدم حضور رگههای

زخمهای رودهای قابل استفاده است .از سوی دیگر سیاهدانه با اثرات آنتی

شبکه مانند دژنرسانس و نکروز در الیههای عضالنی روده در گروههای

اکسیدانی قادر خواهد بود که روند ترمیم زخمهای رودهای را تسریع کند.

اول و دوم نیز میتواند به ترتیب نشاندهندهی اثرات ضدالتهابی و ترمیمی
مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت) دوره  14مرداد و شهریور 1399
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و خونرسانی مجدد و استفاده از عوامل اکسیدان در بافتهای مختلف

گزارش تحقيقات متعدد حاكي از آن است كه روغن و تركيبات
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Background and Aim: Nigella sativa with anti-inflammatory and antimicrobial
effects is one of the most widely used medicinal plants that can be used as an
alternative or adjunctive therapy due to many side effects of chemical drugs. The
aim of this study was to evaluate the regenerative and protective effects of Nigella
sativa from pathological point of view in rat gastrointestinal tract.
Materials and Methods: This study was carried on 30 wistar male rats which were
divided randomly in to 3 groups. First and second experimental groups received
400 and 800 mg/kgbw Nigella sativa extract respectively and control group received
normal saline orally by gavage for 2 months. The duodenum, jejunum, ileum and
proximal colon samples were collected and after fixation with formalin 10% and
tissue processing, the 5 μm sections were prepared and stained by hematoxylin
eosin staining. Finally, light microscopy was used to determine the histological
characteristics and the length of the small and large intestinal villi in the area of the
duodenum, jejunum, ileum, colon, villus width and percentage of goblet cells. Data
were analyzed by SPSS software.
Results: The results showed that Nigella sativa significantly increased the length of
the villi in duodenum, jejunum and ileum. The width of the villi and the percentage
of goblet cells were also increased.
Conclusion: Based on the results, it can be concluded that the Nigella sativa causes
enhancement of food absorption by increasing the length of villi and has protective
effects.
Keywords: Nigella Sativa, Intestine, Villus, Rat
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