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  8351سوم مهر  ی /هفته935 ی /شمارهمو هفت  سال سی پزشکی اصفهانمجله دانشکده 
 91/7/9311تاریخ چاپ:  4/6/9311تاریخ پذیرش:  91/3/9311تاریخ دریافت: 

  
 تجربی آلرژیک آنسفالومیلیت به مبتال ی ماده ییصحرا یها موش یرو بر دانه اهیس یالتهاب ضد ریتأث یبررس

 
 2اعتمادی الهام ،1کریمی اکبر

 
 

چکیده

 آنسفالومیلیت. دارد ارتباط خاص های سیتوکاین افزایش با بیماری پیشرفت و است عصبی سیستم التهابی و مزمن بیماری ،Multiple sclerosis (MS) مقدمه:

 به توجه با. گردد می استفاده درمانی فرایند و بیماری روند ارزیابی برای آن از و شود می گرفته نظر در MS بیماری برای حیوانی مدل یک عنوان به تجربی، آلرژیک
 آنسفالومیلیت به مبتال ی ماده صحرایی های موش روی بر دانه سیاه التهابی ضد تأثیر بررسی هدف با مطالعه، این دانه، سیاه گیاه فواید ی زمینه در شده انجام مطالعات
 .شد انجام تجربی آلرژیک

. شدند تقسیم( n=  6) گروه چهار درگرم(  422-442هفته و وزن  6-1)با میانگین سن  Lewis نژاد بالغ ی ماده صحرایی موش سر 44 تعداد مطالعه، این در ها: روش

 تحت( EAE یا Experimental autoimmune encephalomyelitis) تجربی آلرژیک آنسفالومیلیت به مبتال صحرایی های موش و سالین نرمال شاهد گروه
 داخل تزریق صورت به میان در روز یک صورت به( بدن وزن کیلوگرم/گرم میلی 422 و 922 ،12) دزهای در را دانه سیاه هیدروالکلی ی عصاره سی سی 21/2 درمان،
نیترات  ،(CRP یا C-Reactive protein) C واکنشگر پروتئین ،(TNF-α یا Tumor necrosis factor-α) آلفا تومور ی دهنده نکروز عامل. کردند دریافت صفاقی

 Enzyme-linked immunosorbent assay روش از استفاده با CRPو  TNF-α تولید میزان روزه، 91 ی دوره پایان از بعد. گردید ثبت روزانه بدن وزن تغییرات و
(ELISA )دستگاه  توسط نیترات میزان وHigh-performance liquid chromatography (HPLC )از استفاده با آمده، دست به اطالعات. شد گیری اندازه 

 .گرفت قرار بررسی مورد Duncan آزمون و One-way ANOVA ،Mann-Whitney های آماری آزمون

 .(P < 229/2)داد  نشان کاهش داری معنی صورت به شاهد گروه به نسبت تیمار های گروه در دز به وابسته سرم نیترات و TNF-α، CRP سرمی سطوح ها: یافته

  دز در دانه سیاه ی عصاره محافظتی و اکسیدانی آنتی التهابی، ضد اثرات دارد، سزایی به نقش MS بیماری روند در التهاب وضعیت که این دلیل به گیری: نتیجه

 .گردد می تجربی آلرژیک آنسفالومیلیت به مبتال صحرایی های موش در التهابی وضعیت بهبود و عوامل التهابی کاهش موجب( بدن وزن گرم/کیلوگرم میلی 422)

 تجربی آلرژیک آنسفالومیلیت التهاب، ضد دانه، سیاه واژگان کلیدی:

 
. تجربی آلرژیک آنسفالومیلیت به مبتال ی ماده ییصحرا یها موش یرو بر دانه اهیس یالتهاب ضد ریتأث یبررس .اعتمادی الهام کریمی اکبر، ارجاع:

 111-164(: 131) 37؛ 9311مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

 

 مقدمه

Multiple sclerosis (MS)   التهاایب  و ماانم  نو ولوژياا  بیماای 

 های   سالو   میلای   های   غالف آن د  که است مرکن  عصب  سیستم

 د  اخااتال  و ايمونولوژيا   حماال   از ترکیباا    نتیجاه  د  عصاب  

 مشاص   بیمای    علات  اگار هاه  . بینند م  آسیب هی الیگودند وسیت

 يای  بادن  ايمن  سیستم توسط زدن آسیب آن، اصل  مکینینم امی نیست،

 بیمای  ،  ايا  . اسات  میلی  غالف   تولید کننده هی  سلو  د  اختال 

  3 د  حاادود آن بااروز نساابت و اساات مااردان از بیشااتر زنااین د 

 تجرباااا   آلرژياااا  آنساااامیلومیلیت. (1-2) بیشااااد ماااا  1 بااااه

(Experimental autoimmune encephalomyelitis  ياایEAE،) 

