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Introduction: It is suggested that repetitive seizure attacks lead to the hippocampal neuronal 

damage and memory impairments. Some therapeutic effects, including analgesic, neuroprotective, 

antioxidant and anticonvulsant properties, of Nigella sativa (NS) have been reported. In the present 

study, the effects of hydro-alcoholic extract of NS were investigated on spatial memory damage 

in penthylenetetrazole (PTZ)-induced seizures in rats. Materials and Methods: Male Wistar 

rats were divided into five groups: group 1 (control group) received saline. The animals in group 2 

(PTZ group) were treated by saline and were injected by PTZ (50 mg/kg, ip). Groups 3 (PTZ+NS 

100), 4 (PTZ+NS 200) and 5 (PTZ+NS 400) were treated by 100, 200, and 400 mg/kg of NS extract 

(ip), respectively, 30 min prior to each PTZ injection for 5 consecutive days. Finally, the animals 

were examined by Morris water maze test. Results: The animals of PTZ+NS 100, PTZ+NS 200, 

and PTZ+NS 400 had significant lower seizure scores compared to PTZ group. The latency to the 

onset of seizures were also significantly higher in these groups than that of PTZ group. In Morris 

water maze test, the time spent and traveled distance in target quadrant by the animals of PTZ group 

was lower than that of control group. Pretreatment by all doses of the extract increased the time 

spent and traveled distance in target quadrant compared to PTZ group. Conclusion: The present 

data suggest that the hydro-alcoholic extract of NS possesses beneficial effects on spatial memory 

impairments in PTZ seizures model.
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بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی سیاهدانه بر اختالل حافظۀ فضايی القاء شده به  وسیلۀ تشنج در موش صحرايی
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ه چــــــــكيد

كلید واژه ها:
1. سیاهدانه 

2. پنتیلن تترازول 
3. تشنج 

4. موش هاي صحرایی 
5. اختالالت حافظه

مقدمه: پیشنهاد شده است که حمالت تشنجي مکرر منجر به تخریب نورون های هیپوکامپ و اختالل 
حافظه می شود. برخی اثرات درمانی از قبیل ضد دردي، حفاظت نورونی، آنتی اکسیداني و ضد تشنجي 
برای سیاهدانه گزارش شده است. در مطالعۀ حاضر، اثرات عصارۀ هیدروالکلی سیاهدانه بر اختالل حافظۀ 
فضایی ناشی از تشنج های ایجاد شده توسط پنتیلن تترازول (PTZ) در موش صحرایی بررسی شد. مواد 
سالین  کنترل(  )گروه   1 گروه  تقسیم شدند:  گروه   5 به  ویستار  نژاد  نر  موش های صحرایي  و روش ها: 
دریافت کردند. حیوانات در گروه 2 )گروه PTZ(، سالین دریافت کردند و PTZ تزریق شد )50 میلی گرم/

کیلوگرم به صورت داخل صفاقي(. گروه هاي 3 )PTZ + عصارۀ سیاهدانه PTZ( 4 ،)100 + عصارۀ سیاهدانه 
200( و 5 )PTZ + عصارۀ سیاهدانه 400( به ترتیب با دوزهای 100، 200 و 400 میلی گرم/کیلوگرم از 
عصارۀ سیاهدانه )به صورت داخل صفاقي(، 30 دقیقه قبل از هر تزریق PTZ به مدت 5 روز متوالی درمان 
شدند. در نهایت حیوانات با استفاده از تست ماز آبی موریس مورد بررسی قرار گرفتند. يافته ها: حیوانات 
گروه هاي PTZ + عصارۀ سیاهدانه PTZ ،100 + عصارۀ سیاهدانه 200 و PTZ + عصارۀ سیاهدانه 400 به 
طور معني داري نمرۀ تشنج کمتری نسبت به گروه PTZ داشتند. تأخیر در شروع تشنج ها نیز به طور قابل 
مالحظه ای در این گروه ها بیشتر از گروه PTZ بود. در تست ماز آبی موریس، مدت زمان سپری شده و 
مسافت طی شده در ربع هدف توسط حیوانات گروه PTZ نسبت به گروه کنترل کمتر بود. پیش درمانی 
با همۀ دوزهای عصاره، زمان سپری شده و مسافت طی شده در ربع هدف را نسبت به گروه PTZ افزایش 
داد. نتیجه گیری: مطالعۀ حاضر پیشنهاد مي کند که عصارۀ هیدروالکلی سیاهدانه دارای اثرات مفیدی بر 

