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مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر عصاره الکلی سیاه دانه ( )Nigella sativa L.بر روی وزن بدن و
آسیب های ایجاد شده در حافظه ی فضایی و یادگیری ناشی از استرس
محمد صالح رسولی ،*1اعظم سلیمانی ،2مینو ایلخانی پور ،3رضا حیدری

3

1دانشجو ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه صبا ،ارومیه ،ایران؛ 2دانشجو ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران؛3گروه
زیست شناسی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
تاریخ پذیرش94/11/5 :

تاریخ دریافت94/9/7 :

چکیده:
زمينه و هدف :سياه دانه از لحاظ طبی و مذهبی دارای تاریخچه غنی است؛ همچنين به دليل توجه هميشگی به
یادگيری و حافطه ،انسان هميشه در پی راهی برای افزایش توانایی آن بوده است .در این تحقيق تأثير عصاره
الکلی سياه دانه بر روی حافظه و یادگيری مورد مطالعه قرار داده شد.
روش بررسی :پژوهش حاضر بر روی  28سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار (وزن  160-200گرم) در
قالب  4گروه ( 7موش در هر گروه) انجام شد .گروه اول (گروه شاهد) هيچ دارویی را دریافت نکردند ،گروه دوم
و سوم عصاره الکلی سياه دانه را با دوز  400ميلی گرم بر کيلوگرم وزن بدن و به صورت گاواژ به مدت 21روز
دریافت کردند ،باید توجه داشت که گروه سوم عالوه بر گاواژ تحت استرس بی حرکتی نيز قرار گرفته ،گروه
چهارم تنها به حيوانات استرس بی حرکتی داده شد .حيوانات  3روز تحت آموزش قرار گرفتند و در روز 21
بدون تجویز عصاره تست حافظه با استفاده از ماز شعاعی  8شاخه انجام گردید .در روز اول و بيست و یکم
آزمایش ،کليه موش ها توسط (ترازو دیجيتالی) توزین گردیدند .نتایج با استفاده از آزمون تحليل واریانس یک
طرفه و تست تعقيبی توکی تجزیه و تحليل گردیدند و سطح معنی داری P>0/05 ،در نظر گرفته شد.
یافته ها :با توجه به نتایج به دست آمده گروه (سياه دانه) نسبت به گروه ( شاهد) و همچنين گروه (استرس +سياه دانه)
نسبت به گروه (استرس) یادگيری و حافظه فضایی به طور معنی داری افزایش یافته است ()P>0/05؛ همچنين عصاره
سياه دانه باعث افزایش وزن در حيوانات گروه های دریافت کننده سياه دانه می گردد (.)P>0/05
نتيجه گيری :نتایج به دست آمده ،نشان داد عصاره الکلی سياه دانه باعث افزایش یادگيری و کاهش تأثيرات
منفی استرس بر یادگيری و حافظه فضایی می گردد و باعث افزایش متناسب وزن گردید.
واژه های کليدی :عصاره الکلی سياه دانه ،حافظه فضایی ،یادگيری ،استرس ،وزن بدن.

مقدمه:
یادگیری ،توانایی در تغییر رفتار ،مهارت ها و

فعال کرد و خاطره ها را بازآفرینی نمود .هیپوکامپ

توسعه حافظه ها بر اساس تجربیات و آموزش

داخلی ترین بخش قشر تمپورال است و در تثبیت

می باشد ( .)1حافظه ها در مغز به واسطه تغییر حساسیت

یادگیری نقش دارد ،هیپوکامپ یکی از مهم ترین

پایه انتقال سیناپسی بین نورونی بر اثر فعالیت عصبی پیشین

مسیرهای خروجی نواحی "پاداش" و "تنبیه" در دستگاه

به وجود می آیند .این مسیرهای جدید یا تسهیل شده،

لیمبیک می باشند (.)2

رده های حافظه ( )memory tracesنامیده می شوند ،از

استرس را می توان واکنش موجود زنده به

این نظر اهمیت دارند که آن ها را می توان دوباره

تحریکاتی دانست که تمایل دارد ،پویایی هموستاز

*

نویسنده مسئول :ارومیه -دانشگاه صبا -صنایع غذایی -تلفنE-mail: mohammadsaleh.rasoli@yahoo.com ، 09362824396 :
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تأثیر عصاره سیاه دانه بر وزن ،حافظه و یادگیری