 پاروتيی   باه  ايمنا   سیساتم  آن د  کهاست  MSبیمی    حیوان  مد 

 و میلای    فات   بای   از بیعا   و کناد  ما   حملاه  عصب  سیستم میلی 

 آلرژيا   آنسمیلومیلیت بیمی   دو هر (.3)شود  م  هی الیگودند وسیت

 ايمنا   هی  سلو    حمله دلیل به التهیب  میهیت دا ا  ،MS و تجرب 

 (. 4)بیشند  م 

 التهای   اصل  عیمل التهیب ، هی  سیتوکیي  که است شده گنا ش

 تجرب ، آلرژي  آنسمیلومیلیت از استمیده. هستند MS بیمی    وند د 

 از نیشا   مرکان   اعصای   سیساتم  آسایب  و هی سیتوکیي  نقش بیشتر

 مقاله پژوهشی
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 د ماین     توساهه  برا   وش  و عصب  التهی  فرايند د  هی سیتوکیي 

 (.5)کند  م  مشص  نمیيد، مهکوس  ا بیمی    وند بتواند که

Tumor necrosis factor-α (TNF-α سیتوکیي ،)  اسات  التهیب 

 های  نو ون میکروگلیی، توسط عمده طو  به مرکن  عصب  سیستم د  و

 بیعا   تواناد  ما   بیال، هی  غلظت د  و شود م  ايجید هی آستروسیت و

  Cپاااروتيی  واکنشاااگر  .(6-7)شاااود  انااادام آسااایب و التهااای 

(C-Ractive protein  يیCRP،)  توساط  که است التهیب  نشینگر ي 

  اينترلاوکی   و TNF-α نظیار  کباد     کنناده  تحريا   های   سیتوکیي 

(IL-1 و IL-6 )(.8)گردد  م  تولید 

 مشاتقی   و اکساید  نیتريا   کاه  دهناد  م  نشین مطیلهی ، برخ 

 يا   کاه  MS پایتوژنن  د  التهایب   پیسخ همیهنگ  د  آن پذير واکنش

 نیتريا   غلظات  کایهش . دا د ساناي   باه  نقاش  است، التهیب  بیمی  

 بیمای    د ماین  د  ا  دهناده  تغییر و بیلقوه تأثیر تواند م  سرم، اکسید

MS تاوهه   قیبل طو  به گییه  دا وهی  از استمیده(. 9)بیشد  داشته 

 نشاین  متهدد  به تیزگ ، مطیلهی . است يیفته افنايش MS بیمی ان د 

 و التهاایب  ضااد اثاارا  دا ا  گیاایه  ترکیباای  از برخاا  انااد داده

 (.  11)شوند  م  التهی  سرکو  و میلی  ترمیم بهبود بیع  اکسیدان  آنت 

 د ماین   اثارا   ، دا ا Nigella sativa علم  نیم بی دانه سییه گییه

 و التهای   ضاد  میکارو ،  ضاد  د د، ضاد  سرطین، مصتلف نظیر ضد

  وغا   اثارا   آزمیيشاگیه ،  مطیلهای  . اسات  اکسیدان  آنت  خواص

 و التهیب  ضد عیمل عنوان به  ا نتمیوکینو آن، فهی  ترکیب و دانه سییه

 د  متأسامینه،  .(11)دادناد   نشین التهیب  هی  واسطه تولید   مهی  کننده