اختالالت حافظۀ فضایی در تشنج هاي مدل PTZ مي باشد.
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مقدمه
که   )1( از سکتۀ مغزی است  بعد  اختالل عصبی  صرع دومین 
به آن مبتال هستند.  از جمعیت جهان  امروزه 1 - 0/5 درصد 
این بیماری به اشکال مختلف در انسان ظاهر می گردد. در این 
بیماری عملکرد مغز دچار اختالل می شود و با تشنجات ناگهانی، 
هوشیاری  سطح  معموالً  که  است  همراه  عودکننده  و  زودگذر 

انسان دچار اختالل می گردد )2(. 
اصطالح صرع به گروهي از اختالالت مزمن اطالق مي گردد که 
وجه مشخصۀ تمامي آن ها بروز تشنجات راجعۀ خود  به  خودي، 
ناگهاني و غیر برانگیخته مي باشد، در حالي که تشنج به تغییرات 
همزمان  و  ریتمیك  غیرطبیعي،  تخلیۀ  علت  به  رفتار  در  گذرا 
جمعیتي از نورون هاي سیستم عصبی مرکزی اطالق مي گردد. 
مي شوند.  تقسیم  صرعي  و  غیرصرعي  نوع  دو  به  تشنجات 
ژنرالیزه  -کلونیك  تونیك  تشنجات  تشنجات،  نوع  متداول ترین 
تشنجات بزرگ نیز خوانده می شوند. تشنجات  است که عموماً 
حرکتی  فعالیت  چندین  صورت  به  ژنرالیزه  -کلونیك  تونیك 
به  انتهایی  عضالت  تونیك  کشیدگی  شامل  که  می شود  ظاهر 
مدت تقریبی 20 تا 40 ثانیه بوده و به دنبال آن فاز کلونیك 
آغاز می گردد که شامل انقباض و شل شدن متناوب و ریتمیك 
عضالت انتهایی می باشد که تقریباً 30 تا50 ثانیه طول می کشد. 
-کلونیك  تونیك  تشنجات  حیواني  مدل هاي  متداول ترین  از 
ژنرالیزه مي توان به مدل الکتروشوك و مدل پنتیلن تترازول 1 

اشاره کرد )3(.
گیرندۀ  به  وابسته  کلریدي  کانال  کنندۀ  بلوك  تترازول  پنتیلن 
GABA بوده و متداول ترین ترکیب شیمیایي تشنج زا مي باشد 
که جهت ارزیابي داروهاي ضدصرع مورد استفاده قرار مي گیرد 
میلی گرم/کیلوگرم(   20-30(  PTZ پایین  دوزهاي   .)4،  5(
دوزهاي  حالي که  در  مي گردد،  غیابي  تشنجات  ایجاد  موجب 
فعالیت هاي  از  طیفي  میلی گرم/کیلوگرم(   70-110( آن  باالي 
تشنجي شامل پرش هاي میوکلونیك خفیف تا تشنجات کلونیك 
عضالت صورت و اندام هاي جلویي، بدون از دست دادن رفلکس 
را ایجاد مي نماید که به عنوان تشنجات میوکلونیك نیز شناخته 
از دست  با  همزمان  اندام ها  تشنج  مرحله  این  از  بعد  مي شود. 
دادن رفلکس و سرانجام تا کشیدگي تونیك عضالت اندام هاي 
ژنرالیزه  -کلونیك  تونیك  تشنجات  که  حیوان  عقبي  و  جلویي 