روندهای فیزیولوژیک ،بیوشیمیایی یا روانی را مختل

فولیکول است که هرکدام شامل تعداد زیادی دانه

کند .تحت این شرایط ،بروز استرس شامل دامنه عظیمی

است ( .)14-17دانه های سیاه دانه همچنین دارای

از تغییرات بدن می باشد که سندرم آداپته کلی ()GAS

چربی ،فیبر ،امالح (یون ها) ،عناصری از قبیل ،Zn2+

نامیده می شود .محرک های که باعث تولید حالت GAS

 P+ ،Ca2+ ،Fe2+ ،Na+ ،Cu2+و ویتامین های مختلفی از

می شوند ،به آن ها محرک های تنش زا می گویند.

جمله اسید آسکوربیک ،تیامین ،نیاسین ،اسید فولیک،

از جمله فاکتورهای جسمی و روانی شامل سرما ،گرما،

اسید آمینه های ضروری ،ماده موثره تیموکینون،

بی حرکتی ،عفونت ،توکسین های یاس و ناامیدی و

می باشد و از این رو دارای ارزش غذایی هستند.

غیره .به طور اساسی ،استرس عکس العمل ذهن و

دانه های سیاه دانه منبع غنی از استرهای اسید چرب

تغییرات متقابل بدن در هموستاز است (.)3

مثل اسید لوریک ،اسید میرستیک ،اسید استئاریک،

استرس بی حرکتی باعث صدمات اکسیداتیو در

اسید پالمتیک ،اسید اولئیک ،اسید لینولئیک،

لیپید ،پروتئین و  DNAدر مغز موش ها می گردد (.)4

اسید لینولنیک می باشد ( .)18سیاه دانه برای درمان

کورتیکواسترون فراوان که در شرایط استرس دیده

سردرد ،سرفه ،آسم ،آلرژی ،تقویت سیستم ایمنی،

می شود ،باعث کاهش چشمگیر یادگیری و جلوگیری از

دندان درد و کرم های روده ای و به عنوان دیورنیک،

تشکیل ( LTPتقویت بلند مدت) در هیپوکامپ مغز

القا قاعدگی ،سرطان و افزایش تولید شیر مورد استفاده

می گردد ( .)6،5استرس اکسیداتیو باعث بیماری زایی های

قرار می گرفته است ( .)13-15اثرات ضد اکسایشی،

مختلف شناختی همچون صدمه ی حافظه ای می شود،

ضد التهابی ،تقویت کننده سیستم ایمنی و

سن با زوال عقلی و بیماری الزایمر مرتبط است (.)7

آنتی هیستامینی روغن و عصاره دانه گیاه سیاه دانه

استرس با افزایش کورتیزول باعث کاهش توده

باعث شده است ،اثرات فارماکولوژیک متعددی مانند

ماهیچه ای ،افزایش چربی بدن ،افزایش قند خون،

کاهش قند ،چربی و فشار خون باال ،دفع کننده صفرا و

بی اشتهایی ،بی خوابی ،بی حوصلگی ،حالت خستگی و

اسید اوریک ،محافظ بافت های کبد ،کلیه و قلب و

در نتیجه باعث تحلیل رفتگی و آسیب رساندن به مغز و

عروق و همچنین اثرات ضد میکروب و ضد انگل از

یادگیری می شود (.)8-11

این گیاه گزارش شده است ( .)19هدف از این مطالعه
بررسی اثر عصاره الکلی سیاه دانه بر روی حافظه

توجه به مطالعه گیاهان دارویی ،به دلیل افزایش

فضایی و یادگیری و وزن می باشد.

بهره وری از داروهای جدید گیاهی و عالقه رو به رشد
به محصوالت طبیعی است .به خاطر نگرانی در مورد

روش بررسی:

عوارض جانبی داروهای شیمیایی ،استفاده از
محصوالت طبیعی به عنوان یک جایگزین در درمان

در این مطالعه آزمایشگاهی کلیه اصول اخالقی

بیماری های مختلف رو به افزایش است ،استفاده از

در مورد نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی مد نظر قرار

گیاهان به عنوان دارو از اولین سال های تکامل انسان

گرفته است .حیوانات مورد استفاده این تحقیق شامل

نیز وجود داشته است ( .)13،12یکی از این گیاهان

 28سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار در محدوده وزنی

Nigella sativa L.