 دا وهای   تمایم  ايا ،  بر عالوه نیست؛ ممک  MS د مین حیضر حی 

 د مین د  و دا ند هد    بیلقوه عوا ض، MS د مین برا  شده تأيید

 بنایبراي ، . برناد  ما   از بروز اي  عاوا ض  نا    بیمی ان مد ، طوالن 

د   .اسات  انجایم  حی  د  هنوز مؤثر، و کیمل د مین يیفت  برا  تالش

بار مبنای  اثارا  ضاد      هدياد  د ماین   هی   وش هی  اخیر، تنهی سی 

 بای  اناد. از ايا   و،   مطرح شده بیمی     پیشرفت و مهی  کنندهالتهیب  

 از هادف  دانه، سییه گییه فوايد   زمینه د  شده انجیم مطیلهی  به توهه

 های   موش  و  بر دانه سییه التهیب  ضد تأثیر بر س  مطیلهه، انجیم اي 

 .بود تجرب  آلرژي  آنسمیلومیلیت به مبتال   میده صحراي 

 
 ها روش

 ناااد  بیلغ   میده صحراي  موش سر 24  و  بر تجرب ،   مطیلهه اي 

Lewis از همته 6-8 سن    محدوه و گرم 211-221 وزن  میینگی  بی 

 شاو ا   مصاو   پااوهش،  ايا  . شد تهیه  از  سیز  سرم   مؤسسه

 باه  اخاال     کمیتاه  کاد  بای  تهاران  مرکان  ناو   پییم دانشگیه پاوهش 

حیوانی  دانشگیه پییم نو  مرکن    النهد   هی موش. بود 9126   شمی ه

تیمی ، مطیبق شارايط اساتیندا د      اصمهین نگهدا   شدند و ط  دو ه

 تنایو   و 51-55  طوبات  و گراد سینت    د هه 22-25 )تحت دمی 

سیعته( قرا  داشتند. همچنی ، دسترس  آزاداناه   12 تی يک  و  وشنیي 

 اصاو   طباق  های  ماوش د. هی تأمی  گرديا  به آ  و غذا  کیف  برا  آن

 شرايط بی سیزگی   همته ي  از پس آزمیيشگیه ، حیوانی  از مراقبت

 تصایدف   طو  به مصتلف هی  گروه د  حیوان، هر وزن تهیی  و محیط

 تقسایم ( تیمای   گاروه  سه و شیهد گروه ي ) (n=  6) گروه ههی  د 

 د يیفات  سایلی   نرمی  س  س  1 میین، د   وز ي  شیهد، گروه. شدند

باه   هی  تیمای   گروه. شدند گرفته نظر د  سیلم گروه عنوان به و کردند

 گرم/کیلاوگرم  میلا   211و  111، 51 میانان  میین د   وز صو   ي 

 . کردند د يیفت  ا دانه سییه   عصی ه

 حیضار،    مطیلهاه  د  اساتمیده  ماو د  ماواد  :استفادد   مورد مواد

 مصصاوص  کیات  ،(Sigma, USA) فروناد  کیمل ادهوانت از عبی  

TNF-α (Abcam, UK )شامی ه  باه  کیات  دستو الهمل بی مطیبق و   

ab 460700، مصصااوص  کیااتCRP (Omega, UK) دسااتگیه و 

High-performance liquid chromatography (HPLC )

(Waters, USA )بودند. 