نامیده مي شود، پیشرفت مي کند )6 ،5(. 
در سال هاي اخیر نقاط مختلف مغزي به عنوان مناطق مستعد 
در القاء حمالت، شناخته و معرفي شده اند که در این خصوص 
ساختارهای لوب گیجگاهي را مي توان به عنوان قدیمي ترین و 
مهم ترین نواحی در بین سایر نواحی مغزي معرفي کرد )7(. با 
توجه به ارتباطات آناتومیکي وسیع ساختارهاي لوب گیجگاهي 
و سیستم لیمبیك از جمله هیپوکامپ و مجموعۀ آمیگدالوئید 
القاء حمله هاي تشنجی سبب  نشان داده که  مطالعات گذشته 
تغییرات نکروتیك و آپوپتوتیك نه تنها در کانون تشنج بلکه در 

نورون های خارج ولی مجاور با آن می گردد.

سیاهدانه گیاهی یك ساله از خانوادۀ آالله، بوته ای، خودرو و با 
از  یا سفید است.گیاه سیاهدانه پس  بیرنگ  تیره،  گل های آبی 
بارور شدن دارای کپسول هایی حاوی دانه های سفید می گردد، 
زمانی که کپسول ها کاماًل می رسند باز شده و دانه ها در معرض 
در  گیاه سال هاست  این   .)8( و سیاه می شوند  گرفته  قرار  هوا 
جهت  آسیایی  مناطق  و  هندوستان  شمالی،  آفریقای  مناطق 
درمان بیماری های مختلف استفاده می شود )11-8(. سیاهدانه 
دارای اثراتی از جمله موارد زیر می باشد: پایین آورندۀ قند خون 
)12(، ضد باکتریایي )8(، ضد ویروسی )13(، ضد التهابی )14 
،11(، کاهش دهندۀ فشار خون )15( و حتي اثرات ضد توموری 
)12 ،8(. همچنین نشان داده شده که سیاهدانه دارای اثرات ضد 
درد قوی است که این اثرات احتماالً از طریق سیستم اوپیوئیدی 
بوده و توسط نالوکسان مهار می گردد )9(. اثرات آنتی اکسیدانی 

قابل توجهی نیز برای سیاهدانه گزارش شده است )8(. 
در این مطالعه اثر عصارۀ هیدروالکلی سیاهدانه بر آسیب حافظۀ 
فضایی به دنبال تشنج القاء شده به وسیله پنتیلن تترازول در 

موش صحرایی بررسي گردید. 

مواد و روش ها
روش عصاره گیری

استفاده شده  سیاهدانه  هیدروالکلی  عصارۀ  از  آزمایش  این  در 
است. 60 گرم از پودر تهیه شدۀ سیاهدانه را در داخل کیسۀ 
کاغذ صافي قرار داده و در دستگاه سوکسله عمل عصاره گیري 
به مدت 12 ساعت با حالل شامل اتانول )50%( و آب )%50( 
در  تقطیر  دستگاه  توسط  آمده  به دست  محلول  گردید.  انجام 
با  ماري  بن  غلیظ روي  خالء، حذف حالل خواهد شد. عصارۀ 
حرارت 40 درجۀ سانتي گراد حذف کامل حالل خواهد گردید. 
جهت تهیۀ غلظت هاي مورد نظر، عصارۀ الکلي با نرمال سالین 

رقیق می گردد.

حیوانات و گروه های مورد آزمايش
با  با نژاد ویستار و  نر  در این مطالعه از 35 سر موش صحرایی 
حیوانات  نگهداری  مرکز  در  که  گرم  وزني 180-250  محدودۀ 
یافته  پرورش  مشهد  پزشکي  علوم  دانشگاه  پزشکی  دانشکدۀ 
بودند، استفاده گردید. کلیۀ موش هاي صحرایي با دسترسي آزاد 
به آب و غذا، در درجۀ حرارت 2 ± 22 درجۀ سانتي گراد و در 
سیکل روشنایي: تاریکي 12:12 ساعت نگهداري شدند. موش هاي 
گروه   .1 شدند:  تقسیم  تایی   7 گروه  پنج  صورت  به  صحرایي 
کنترل: در این گروه موش هاي صحرایي به مدت 5 روز سالین 
)داخل صفاقی( دریافت کردند. 2. گروه پنتیلن تترازول(PTZ): در 
این گروه موش هاي صحرایي به مدت 5 روز ابتدا سالین و سپس 
پنتیلن تترازول دریافت کردند )5(. 3. گروه های پنتیلن تترازول 
 ،PTZ+Ns  100( سیاهدانه  مختلف  غلظت هاي  با  شده  درمان 
PTZ+Ns 200 وPTZ+Ns 400(: در این گروه ها ابتدا موش هاي 
صحرایي عصارۀ سیاهدانه با یکی از دوزهای100، 200 یا 400 

