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چکیده
Nigella(دانهسیاه sativa L.(کاربردجنسیناتوانیزجملهاهابیماريازايپارهدرماندرهاي دورگذشتهازکهستدارویگیاهی

سفیدموشسر35تحقیق،ایندر.شدانجامتخمدانبافتیساختاربردانهسیاهاثرالعهمطهدفباتحقیقاین ،رواز این.استداشته
وآب محلولکننده(دریافتشاهد،تیمار)(بدونکنترلشاملمساويگروه5بهوتهیهگرم250- 300وزنبا)ویستار(مادهبزرگ
)mg/kg/b.wt400،200،100(اکثردحومتوسط،داقلحيهادوزدرترتیبهبدانهسیاهعصارهشدند.تقسیمیمارتگروهسهو)الکل
ازپسوجداراهاموشتخمدان،تیماردورهپایاندرد.شصفاقیدرونتزریقتیمارگروهيهاموشبهروزانههفته3طیوتهیه

بابافتیتغییراتوشمارشهافولیکولانواع.گردیدتهیهکرونیمی5بافتیطعامق،نیپارافبایجایگزینوي سازشفافآبگیري،
tآزمونبابررسیمورديهاگروهوتحلیلANOVAآزمونوSPSS)17(باحاصلهايدادهشد.مطالعهنوريمیکروسکوپ

)P<0.05(یمارتهايگروهتمامیدراولیهفولیکولوبدويفولیکولتعداددررا داريمعنیکاهشحاصلنتایج.دشدنمقایسههمبا
کاهشکنترلبامقایسهدرحداکثرمصرفیدوزبایمارتدرنیزهاتخمدانوزنوثانویهفولیکولتعداد.دادنشانکنترلگروهبهنسبت
بهوابستهتخریبیاثرحدوديتاتخمدانبافتبردانهسیاههیدروالکلیعصارهتحقیق،اینهايیافتهبهاستنادباند.داشتداريمعنی
شود.اجتناببایدبارداريدورهدرآنمصرفازوداشتهدوز

Nigella sativa(دانهسیاهکلیدي:هايواژه L.(،موشها،فولیکولتخمدان،بافت.

مقدمه
هابیماريدرمانبرايداروییگیاهانازهمیشهانسان

Nigella(دانهسیاهگیاهواستکردهاستفاده sativa L.(
گیاهینیز)Ranunculaceae(آاللهخانوادهبهمتعلق

بینی،احتقانسرفه،درماندرکهشودمیمحسوبدارویی
جنسیناتوانیوقاعدگیاختالالتدرد،دندانسردرد،

Nagi(استشده میمصرف et al., Asgary؛2008 et al.,

قدیمازورویدمیایرانمناطقاغلبدرگیاهاین. )2008
استبودهاستفادهموردنانبهافزودنیمادهوادویهعنوانبه
)Jazayeri, 2004.(

آنتولترانس:ازعبارتنددانهسیاهعمدههايترکیب
همچنین).%3/4(لیموننو )%8/14(سیمن- پارا)،3/38%(
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روغنتیمولوتیموهیدروکینونتیموکینون،ديتیموکینون،
موادپالمتیکو)%4/23(اولئیک)،%6/55:لینولئیک(اسید

Haji(هستنددانهسیاهگیاهبیآعصارهدراصلیثرؤم

Sharif, 2013.(
بردانهسیاهگیاهآبیعصارهاثررويشدهامجانمطالعات

وزنگیاهاینکهدارد نآازحکایت تولیدمثلیسیستم
باعثودادهافزایشراهااسپرمتعدادوجنسیهاياندام

نرجنسهاي موشدرباروريهايشاخصپیشرفت
Hosseinzadeh(شودمی et al., ,Bashandy؛ 2006

افزایشباعثنیزبزرگسفیدموشمادهجنسدر).2007
برمثبتیاثرتواندمیاینکهشدهزردجسموگراففولیکول
Parhizkar(باشدداشتهمادهجنسباروري et al., 2011.(

Buriro(چربیدهندهکاهشاثر & Tayyab, تأثیر)،2007
Hosseinzadeh(ماهیچهعملکردبر & Taghi, 2012،(