داناه   یهیسا    عصی ه ریثأت  وند ههت بر س  :EAE القدی  روش

 ي صحرا موش سر 18تجرب ،  آلرژي  آنسمیلومیلیت  می یب بر  وند

 د   مای  یب. شدند میتقس  می یب  القی  برا (n=  6) گروه سه به میده

 شارح  باه  هند    خوکچه نصیع از استمیده بی میده صحراي  هی  موش

 های  آن   تایزه  نصایع  سپس، و بیهوش هند    هی خوکچه. شد القی زير

 سا   سا   1 بای  هناد     خوکچه نصیع بیفت از گرم 1 مینان شد. هدا

 تای  گردياد  مصلاو   Shaker دستگیه بی و شد ترکیب فینيولوژ  سرم

 ادهوانات  س  س  2 مینان به گیه، شود. آن تهیه دست ي  مصلو  ي 

اساتمیده از   بای  به دسات آماده،   مصلو  و شد اضیفه آن به فروند کیمل

 حیصال  امولسایون شاده   ترکیاب  ي  تی شد مصلو  Shaker دستگیه

 هلد  زير صو   مو د نظر به ترکیب از میکرولیتر 251 گردد. مینان

 شارايط  بر س (. 12)شد  تن يق هی  هر ي  از موش پشت   نیحیه د 

 پاس  صامر   وز عنوان به هند    خوکچه نصیع تن يق او   وز بیلین 

 شاد  )بیمای      وناد . شاد  گرفتاه  نظر د  هی موش کردن واکسینه از

 .  گرفت قرا  بر س  مو د  وزانه صو   به( حرکت  نیتوان 

   ا  شایمل نماره   نماره  6 مقییس برا  ا زيیب  شد  بیمی  ، از

 2   نمره دم(، حرکت د  )اختال  1   نمره بیمی  (، بروز صمر )عدم

 کیمال  )فلا   4   نماره  پای(،  دو هني  )فل  3   نمره دم(، شدن )فل 

 و پای(  و دست ههی  کیمل )فل  5   نمره هی(، دست هني  فل  و پیهی

 مقیایس  اي  طبق بیمی   شد (. 12))مرگ( استمیده گرديد  6   نمره

 داناه بار   یهیس   عصی ه  د مین اثرا   یبيا ز به منظو . شد بند  د هه

 باروز  بای  تجربا  و  آلرژيا   آنسمیلومیلیت جیديا از پس  می یب  وند

 .  گرفتند قرا  د مین تحت می یت گروه سه هر  ،نیبیل ميعال  یاول
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   گوناه    داناه  ساییه  های   داناه  :دانه سید  ی عصدر  ی تهیه  روش

Nigella sativa ناو   پیایم  دانشاگیه  شنیسا   گییه بصش و توسط تهیه 

 تهیاه  پود  هی آن از برق  آسیی  توسط سپس،. شد تأيید اصمهین مرکن

 شد و داده قرا  استريل ا ل  ي  د ون شده تهیه پود  از گرم 31. شد

  و آ  د صاد  31)الکال  و آ  محلاو   آن باه  سا   سا   41 میانان  به

 باه  باه دسات آماده،    مصلاو   شد. اضیفه( د هه 96 اتینو  د صد 71

 بای  مصلاو   ساپس،  شاد.  نگهادا    محیط دمی  د  سیعت 72 مد 

 صایف   کیغذ بی و شد مصلو  کیملبه طو   Shaker دستگیه از استمیده

 عصای ه    میناده  بیق  مقدا  ،(13)نمودن  صیف از پس و صیف واتم 

گرم/کیلوگرم  میل  211 و 111 ،51 دزهی  آن از و محیسبه محلو  د 

 (.14)شد  تهیه

ههای    :دانته  د یست  ی عصدر  بد EAE به مبفال هدی موش درمدن

گروه موش صحراي  مو د مطیلهه، شایمل گاروه شایهد و ساه گاروه      

 سا   سا   1 میاین  د   وز تیمی  بودند. گروه شیهد، باه صاو   يا    

نین به صو   ي   وز د   هی  تیمی  گروه کردند. د يیفت سیلی  نرمی 

  ا دانه سییه   عصی ه گرم/کیلوگرم میل  211و  111، 51میین به ترتیب 

 باه  و سا   سا   1 انسولی  سرنگ از استمیده بی عصی ه. کردند د يیفت

. شاد  تن يق هی موش به  وز هر س  س  15/1 مینان به صمیق  د ون  وش

 .گرفت صو   11-12 سیعت د  و  وز 15 مد  به هی، تن يق تمیم

 15 د   وز :نیفتت ا  و TNF-α، CRP میتتنان گیتت ی انتتزا  

 های،  آن قلاب  از مستقیم گیر  خون از استمیده بی و شدند کشته هی موش

  میانان  خون،   نمونه از سرم هداسیز  از پس. شد تهیه خون   نمونه

TNF-α وش  بای  هی آن Enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA )مصصاوص  کیات  از استمیده بی و TNF-α،  میانان TNF-α 