میلی گرم/کیلوگرم )داخل صفاقی( دریافت کردند. 

1 Pentylenetetrazole (PTZ)
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القاء تشنج و ثبت
القاء تشنج به مدت 5 روز انجام شد. برای ایجاد تشنج از تزریق 
داخل صفاقی PTZ با دوز 50 میلی گرم/کیلوگرم )داخل صفاقی( 
تشنجي،  فعالیت  رفتاری  بررسي  منظور  به  گردید.  استفاده 
محفظۀ  یك  داخل  در  آزمایش  روز  در  صحرایي  موش هاي 
داده شدند.  قرار  سانتي متر  ابعاد30×30×30  به  پلکسي گالس 
رفتار موش هاي صحرایي به وسیلۀ دوربین ثبت و با مشاهدۀ آن 
بر اساس معیارهای زیر درجه بندی شد؛ نمرۀ صفر: عدم پاسخ، 
نمرۀ 1: انقباض عضالت گوش ها و صورت، نمرۀ 2: موج انقباضي 
بدن، نمرۀ 3: پرش هاي میوکلونیك و ایستادن روي دو پا، نمرۀ 
4: افتادن به پهلو، نمرۀ 5: افتادن به پشت و حمله هاي عمومي 
تونیك وکلونیك همین  طور زمان تأخیر تا شروع اولین تشنج نیز 

ثبت گردید.
بررسی حافظه توسط ماز آبی موريس

ماز آبی موریس که به منظور ارزیابی حافظۀ فضایی مورد استفاده 
قرار گرفت، شامل یك حوضچه با قطر یك و نیم متر و ارتفاع 
60 سانتی متر و همچنین دارای یك سکو با قطر 10 سانتی متر 
زیر  در  سانتی متر   1/5 سکو  این  بود.  گالس  پلکسی  از جنس 
حدود  دمای  دارای  حوضچه  داخل  آب  داشت.  قرار  آب  سطح 
24 تا 25 درجۀ سانتی گراد بود. حوضچه به طور فرضی به چهار 
جهت شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم شده بود. فیلم برداری 
از رفتار موش ها در داخل حوضچه به  وسیلۀ یك دوربین نصب 
شده در ارتفاع 3 متری از باالی حوضچه انجام می گرفت. بر روی 
با نمودارهای متفاوت و  چهار طرف دیوار عالمت های متفاوتی 
اندازه های مختلف جهت راهنمایی و استفادۀ موش ها در یافتن 

سکو وجود داشت.

در مطالعۀ حاضر یادگیری شامل 3 بالك2 آزمایش بود که در 
از  متوالی  بار  بالك چهار  در هر  انجام شد. هر موش  روز  یك 
می شد.  داده  قرار  حوضچه  داخل  مختلف  جهت  چهار  از  یکی 
در این تحقیق عملکرد یادگیری فضایی موش ها از طریق ثبت 
و اندازه گیری دو شاخص طول مسافت3 و مدت زمان تأخیر4 در 
یادگیری،  از  بعد  روز  قرار گرفت. در  ارزیابی  یافتن سکو مورد 
که  سکویی  آزمون  این  در  شد.  انجام  خاطرآوری5  به  مرحلۀ 
طی 3 بالك آزمون یادگیری به طور ثابت در یکی از ربع های 
حوضچه قرار داشت از داخل حوضچه برداشته شد و مدت زمان 
شنا و مسافت پیموده شده در ربع هدف )Q1( به عنوان شاخص 