 160-200گرم که از مرکز نگهداری حیوانات

از خانواده  Ranunculaceaeگیاهی است یک ساله با

آزمایشگاهی دانشگاه ارومیه تهیه گردید .تمام موش ها

ارتفاع  20-90سانتی متر ،برگ های آن ظریف و نخ

در شرایط  12ساعت نور و 12ساعت تاریکی و دمای 25

مانند است و گل های آن از  5–10گلبرگ تشکیل

درجه سانتی گراد نگهداری شدند و دسترسی آزاد به آب

شده است .دارای تخمدان بزرگ شامل  3-7واحد

و غذا داشتند.

دارویی گیاه سیاه دانه با نام علمی

117

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،17ویژه نامه تکمیلی 1394

در تهیه ی عصاره الکلی سیاه دانه واریته

دستگاه بود .در روزهای دوم تا پنجم غذا (پاداش) در

دانه های سیاه دانه توسط هرباریم دانشگاه ارومیه تأیید

یک بازوی مورد نظر قرار داده شد .به منظور فراهم

شد .به همین منظور دانه ها توسط آسیاب برقی خرد

آوردن انگیزه الزم برای جستجو کردن حیوان میزان غذا

گردید و از پودر به دست آمده ،جهت تهیه ی عصاره

تا  %85کاهش یافت .وقتی حیوان پس از جستجو داخل

استفاده شد .پودر حاصل را در اتانول  %96به مدت

ماز ،غذا را در انتهای بازوی مورد نظر پیدا کرد .به آن

 72ساعت خیسانده و سپس توسط صافی ،صاف گردید و

رت اجازه داده می شود که کمی غذا بخورد و سپس به

برای اطمینان از عدم وجود ذرات معلق ،سانتریفیوژ

قفس برگردانده می شود .رت ها در ترددهای بعدی باید

گردید و پس از رسوب گذاری ،رسوب را دور ریخته و

قادر باشند که به یاد بیاورند که در ترددهای قبلی در کدام

محلول توسط دستگاه اوپراتور (روتاری) تغلیظ شد،

بازو ،غذا پیدا کرده اند ،زیرا آن ها به بازوهای که قبالً

محلول باالیی را در دمای باالی  50درجه قرار داده تا

سر زده اند ،برنمی گردند .چندین عالمت قابل دید

الکل آن تبخیر گردد (.)20

( )Landmarkمانند پوسترها و اشیاء رنگی با اشکال

موش ها به طور تصادفی به  4گروه  7تایی تقسیم

مختلف روی دیوار قرار داده شد که این عالئم حیوان را

گردید ،گروه اول (گروه شاهد) هیچ دارویی را دریافت

برای پیدا کردن غذا کمک می کند .در این آزمایش از

نکردند و گروه های دوم و سوم عصاره الکلی سیاه دانه

رنگ های سبز ،نارنجی ،زرد و آبی به اشکال مثلث ،پنج

را با دوز  400میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن را به

ضلعی ،مربع و مستطیل استفاده شد .یک ورود به بازو

صورت گاواژ به مدت  21روز دریافت کردند ،باید توجه

زمانی ثبت گردید که  4پنجه حیوان وارد بازو شود .بین

داشت که موش های گروه سوم هر روز به مدت

ترددها به خصوص بین رت های مختلف ،ماز کثیف شده

 2ساعت تحت استرس بی حرکتی نیز قرار گرفتند ،گروه

باید با استفاده از محلول الکلی  %10تمیز گردد .در روز

چهارم تنها به موش ها استرس بی حرکتی داده شد؛ سپس

آزمایش حیوانات در داخل ماز قرار داده شدند و زمان

حیوانات پس از  3روز آموزش در روز  21بدون تجویز

یافتن غذا ثبت گردید .القا استرس بی حرکتی به صورت

عصاره تست حافظه با استفاده از ماز شعاعی  8شاخه انجام

محبوس کردن حیوانات به مدت  2ساعت در بطری

گردید .ماز شعاعی دارای  8بازو که هر بازو  76سانتی

پالستیکی انجام گرفت؛ همچنین ،در روز اول و

متر طول و  7/5سانتی متر عرض است و در انتهای هر بازو

بیست و یکم آزمایش ،کلیه موش ها توسط (ترازوی

یک ناحیه به قطر  3/5سانتی متر و عمق  0/5سانتی متر

دیجیتالی) توزین گردیدند.