. شاد  گیر  نین اندازه CRP سرم  سطح .شد گیر  اندازه هی آن سرم د 

   نموناه  از يا   هار  سارم  کاردن  هادا  از پاس  نیترا  ا زيیب  برا 

 اپناد ف  های   میکروتیاو   د  اساتون  بای  1:1 نسابت  به سرم هی، خون

باه   شوند. آن گیه، مصلو  حذف سرم  هی  پروتيی  گرديد تی مصلو 

    انااادازه باااه Millipore سااارنگ  سااار فیلتااار از دسااات آماااده

 به دسات  شمیف و صیف محلو  ي  شد تی داده عبو  میکرومتر 45/1

 تن ياق  HPLC دساتگیه  به آن از میکرولیتر 21 مینان نهیيت، د  و آيد

 دا وسایز   شارکت  د  يا   هار  نیتارا   میانان ، HPLC بی و گرديد

 مقطار  آ  بای  پتیسایم  نیتريات  گرم 151/1. شد گیر  اندازه دا وپصش

 شاد تای غلظات     ساینده  لیتر میل  111 حجم به (Ultrapure) خیل 

 از (PPMيای   Parts-per-millionقسامت د  میلیاون )   1111مهید  

 111 حجام  باه  بیل  د  محلو  اي  از س  س  1 آيد. به دست محلو 

 محلو ، اي  از شود. قسمت د  میلیون ايجید 11غلظت  شد تی  سینده

بای   نهایي   شاد تای محلاو      سینده 111 حجم و به برداشته س  س  1

 از گارم  137/1. قسامت د  میلیاون حیصال شاود     1/1 بی برابر غلظت

 مقطار  آ  بای  و شاد  منتقل لیتر  میل  111بیل   ي  به پتیسیم نیترا 

قسامت د  میلیاون  ساید.     1111 مو د نظر بی غلظت حجم به خیل 

 لیتار   میلا   111 بیل  و د  برداشته محلو  اي  از س  س  ي  سپس،

شد.  قسمت د  میلیون  سینده 11مو د نظر بی غلظت  حجم به ديگر 

و بی حجم ماو د نظار باه     برداشته محلو  اي  از لیتر میل  8 د  نهیيت،

 يا   شیمل HPLC سیستم. ه شدقسمت د  میلیون  سیند 8/1غلظت 

 Photodiode array (PDA)دتکتااو   و Sis مااد  Waters پماا 

میکرولیتار   21 لاو   يا   بای  شاده  تجهین 996 مد  Waters شرکت

افانا    ههت ثبت نتایي  و گارفت  انتگارا ، از نارم    . بود آمريکی سیخت

Millenium لیتر/دقیقه  میل  1/1 فیز موبیيل و استمیده شد 32   نسصه

 باود  DS Hypeosil -متر مربع میل  416×  251 فته،  کی  به ستونو 

 (.15)نینومتر بود  211مو د استمیده، برابر  موج طو  که

 انحراف ± میینگی  صو   به آمده به دست نتیي  مطیلهه، د  اي 

های    آزماون  از استمیده بی آمی   تحلیل و تجنيه. است شده بیین مهیی 

 Duncan آزماون  و One-way ANOVA ،Mann-Whitney آمی  

 19   نساصه  SPSSافانا    نرم از استمیده بیهی   تمیم آزمون .گرفت انجیم

(version 19, SPSS Inc., Chicago, IL )دا   مهنا  ساطح  د  و  

151/1 > P انجیم شد. 

 

 ها افتهی

 ماو د  مایده  صاحراي   های   ماوش  بیلین  شرايط بیمی  ،  القی پس از

 هار  و شاد  داده هی امتییز آن به ،1 هدو  اسیس بر. گرفت قرا  بر س 

 1شاکل   د  بر سا   از حیصال  نتایي  . شاد  امتییزهی ثبت میینگی   وز

 .  است آمده

 

 
 ایجدد ا  بعز مخفلف رو هدی در بدلینی بز ش ایط شز  تغیی ا . 1 شکل

 ش ایط ش وع. درمدن تحت یهد گ و  در تج بی ایمن خود آنسادلومیلیت

 9 رو هدی به 8 رو  ا  دانه سید  ی عصدر  ی گی نز  هدی گ و  در بدلینی بز

  و 111 ،01 هدی گ و  درو  است اففدد  تأخی  به 11 و

 را کدهش بدلینی عالیم شز  دانه، سید  ی عصدر  یلوگ م/کگ م میلی 011

 دار معنی کدهش این یلوگ م،/کگ م میلی 011 گ و  در تنهد امد است، داد 

 (.P < 101/1) است بود 
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 در یف ا ( و نCRP) Tumor necrosis factor-α (TNF-α ،)C reactive protein س می سطح مینان وضعیت میدنگین ی مقدیسه و ب رسی. 1 جزول

 مطدلعه مورد هدی گ و 

 Pمقدار  گرم/کیلوگرم( دانه )میلی ی سیاه دزهای مختلف تیمار با عصاره شاهد گروه متغیر

05 055 055  

TNF-α 001/0 ***33/573 ± 74/71 ***67/651 ± 30/77 *00/730 ± 77/44 67/796 ± 69/36 (لیتر یلی/میکوگرم)پ > 

CRP 010/0 **50/9 ± 87/1 *33/11 ± 36/1 50/17 ± 37/1 00/13 ± 41/1 (لیتر دسی/گرم یلی)م > 

 < 001/0 ***00/55 ± 89/7 17/67 ± 37/3 17/73 ± 87/4 00/71 ± 17/5 (میلیون در)قسمت  سرم نیترات
 (P < 111/1دا  نسبت به گروه شیهد ) اختالف مهن  ***؛ (P < 111/1دا  نسبت به گروه شیهد ) اختالف مهن  **؛ (P < 151/1دا  نسبت به گروه شیهد ) اختالف مهن  *