به خاطرآوری در نظر گرفته شد.  
آنالیز آماری

تمام داده ها به صورت میانگین ± انحراف معیار6 بیان شدند. نتایج 
مربوط به نمرۀ تشنج و زمان تأخیر برای شروع اولین تشنج در 
هر روز به وسیلۀ آنالیز واریانس یکطرفه7 و تست تعقیبی توکی 
نتایج مربوط به 3 بالك  بین گروه های مختلف مقایسه شدند. 
آزمون هاي اساس  بر  موریس  آبی  ماز  در  یادگیری  به  مربوط 

به  مرحلۀ  نتایج  شدند.  آنالیز   Repeated measures ANOVA
خاطرآوری در ماز آبی موریس به وسیلۀ آنالیز واریانس یکطرفه 
و تست تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند. نرم افزارهای مورد 

استفاده، نرم افزار های آماری SPSS و Instat بودند. 
يافته ها

اثر سیاهدانه بر تشنج
 100 با  شده  درمان  گروه  در  تشنج  نمرۀ  که  داد  نشان  نتایج 
از   5 و   4  ،3 روزهای  در  سیاهدانه  عصارۀ  میلی گرم/کیلوگرم 

2 Block
3 Distance
4 Latency
5 Probe Test
6 Mean ± SEM
7 One-way Analysis of Variance

ــا پنتیلــن تتــرازول در 5 روز. در همــۀ گروه هــا  ــه میانگیــن ± انحــراف معیــار در نمــرۀ تشــنج القــاء شــده ب ــوط ب ــر مرب ــودار 1- مقادی نم
ــای 200،100 و400  ــا دوزه ــان ب ــای درم ــد. گروه ه ــاء ش ــنج الق ــدت 5 روز تش ــه م ــرازول ب ــن تت ــرم پنتیل ــق50 میلی گرم/کیلو گ ــا تزری ب
ــا دوز هــای ذکــر شــده دریافــت  ــا پنتیلــن تتــرازول، عصــارۀ ســیاهدانه ب میلی گرم/کیلو گــرم عصــارۀ ســیاهدانه 60 دقیقــه قبــل از تشــنج ب
ــدۀ 100  ــروه دریافت کنن ــۀ گ ــت. P<0/001*** و P<0/05* مقایس ــوده اس ــر ب ــروه 7 س ــر گ ــي در ه ــاي صحرای ــداد موش ه ــد. تع کردن
میلی گرم/کیلوگــرم عصــارۀ ســیاهدانه بــا گــروه پنتیلــن تتــرازول در همــان روز. P<0/001+++ مقایســۀ گــروه دریافت کننــدۀ 200 میلی گــرم/

ــدۀ 400 میلی گرم/کیلوگــرم  ــروه دریافت کنن ــروه PTZ در همــان روز. P<0/001### وP<0/01## مقایســۀ گ ــا گ کیلوگــرم عصــارۀ ســیاهدانه ب
ــا گــروه PTZ در همــان روز. عصــارۀ ســیاهدانه ب
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 ،P>0/001 ،P>0/05 گروه پنتیلن تترازول کمتر بود )به ترتیب
در  تشنج  نمرۀ  نیز   PTZ+Ns  200 گروه  در   .)P>0/001
 P>0/001 به ترتیب( بود   PTZ از گروه  روزهای 3 و 4 کمتر 
و P>0/001(. تجویز 400 میلی گرم/کیلوگرم نیز نمرۀ تشنج را 
در روزهای 3، 4 و 5 به میزان معنی داری کاهش داد )به ترتیب 

P>0/001 ،P>0/01 ،P>0/001(-) نمودار 1(.
همان طور که نمودار 2 نشان می دهد زمان تأخیر تشنج در هر 
سه گروه درمان شده با دوزهای 100، 200 و 400 میلی گرم/

کیلوگرم عصارۀ سیاهدانه بیشتر از گروه درمان نشده بود که این 
تفاوت در روز 5 معنی دار بود )P>0/001### در همۀ گروه ها( 

-)نمودار 2(.