وجود دارد .این بازوها از یک بخش مرکزی به قطر

به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار

 30/8سانتی متری انشعاب پیدا می کنند؛ همچنین این

استفاده شد ،برای تعیین اثر تیمار بر گروه ها از آزمون

بازوها نسبت به هم زاویه  45درجه دارند ( .)21حیوانات

تحلیل واریانس یک طرفه و تست پشتیبان توکی استفاده

در تمام دفعات در یک جهت ثابت در داخل ماز قرار

گردید .در کلیه یافته ها ( )P>0/05به عنوان مرز

داده شدند تا در تمام مراحل شرایط برای تمام حیوانات

معنی دار بودن از لحاظ آماری در نظر گرفته شد.

SPSS

مورد آزمایش مساوی باشد .دستگاه ماز شعاعی  8بازویی

یافته ها:

باید حداقل  60سانتی متر باالتر از سطح زمین بلند باشد.
تمام تست ها در یک اتاق ساکت و آرام بین  8صبح تا 4

در مطالعه حاضر افزایش میانگین وزن گروه های

بعد از ظهر اتفاق افتاد و تمام رفتارها با دوربین ثبت و

دریافت کننده عصاره سیاه دانه نسبت به گروه کنترل و

ضبط گردید .پس از  16روز ،در  5روز تست انجام شد،

گروه استرس افزایش نشان داد ،اما تنها نسبت به گروه

روز اول شروع کار ،شامل آشنایی و سازگاری رت ها با

استرس معنی دار بودند (( )P>0/05نمودار شماره .)1
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نمودار شماره  :1ميانگين اختالف وزن (روز اول و روز بيست و یکم) بين گروه سياه دانه ،شاهد ،استرس در
موش های ماده
 :aمعنی دار بودن نسبت به گروه شاهد :b ،معنی دار بودن نسبت به گروه استرس :c ،معنی دار بودن نسبت به گروه سیاه دانه،
 :dمعنی دار بودن نسبت به گروه (استرس  +سیاه دانه)؛ (.)P>0/05

نمودار شماره  :2ميانگين مدت زمان پيدا کردن غذا بين گروه سياه دانه ،شاهد" ،استرس ،استرس  +سياه دانه" در موش های ماده
 :aمعنی دار بودن نسبت به گروه شاهد :b ،معنی دار بودن نسبت به گروه استرس :c ،معنی دار بودن نسبت به گروه سیاه دانه،
 :dمعنی دار بودن نسبت به گروه (استرس  +سیاه دانه)؛ اختالف معنی داری بین گروه ها مشاهده گردید (.)P>0/05

در تست حافظه و یادگیری تأخیر در زمان یافتن

عصاره سیاه دانه ( )18/36±1/64نسبت به گروه شاهد

غذا در ماز شعاعی در گروه های تجربی دریافت کننده

( ،)34/24±1/9گروه استرس ( )244/34±9/89و گروه
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استرس  +سیاه دانه ( )139/14±3/86کاهش معنی داری

ترکیبات آنتی اکسیدانی است که به نظر می رسد

در سطح  P>0/05مشاهده گردید ،داده ها به صورت

موجب افزایش یادگیری می شود و احتماالً از طریق

میانگین  ±انحراف معیار می باشد (نمودار شماره .)2

تغییر در سیالیت غشا به ویژه در نواحی هیپوکامپ اثر
خود را اعمال می نماید ( .)28چربی ها عالوه بر ارزش

بحث:

انرژی زایی به عنوان عایق حرارتی در بافت های زیر
استرس با افزایش کورتیزول باعث کاهش