TNF-α: Tumor necrosis factor-α; CRP: C reactive protein 

 

 د  بایلین   باد  شارايط  شاروع  شاود،  ما   مشایهده  کاه  طو  همین

 کایهش  هیي  مینناد  هی، نشینه بود که موش 8  وز از هی  مصتلف گروه

  ا بادن  وزن کیهش ا  و تهذيه  فتی هی  کیهش هی  هستجو، فهیلیت

 فلا   ودم  حرکات  د  اخاتال   همینند عاليم  ،9  وز د . دادند بروز

 گمتاه،  های  پایش   نشاینه . شاد  مشایهده  هی  تیمای   گروه د  دم هني 

 تحتاین   انادام  د  کیمال  فل  بروز به منجر نهیيت، د  و يیفت افرايش

 بای  مارتبط  های   داده ا زيایب   ،1شاکل   باه  توهه بی(. 1 شکل)گرديد 

های    ماوش  د  بیمی   شد  میینگی  که داد نشین بیلین  عاليم شد 

های   گاروه    هماه  داناه د   سییه   س  عصی ه س  15/1 بی د مین تحت

 باه  8  وز از بایلین   باد  شارايط  و يیفات  کیهش شیهد گروه به نسبت

 بیمای    شاد   میینگی    مقیيسه بی و افتید تأخیر به 11 و 9  وزهی 

 باه  گرم/کیلوگرم، نسابت  میل  211   گروه عصی ه د  که شد مشص 

 (P < 151/1)داد  نشاین  کایهش  دا   مهنا   صاو    باه  شیهد گروه

 تواناد  ما   گرم/کیلاوگرم،  میل  211 دز بی دانه سییه   عصی ه (.1شکل )

 های   ماوش  د  بیلین  سصت هی  نشینه و عاليم دا   مهن  صو   به

 سارم   ساطوح . دهاد  کیهش  ا تجرب  آلرژي  آنسمیلومیلیت به مبتال

TNF-α دانااه سااییه گاارم میلاا  211و  111، 51 تیماای  هاای  د  گااروه 

 کایهش  دا   مهنا   صو   به شیهد گروه به دانه نسبت /کیلوگرم سییه

 (. 1 ، هدو 2شکل ( )P < 111/1)داد  نشین

 

 
  یس م سطح  ا ییتغ نانیم نیدنگیم ی سهیمقد. 0 شکل

Tumor necrosis factor-α (TNF-αبه تاک )مخفلف یهد گ و  کی 
* 151/1 > P 111/1 ***؛ دا  نسبت به گروه شیهد  اختالف مهن > P  اختالف

 دا  نسبت به گروه شیهد  مهن

 
  یس م سطح  ا ییتغ نانیم نیدنگیم ی سهیمقد. 3 شکل

C reactive protein (CRPبه تاک )مخفلف یهد گ و  کی 
 گروه به نسبت دا   مهن اختالف **؛ (P < 151/1) شیهد گروه به نسبت دا  مهن  اختالف *

 (P < 111/1) شیهد
 

گرم/کیلاوگرم   میل  211و  111 هی  گروه د  CRP مینان میینگی 

 کایهش  دا   مهنا   صاو    به شیهد گروه به دانه نسبت   سییه عصی ه

 میاینگی   اختالف همچنی ، .(1، هدو  3شکل ) (P < 111/1)داد  نشین

 دانه نسابت    سییه گرم/کیلوگرم عصی ه میل  211 گروه د  سرم نیترا 

 (P < 111/1)داد  نشاین  کایهش  دا   مهنا   صاو    به شیهد گروه به

 .(1 ، هدو 4شکل )

 

 
 کیبه تاک نیف ا  یس م سطح  ا ییتغ نانیم نیدنگیم ی سهیمقد. 4 شکل

 مخفلف یهد گ و 
 (P < 111/1) نسبت به گروه شیهد دا   ختالف مهنا ***
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 بحث