اثر سیاهدانه بر تغییر حافظه و يادگیری ناشی از تشنج 
نتایج آزمون یادگیری در طی 3 بالك آزمایش، کاهش پیشرونده 
در زمان تأخیر و مسافت پیموده شده برای رسیدن به سکو را در 
همۀ گروه ها نشان داد )f=85/25 و P>0/001(. نتایج آزمون 
سپری  زمان  که  داد  نشان  آزمایش  بالك   3 در طی  یادگیری 
در  پنهان  سکوی  به  رسیدن  برای  شده  پیموده  فاصلۀ  و  شده 
گروه پنتیلن تترازول تفاوت معنی داری با گروه کنترل نداشت. 
همین طور مقایسۀ این 2 شاخص بین گروه های درمان شده با 
دوزهای 100، 200 و 400 میلی گرم/کیلو گرم عصارۀ سیاهدانه 
در مقایسه با گروه پنتیلن تترازول نیز تفاوت معنی داری را نشان 

نداد ) نمودار 3(.

نمــودار2- مقادیــر مربــوط بــه میانگیــن ± انحــراف معیــار در زمــان تأخیــر تشــنج بــا پنتیلــن تتــرازول در 5 روز. در همــۀ گروه هــا 
بــا تزریــق 50 میلی گرم/کیلو گــرم پنتیلــن تتــرازول بــه مــدت 5 روز تشــنج القــاء شــد. گروه هــای درمــان بــا دوزهــای 100، 200 
و400 میلی گرم/کیلو گــرم عصــارۀ ســیاهدانه، 60 دقیقــه قبــل از تشــنج بــا پنتیلــن تتــرازول، عصــارۀ ســیاهدانه بــا دوزهــای ذکــر 
شــده دریافــت کردنــد. تعــداد موش هــاي صحرایــي در هــر گــروه 7 ســر بــوده اســت. P>0/001*** مقایســۀ گــروه دریافت کننــدۀ 
ــا گــروه پنتیلــن تتــرازول در همــان روز. P>0/001+++ مقایســۀ گــروه دریافت کننــدۀ  100 میلی گرم/کیلوگــرم عصــارۀ ســیاهدانه ب
200 میلی گرم/کیلوگــرم عصــارۀ ســیاهدانه بــا گــروه پنتیلــن تتــرازول در همــان روز. P>0/001### مقایســۀ گــروه دریافت کننــدۀ 

400 میلی گرم/کیلوگــرم عصــارۀ ســیاهدانه بــا گــروه پنتیلــن تتــرازول در همــان روز.

نمــودار3- مقادیــر مربــوط بــه میانگیــن ± انحــراف معیــار تأخیــر زمانــی )الــف( و فاصلــۀ پیمــوده شــده )ب( تــا پیــدا کــردن ســکو در طــول 3 بــالك یادگیــری در گروه هــای کنتــرل و پنتیلــن تتــرازول و گروه هــای 
درمان شــده بــا دوز هــای 200،100 و 400 میلی گرم/کیلوگــرم عصــارۀ ســیاهدانه. موش هــاي صحرایــي همــۀ گروه هــا بجــز گــروه کنتــرل قبــل از آزمــون مــاز آبــی موریــس 50 میلی گرم/کیلو گــرم پنتیلــن تتــرا زول 
دریافــت کردنــد. گروه هــای PTZ+Ns 200،PTZ+Ns 100 و PTZ+Ns 400 قبــل از پنتیلــن تتــرازول، عصــارۀ ســیاهدانه بــا دوز هــای 100، 200 و 400 میلی گرم/کیلوگــرم وزن بــدن دریافــت کردنــد. تعــداد موش هــاي 

صحرایــي در هــر گــروه 7 ســر بــوده اســت.
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عصاره وجود نداشت )نمودار 4(. نتایج همین طور نشان داد که 
مسافت پیموده شده در ربع هدف به وسیلۀ موش هاي صحرایي 
گروه پنتیلن تترا زول از گروه کنترل کمتر بود )P>0/01(. در 
گروه های درمان شده با دوز های 100 ، 200 و 400 میلی گرم/

کیلوگرم عصارۀ سیاهدانه، مسافت پیموده شده در ربع هدف به 
ترتیب  )به  بود  تترازول  پنتیلن  از گروه  بیشتر  طور معنی داری 

P>0/01 ،P>0/05 ،P>0/01(-) نمودار 5(.