Ahmed(ضدسرطانی et al., درهااندامحفاظت)،2012
Kanter(سموممقابل et al., Kaleem(دیابتیضد)،2005

et al., Halaاکسیدانیآنتیفعالیتو)2006 et al., 2011)(
امااست.شدهدادهنشانزیاديتحقیقاتدرنیزگیاهاین

هیدروالکلیعصارهاثرباارتباطدراطالعاتوتحقیقات
ازوبودهاندكبسیارمادهجنسیدستگاهبردانهسیاهگیاه

از است.زناندردانهسیاهمصرفعدمبرعوامنظرطرفی
باپژوهشاین انجامبرايايانگیزهموجودتناقضاترو این

وتخمدانبافتیساختاربردانهسیاهگیاهاثرمطالعههدف
ویستارنژادمادهجنسصحراییهاي موشدرآنتغییرات

.شد

هاروشومواد
ازبالغمادهبزرگسفیدموشسر35پژوهشایندر

2ازپسوانتخابg300 -250تقریبیوزنباویستارنژاد
چرخهو)C2±22°(استانداردشرایطدرنگهداريهفته
سازگاري)براي (تاریکیساعت12وروشناییساعت12

تهیهوپروژسترونرجلديیزقیتزرباآنهاکردنسیکلو
,Sheikhi-Karizaki(واژنیریاسم گروه5در)،1999

کنترلگروهشاملهاگروهشدند.تقسیممساوي

الکل)وبآمحلولکنندهدریافت(شاهدگروهتیمار)،(بدون
درترتیبهبدانهسیاهعصارهشدند.تقسیمیمارتگروهسهو

،mg/kg/b.wt400(حداکثرومتوسط،حداقليهادوز
سههريهاموشبهروزانههفته3طیوتهیه)200،100
تخمدان،تیماردورهپایاندرشد.صفاقیدرونتزریقگروه

یجایگزینوي سازشفافآبگیري،ازپسوجداراشهامو
انواعگردید.تهیهمیکرونی5بافتیمقاطع،نیپارافبا

نوريمیکروسکوپبابافتیتغییراتوشمارشهافولیکول
باحاصلهايدادهشد.مطالعهx40وx10بزرگنمايبا
)17(SPSSآزمونوANOVAآزمونباهاگروهوتحلیلt

)P<0.05(دشدنمقایسههمبا.
گرم10ازايبهسوکسلهروشبهدانهسیاهدانهازابتدادر

دستگاهبااتانول)و(آبحاللCC200نمونه،پودراز
Rotavaporنسبتبهالکلوبآمحلولازشد.تهیهعصاره

بادوزتعیینازپسشد.استفادهعصارهحاللبرايمساوي
برگرممیلی800کشنده(دوزLD50روشازاستفاده

حداکثرومتوسطحداقل،هايغلظت،بدن)وزنکیلوگرم
بر)mg100،200،400(هايدوزدردانهسیاهعصاره

طیذکرشدههاي دوزگردید.تعیینموشبدنوزنکیلوگرم
درونصورتبهوانسولینسرنگازاستفادهابروز21

.شدتزریقیمارتگروههايموشبهصفاقی
هاموشهمهراستوچپتخمدانتیمار،دورهانپایدر

باتوزینازپسوکرده جدابدنازبیهوشیازپسرا 
درودادهشستشوفیزیولوژيسرمبادیجیتالترازوي
ژپاسامراحلازپسهانمونهازشد.تثبیت%10فرمالین

وپارافیندادننفوذزدایی،الکلگیري،بآ(بافتی
هماتوکسیلینباوتهیهمیکرومتري5مقاطع)،گیريقالب

اولیه،(بدوي،هافولیکولانواعشدند.آمیزيرنگائوزین
میکروسکوپبازرد)جسمتعدادوگرافاترتیک،ثانویه،
گردید.شمارشx10وx40بزرگنماییبانوري

17ویرایشSPSSافزارنرمتوسطآمدهبدستهايداده
)ANOVA(طرفهیکواریانسآنالیزآزمونازاستفادهباو