جلدی و اطراف بعضی اعضاء عمل کرده و همچنین در

تستوسترون می گردد ()8؛ همچنین کورتیزول باعث

انتقال سریع امواج عصبی در طول اعصاب میلین دار نیز

کاهش توده ماهیچه ای ،افزایش چربی بدن ،افزایش

دخالت دارند از این رو مقدار چربی بافت عصبی

قند خون ،بی اشتهایی ،بی خوابی ،بی حوصلگی ،حالت

باالست (.)29

خستگی و باعث تحلیل رفتگی و آسیب رساندن به مغز

اثرات مفید سیاه دانه بر روی حافظه به احتمال

و یادگیری می شود ( .)9-11با اینکه استرس اثرات

زیاد با توجه به توانایی ترکیبات آن برای محافظت در

گوناگونی روی حافظه می تواند داشته باشد .با این

برابر آسیب سلولی ناشی از استرس اکسیداتیو از طریق

وجود دالیل کافی برای توضیح این همه اثرات پیچیده

مهار رادیکال های آزاد است .قابل ذکر است ،استیل

وجود ندارد .هر چند که استرس به مقدار زیاد ،به عنوان

کولین ( )ACHبه عنوان یک انتقال دهنده عصبی نقش در

عامل آسیب رسان به عملکرد شناختی در نظر گرفته

تسهیل یادگیری و حافظه دارد ( .)30مطالعات

می شود ،مثال ها و آزمایشات زیادی وجود دارد که در

فارماکولوژیک نشان داد که سیاه دانه می تواند باعث

آن عملکرد نورونی و شناخت به وسیله استرس

مهار استیل کولین استراز و باعث افزایش اثرات

تسهیل شده و یا حتی متأثر نشده است ( .)22بر اساس

گردد .مطالعات قبلی نشان داد که تجویز دراز مدت

مطالعه حاضر سیاه دانه باعث افزایش حافظه و یادگیری

عصاره روغن سیاه دانه می تواند قابلیت تثبیت اطالعات

و افزایش متناسب وزن گروه های دریافت کننده

ذخیره شده در حافظه حیوانات دیابتی را افزایش

سیاه دانه نسبت به گروه استرس می شود .بر اساس

دهد ( .)31وقتی حیوانات برای یک مدت تحت استرس

مطالعات قبلی سیاه دانه باعث افزایش تستوسترون

قرار می گیرند ،تغییراتی در تعدادی از هورمون و

می گردد ()23؛ همچنین در مطالعه دیگری نشان داده

پارامترهای مرتبط با سیستم عصبی مرکزی و محور

شد که افزایش تستوسترون ارتباط مستقیم با افزایش

هیپوتاالموس -هیپوفیز -آدرنالین ( )HPAنشان می دهند.

چربی و وزن دارد ( .)24در مطالعه دیگر نشان داده شد،

تغییرات  HPAشامل افزایش در کورتیزول ،کاهش

سیاه دانه با دارا بودن اسید آمینه های همچون گلوتامیک

حساسیت  HPAبرای بازخورد و گسستگی در ریتم شبانه

اسید و عالوه بر آن اسید آمینه های ضروری اشتها را

روزی ترشح کورتیزول می باشد ،تغییرات سیستم عصبی

زیاد می کند ( .)25در مطالعه  Al-Sa'aidiو همکاران

مرکزی شامل کاهش نوروترانسمیترهای همچون نور اپی

سیاه دانه باعث افزایش معنی دار وزن شده است (.)26

نفرین و دوپامین می باشد .تحت شرایط پر استرس،

در مطالعات قبلی نشان داده شده است که قرار گرفتن

افزایش حاد در سطح بتا آندرفین نیز مشاهده شده

رت های بالغ به صورت مداوم در معرض غلظت های

است ( .)32مطالعات نشان داده که اسید اولئیک در آبشار

زیاد گلوکوکورتیکوئیدها یا موقعیت های استرس زای

پیامبرهای ثانویه نقش دارد .مکانیسم های احتمالی تأثیر

متفاوت سبب اختالل عملکرد در ماز آبی موریس ،ماز

اسید اولئیک بر سیستم عصبی اخیراً مورد بررسی قرار

شعاعی ،ماز  Yو ماز بارنز می شود ( .)27سیاه دانه

گرفته است .مطالعات بیوشیمیایی ثابت کرده است که

دارای اسید چرب غیر اشباع مثل اولئیک اسید و

فعالیت پروتئین کیناز  Cبه واسطه اسیدهای چرب
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تأثیر عصاره سیاه دانه بر وزن ،حافظه و یادگیری