   عصای ه  مصارف  و د ماین   تجاوين  که داد نشین پاوهش اي  نتیي 

 آنسامیلومیلیت  باه  مباتال    مایده  صاحراي   هی  موش  و  بر دانه سییه

 کایهش  و بیمای      حملاه  شاروع  بیعا  تاأخیر د    تجرب ، آلرژي 

 گرديد. بیلین  بد شرايط شد 

، 1-4های    نمودا های  ا اياه شاده د  شاکل     باه  توهاه  بی ضم ، د 

 د  سارم  نیتارا   و TNF-α، CRP سارم   ساطوح وضهیت التهایب   

 باه  تجربا   آلرژيا   آنسمیلومیلیت به مبتال   میده صحراي  هی  موش

 ايا   کاه  نشاین داد  کایهش  شایهد  گروه به نسبت دا   مهن  صو  

 پیشارفت  بیشاد. طا    دانه م  سییه التهیب  ضد خواص از کیهش، نشین

 های   سایتوکیي   میکوفیژهی و شوند م  فهی  T هی  سلو  ،MS بیمی  

 گیماای و IL-6 و IL-1هاای   اينترلااوکی  ،TNF-α میننااد التهاایب  ضااد

 اکساید  نیتري  توانند م  هی، سیتوکیي  اي . کنند م  ترشح  ااينترفرون 

 نیپیيادا   بسیی  اکسید، نیتري (. 16)دهند  افنايش عصب  سیستم د   ا

 مانهکس  کاه  شاود  ما   تباديل  نیتريت و نیترا  به سرعت به و است

 تولیاد  دانه، سییه تیموکینون(. 17)هستند  اکسید نیتري  غلظت   کننده

 کاه  دهد م  نشین اي  کند؛ م  مهی   ا میکروفیژهی توسط اکسید نیتري 

 نیتريا   کیهش طريق از اکسید نیتري  تولید بر مهی   اثر تیموکینون،

 ممکا   و کناد  ( م Messenger RNA) mRNA/NOSسنتیز  اکسید

 کاه  هیي   آن از بیشد. مؤثر خودايمن  و التهیب  شرايط بهبود د  است

 بنایبراي ،  اسات،  داناه  ساییه  هی  دانه د  فهی  و اصل  هنء تیموکینون،

 دانه سییه   عصی ه   کننده د يیفت گروه د  توهه  قیبل کیهش بیع 

 (.18)شود  م 

 آنسامیلومیلیت آلرژيا    سصت  و شد  بی TNF-α سرم  سطوح

 و شاروع  د  مهما   نقاش  و اسات  د  ا تبای   MS بیمی   و تجرب 

 گرم/کیلااوگرم میلاا  5  وزانااه تجااوين(. 12)دا د  بیماای   گسااترش

 کایهش  سابب  خو اک  صو   به  وز 21 مد  به دانه سییه   عصی ه

 التهایب   ضاد  های   سایتوکی   افانايش  و التهایب   های   سایتوکی   سطح

 تاوهه   قیبل طو  به التهیب  ضد   میده عنوان به تیموکینون،. گردد م 

 و آلمای  توماو     دهناده  عیمل نکروز مینند عوامل التهیب  کیهش بیع 

 آنسامیلومیلیت . بیشاد  ما   صاحراي   های   ماوش  د  6 و 1 اينترلوکی 

 يیباد؛  بهباود  گاردد و  د ماین  تیموکیناون  بای  تواند م  تجرب ، آلرژي 

 (.19)کند  م  هلوگیر  بیمی   پیشرفت تیموکینون، از

 تیمای   هی  گروه د  TNF-α که شد مشیهده حیضر،   مطیلهه د 

 گاروه  د  سارم  نیترا  و گرم/کیلوگرم میل  211 و 111 ،51دزهی   بی

 باه  نسابت  داناه  ساییه    عصی ه بی د مین گرم/کیلوگرم تحت میل  211

 حیضار    مطیلهاه  بی قبل  مطیلهی  نتیي . داد نشین کیهش شیهد گروه

 گرفت قرا  بر س  مو د CRP التهیب  نشینگر همچنی ،. دا د مطیبقت

و  111 تیمی  هی  گروه د  CRP سرم  سطوح مینان داد نشین نتیي  و

 باه  نسابت  داناه  ساییه    عصی ه بی د مین تحتگرم/کیلوگرم  میل  211

 از حیصال    نتیجاه  تواناد  ما   کیهش، اي  و يیفت کیهش شیهد گروه

 (.11)بیشد  دانه سییه التهیب  ضد و اکسیدان  آنت  ترکیبی 

 بای   ا  پیچیاده  تهیمال  دهاد  ما   نشاین  کاه  دا د وهود شواهد 

 شارايط  د . دا د وهاود  زا بارون  و زا د ون اکسیدان  آنت  هی  مکینیسم

 افاانايش و اکساایداتیو اسااترس از دو، اياا  باای  تهااید  فینيولوژياا ،

 از شاده  تولید ا  هسته ديگر، عیمل سو  از. کند م  محیفظت نیتروژن

ياای  Nuclear factor erythroid-derived 2-like2ا يتروئیاادهی )