سطحدردانکنآزمونبامطالعهمورديهاگروهوتحلیل
.دشدنمقایسههمباP>05/0داريیمعن
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نتایج
هاتخمدانوزنکهدادنشانژوهشپاین نتایج

ثانویههاي فولیکولتعدادمیانگینو)B-1وA-1شکل(
تجربیگروهدر)F-1شکل(گراففولیکولو)E-1شکل(
اولیهو)C-1شکل(بدويهاي فولیکولوحداکثردوزبا

داريمعنیسطحدرتیمارگروهسههردر)D-1شکل(
ولیداشتندکاهشکنترلگروهبهنسبت،P<0.05داراي

ترتیکآفولیکولو)H-1شکل(زردجسمتعدادمیانگین
گروهبهنسبت)P<0.05(داريیمعنتغییر)G-1شکل(

.)1(جدول ندادندنشانخودازکنترل

پارامترهاهمهمورددرمختلفيهاگروهمیانگینمقایسه-1جدول
حداکثرمتوسطحداقلشاهدکنترل

b142/8b285/7a375/5a250/5a20/4)%(بدويفولیکول
b0/4b785/3a312/2a375/2a70/1)%(اولیهفولیکول
b428/4b285/4ab125/3ab250/2a750/1)%(ثانویهفولیکول
a0/2a0/2a666/1a50/1a0/1)%(گراففولیکول
ab750/4b20/5ab375/4a0/4b571/4)%(زردجسم
ab0/4ab0/3a625/3ab142/4b714/3)%(آترتیکفولیکول

b045/0b044/0b032/0ab032/0a026/0(گرم)راستتخمدانوزن
b045/0b044/0b032/0ab033/0a022/0(گرم)چپتخمدانوزن

دانهسیاههیدروالکلیعصارهb.wt/mg/kg100کنندهدریافتحداقل:گروه
دانهسیاههیدروالکلیعصارهb.wt/mg/kg200کنندهدریافتمتوسط:گروه
دانهسیاههیدروالکلیعصارهb.wt/mg/kg400کنندهدریافتحداکثر:گروه

آنهاست.بیندارمعنیاختالفدهندهنشانزیر،نمودارهايهاي ستوندرحرفاختالف
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H&E(کنترلگروهدرتخمدان-2شکل , 10X(شاهدگروهدرتخمدان-3شکل)H&E , 10X(
ثانویهفولیکول:3و1زردجسم:4؛یهثانوفولیکول:3؛الیهچندوالیهتکاولیهفولیکول:2و1

,H&E(حداقلدوزباتیماردرتخمدان- 4شکل 40X(متوسطدوزباتیماردرتخمدان-5شکل)H&E, 10X(
آترتیکفولیکول:6؛گراففولیکول:5؛ زردجسم:4

,H&E(حداکثردوزباتیماردرتخمدان-6شکل 40X(
آترتیکفولیکول:6؛ گراففولیکول:4؛ ثانویهفولیکول:2
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آمده تغییرات هاي بدستدر مطالعه فتومیکروگراف
ها دیده نشد. ها و سلولمرفولوژیکی قابل توجهی در فولیکول

).3و 2هايفولیکول به شکل طبیعی مشاهده شد (شکلانواع 
بامقایسهدرتخمدانبافتدرتوجهیقابلتغییرات

زیادتعدادباآترتیکولکفولیولینشد مشاهدهکنترلگروه
.)6و 5، 4هاي (شکلشددیده

بحث
عصارهکهدهدمینشانتحقیقاینازآمدهبدستجنتای

بزرگسفیدموشدرتخمدانبافتبردانهسیاههیدروالکلی
مخربیآثارباالدوزباتیمارگروهدربجزویستارنژادماده

شدهانجامتحقیقاتازايپارهیجنتاباکهاستدهنکرایجاد
)Parhizkar et al., اینکهبهتوجهباندارد.طابقت)2011

هاي چربیوگلیکوژنکاهشباعثتواندمیدانهسیاهعصاره
Sharma(شودبدنمختلفهاي اندامدرايذخیره et al.,

A-1(شکلوهشژپاین درهاتخمدانوزنکاهش)،2009

حداکثردوزباتیماردرآنرخدادوبودانتظارقابل)B-1و
درموجودهايترکیبدوزبهاثراینوابستگیعلتبه