می باشد و متعاقب آن فسفریالسیون و دوباره سازی

اکسیژن را کاهش می دهد ()35؛ همچنین عصاره

اتصاالت شکاف دار است؛ همچنین مطالعات در شرایط

هیدروالکلی سیاه دانه از طریق کاهش تولید رادیکال های

آزمایشگاهی نشان داده است که اسید اولئیک می تواند

آزاد داخل سلولی (اثرات آنتی اکسیدانی) میزان

رشد سریع اکسونی و خوشه های نورونی را افزایش دهد.

مرگ و میر سلول های  PC12را در شرایط محرومیت

تحرک رشد سریع اکسونی همراه با فعالیت و مشارکت

از سرم /گلوکز کاهش می دهد (.)36

اتصاالت شکاف دار به واسطه یک مکانیسم وابسته به
پروتئین کیناز  Cمی باشد .مطالعات آزمایشگاهی

نتیجه گیری:

نشان داده است که اسید اولئیک در ایجاد فسفولیپیدهای

با توجه به نتایج به دست آمده در این کار

نورون ها در زمان رشد سریع خوشه های نورونی نقش

تحقیقاتی و گزارشات سایر مطالعات نتیجه گیری

دارد ()33؛ همچنین تعداد گیرنده های انسولینی در غشای

می شود که سیاه دانه اثرات سودمندی بر روی یادگیری،

سلول های مغزی به واسطه اسید چرب با زنجیره طوالنی

حافظه و همچنین وزن دارد .البته برای تشخیص دوز

افزایش می یابد .این باور وجود دارد که گیرنده های

صحیح و عوارض احتمالی و اطالعات کامل تر ،نیاز به

انسولینی مغز در عملکرد ناختی مثل حافظه و یادگیری

پژوهش های بیش تری در این مورد می باشد.

نقش دارند (.)34
مطالعات نشان داده که اختالل عملکرد مویرگ ها

تشکر و قدر دانی:

و استرس های اکسداتیو می توانند از عوامل مهم

بدینوسیله از کلیه کسانی که ما را در انجام این

بسیاری از اثرات پاتولوژیک باشند که عصاره سیاه دانه

تحقیق یاری نموده اند ،تشکر و تقدیر می گردد.

بر روی استرس اکسداتیو مؤثر بوده و رادیکال های آزاد
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Background and aims: Nigella sativa L. grain has a rich medical and religious history. Also,
due to the importance of learning and memory, human being is always looking for ways to
increase the ability of them. The aim of this study was to investigate the effect of alcoholic
extract of Nigella Sativa L. on memory and learning.
Methods: The present study was carried out on 28 adult female Wistar rats (weighing 160-200 g)
in 4 groups (7 mice per group). The first group (control group) received no treatment, the second
and third groups were treated orally with alcoholic extract of Nigella sativa, at a dose of
400 mg/kg of body weight by gavage for 21 days. In addition to oral gavage treatment, the third
group was also treated with immobilization stress, and the 4th group was only given
immobilization stress to animals. Animals were trained for 3 days and on day 21, (without the
extract intake) were conducted memory tests using radial arm 8 branches. On the 1st day and the
21th day of the experiment, all mice by digital scales were weighed. The data were analyzed by
One-way ANOVA and Tukey’s post hoc test. The level of significance was considered at P<0.05.
Results: According to the results of Nigella sativa group and "Nigella sativa + Stress" group
significantly enhanced spatial learning and memory compared to the control group and stress
group, respectively (P<0.05). The results showed that Nigella sativa causes weight increases in
animals receiving the Nigella sativa (P<0.05).
Conclusion: The obtained results showed alcoholic extract of Nigella Sativa enhances learning
and reduces the negative effects of stress on learning and spatial memory and also causes
proportionable increase of bodyweight.
Keywords: Nigella Sativa alcoholic extract, Spatial Memory, Learning, Stress, Body weight.
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