Nrf2)  باه  مولکاو ،  ايا   کنناد.  م  شرکت هی اکسیدان آنت  از دفیع د 

 فراينادهی   بای  مارتبط  مصتلاف  های   ژن از بسایی    تنظایم  د  شد 

 د (. 21)دا د  نقاش  هی آن بیزسیز  و بنیید  هی  سلو  تنظیم التهیب ،

 بیاین  میانان  های  اکسایدان  آنتا   کیهش بی ،تجرب  آلرژي  آنسمیلومیلیت

Nrf2 سایز   فهای   کاه  اسات  شاده  گنا ش .(21)يیبد  م  کیهش نین 

Nrf2 (. 22)کند  م  کم  التهیب  هی  سیتوکیي  ترشح و تولید مهی  به

 د . دا د مطیبقت حیضر   هی  مطیلهه يیفته بی گمته پیش مطیلهی  نتیي 

   عصای ه  محمایتت   اثارا   کاه  نماود  بیین هنی  توان م  مطیلهه، اي 

 تجربا ،  آنسامیلومیلیت آلرژيا    از نیشا   هی  موش  و  بر دانه سییه

 سرم نیترا  و TNF-α، CRP سرم  سطوح مینان و بیلین  بد شرايط

 يیفتاه  کایهش  شایهد  گاروه  به نسبت د مین تحت تیمی  هی  گروه د 

 خاواص  و التهایب   ضاد  نقاش  علات  به تواند م  کیهش، اي  و است

 کاردن  سارکو   و مهای   بای  کاه ( 11)بیشاد   داناه  ساییه  اکسیدان  آنت 

 (.23)کند  م  کنتر  شد  به  ا هی آن التهیب ، هی  مولکو 

 د  التهای   وضاهیت  که اي  دلیل به گرفت نتیجه توان م  پیيین، د 

 اکسایدان   آنت  التهیب ، ضد اثرا  دا د، سناي  به نقش MS بیمی    وند

 گرم/کیلاوگرم، موهاب   میلا   211 دز د  داناه  سییه   عصی ه محیفظت  و

 صاحراي   های   ماوش  د  التهیب  وضهیت بهبود و عوامل التهیب  کیهش

 .گردد م  تجرب  آلرژي  آنسمیلومیلیت به مبتال

 

 تشکر و قدردانی

بیشاد.    ما  9126/11   شامی ه  باه   پاوهش طرح از برگرفته مقیلهاي  

 و اصامهین  مرکن نو  یمیپ دانشگیه  بینیپشت و  همکی  از ،لهیوس  يبد

  و ريتقااد ،نمودنااد  ی ياا طاارح  يااا انجاایم د   ا ماای کااه  ناناايعن

 .شود  م تشکر
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Abstract 

Background: Multiple sclerosis (MS) is a chronic and inflammatory disease of the nervous system, and the 

progression of the disease is associated with an increase in specific cytokines. Experimental allergic 

encephalomyelitis is considered as an animal model for MS, and is used to assess the disease process and 

therapeutic process. According to studies on the benefits of Nigella sativa, the aim of this study was to evaluate 

the anti-inflammatory effect of Nigella sativa on female rats with experimental allergic encephalomyelitis.  

Methods: In this study, 24 adult Lewis female rat (average age of 6 to 8 weeks, weighing 200-220 g) were 

selected in 4 groups of 6. The control mice received normal saline and the ones with experimental allergic 

encephalomyelitis received 0/05 cc of hydroalcoholic extract of Nigella sativa at doses of 50, 100, and 200 

mg/kg body weight every other day as intraperitoneal injection. Symptoms of disease and body weight changes 

were recorded in daily bases. Tumor necrosis factor-α (TNF-α), C-reactive protein (CRP), nitrate, and body 

weight changes were recorded daily. After the end of the period (15 days), the production of TNF-α and CRP 

was measured using the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and nitrate levels using high-performance 

liquid chromatography (HPLC). The collected data were analyzed using one-way ANOVA and Duncan tests. 

Findings: Serum levels of TNF-α, CRP, and nitrate were significantly lower in treatment groups than the control 

group (P < 0.001). 

Conclusion: Because inflammation plays an important role in the process of MS, the anti-inflammatory, 

antioxidant, and protective effects of the extract of dandelion (200 mg/kg body weight) reduce inflammatory factors 

and improve inflammatory status in rats with experimental allergic encephalomyelitis. 
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