بدويهايفولیکولتعدادکاهشضمندر.استگیاهعصاره
کاهشوهاتیمارهمهدر)D-1وC-1شکل(اولیهو

تخمدانوزنکاهشباعثنیزگرافوثانویهفولیکول
Sharma(شودمی et al., Shryatzadeh؛ 2009 et al.,

دانهسیاهعصارهدرموجودهايترکیبخواص.)2009
(گلیکوزیدمالنتینوهاساپونینفنلی،هايترکیبازجمله

گرانولوزايهايسلولتخریبباعثتواندمیی)سم
داشتهدنبالهبراتخمدانوزنکاهشوشدههافولیکول

خواصبانیزسیمن- پاراومالنتینمانند هاییترکیب.باشد
تبعبهواکسیداتیواسترسایجاددراستممکنخودیسم
نتیجهوبودهمؤثرتخمداناسترومايوهاسلولتخریب،آن

Shryatzadeh(دنباششدهباعثرافوق et al., این.)2009
وهاآنزیموهاماکرومولکولبهاتصالدلیل هبهاترکیب
وپروتئیندفعافزایشالزم،موادهضمباعثآنهارسوب
-Sheikhi(شوند میايتغذیهارزشکاهشوضروريامالح

Karizaki, Musa؛ 1999 et al., 2004.(

مصرفبارابطهدرشدهانجامتحقیقاتنتایجکهحالیدر
وبیضهوزنافزایشازحکایت نرجنسدردارواین

Mukhallad(دارد باروريقدرتافزایش et al., 2009(.
اثربهتواندمیفوقهاي یافتهبانتیجهاینمغایرتالبته 

هايبافتبرشیمیاییحتیوگیاهیداروهايمتفاوت
Gihani(باشدبدنمختلف & Asad, مسلمآنچهو)2004

شرایطآن،مصرفمدتومصرفیيدارومقداراست
محیطدرحتیآنجنسونژادهدف،موجودفیزیولوژیکی

؛ aletllah HusseiniaF,.2012(باشدداشتهتأثیرتواندمی
Anzalone et al., 2004.(

آبیعصارهگرم6مصرفکههدادنشانتحقیقات
کبديیتسمباانسانبدنوزنکیلوگرمهرازايبهدانهسیاه

Anzalone(استهمراه et al., باآنمصرفو)2004
وکردهادایجداروییتداخلشیمیاییداروهايازبعضی

را …وخونمیپتاسکاهشیاخونفشارمانند یعوارض
.شودمیموجب 
تشدیدوقاعدگیالقايدردانهسیاهگیاهعصارهاثر

Gorejaوشدبیان)Jazayeri)2004توسطخونریزي
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Abstract
Black seeds (Nigella Sativa L.) is a medicinal plant that has long been used in the treatment

of many diseases as sexual dysfunction. The present study was conducted to investigate effects
of this plant on ovarian tissue structure. In this research, 35 adult female Wister rats weighing
250-300 g were divided into five equal groups as follow: control group (without treatment), a
sham solution of water and alcohol, and 3 treatment groups. The hydroalcoholic extract of black
seeds was prepared in low, middle and high doses (100, 200 and 400 mg/kg/b.wt), respectively,
and they were injected intraperitoneally in three treatment groups daily for three weeks.  At the
end of treatment period, the ovaries were dissected, and tissue sections (5μm) were prepared
after dehydration, clearing and paraffin embedding. Follicular types were counted and
histological changes were studied by light microscope. Data were analyzed by SPSS (17), and
the study groups were compared by t-test (P<0.05). The results showed significant decrease in
the number of primordial and primary follicles in all treatment groups as compared with control
group (P<0.05). Also, the number of secondary follicle and ovarian weight in treatment with the
maximum dose (4oo mg/kg/b.wt) decreased significantly as compared with control group.
According to the results, hydroalcoholic extract of black seeds showed somewhat destructive
dose-dependent effects on ovarian tissue and its use should be avoided during pregnancy.

Keywords: Black seeds (Nigella Sativa L.), ovarian tissue, follicles, rat.