نتایج مربوط به آزمون به خاطر آوری نشان داد که زمان سپری 
شده در ربع هدف به طور معنی داری در گروه پنتیلن تترا زول 
در مقایسه با گروه کنترل کمتر بود )P>0/01(. از طرف دیگر 
با  شده  درمان  گروه های  در  هدف  ربع  در  شده  سپری  زمان 
دوزهای 100، 200 و 400 میلی گرم/کیلوگرم عصارۀ سیاهدانه 
 ،P>0/05  ،P>0/01( بود  بیشتر  تترازول  پنتیلن  گروه  از 
مختلف  دوزهای  بین  معنی داری  تفاوت  اگرچه   )P>0/01

ــرازول و  ــن تت ــرل و پنتیل ــای کنت ــع هــدف در گروه ه ــان ســپری شــده در رب ــار زم ــن ± انحــراف معی ــه میانگی ــوط ب ــر مرب ــودار4- مقادی نم
ــا دوزهــای 100، 200 و 400 میلی گرم/کیلوگــرم عصــارۀ ســیاهدانه در آزمــون بــه خاطــرآوری. موش هــاي صحرایــي  گروه هــای درمــان شــده ب
ــای  ــد. گروه ه ــت کردن ــرازول دریاف ــن تت ــرم پنتیل ــس 50 میلی گرم/کیلوگ ــی موری ــاز آب ــون م ــل از آزم ــرل قب ــروه کنت ــز گ ــا بج ــۀ گروه ه هم
ــا دوزهــای 100، 200 و 400 میلی گرم/کیلوگــرم  ــرازول، عصــارۀ ســیاهدانه ب ــن تت PTZ+Ns 200 ، PTZ+Ns 100 و PTZ+Ns 400 قبــل از پنتیل
 ++P<0/01 و +P<0/05 .در مقایســه بــا گــروه کنتــرل **P<0/01 .دریافــت کردنــد. تعــداد موش هــاي صحرایــي در هــر گــروه 7 ســر بــوده اســت

در مقایســه بــا گــروه پنتیلــن تتــرازول. 

نمــودار5- مقادیــر مربــوط بــه میانگیــن ± انحــراف معیــار مســافت پیمــوده شــده در ربــع هــدف در گروه هــای کنتــرل و پنتیلــن تتــرا زول و 
ــه خاطــرآوری. موش هــاي صحرایــي  ــا دوزهــای100، 200 و 400 میلی گرم/کیلوگــرم عصــارۀ ســیاهدانه در آزمــون ب گروه هــای درمــان شــده ب
ــای  ــد. گروه ه ــت کردن ــرازول دریاف ــن تت ــرم پنتیل ــس 50 میلی گرم/کیلوگ ــی موری ــاز آب ــون م ــل از آزم ــرل قب ــروه کنت ــز گ ــا بج ــۀ گروه ه هم
ــا دوزهــای 100، 200 و 400 میلی گرم/کیلوگــرم  ــرازول، عصــارۀ ســیاهدانه ب ــن تت PTZ+Ns 200 ،PTZ+Ns 100 و PTZ+Ns 400 قبــل از پنتیل
 +++P<0/001 و +P<0/05 .در مقایســه بــا گــروه کنتــرل *P<0/05 .دریافــت کردنــد. تعــداد موش هــاي صحرایــي در هــر گــروه 7 ســر بــوده اســت

در مقایســه بــا گــروه پنتیلــن تتــرازول. 
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مرکزی تولید اثرات ضد  درد می کند و باعث مقاومت ضد درد به 
دنبال مصرف مکرر می شود )28(. در مطالعه اي نیز نشان داده 
درمان  پیش  موش های  در  مورفین  دردی  ضد  اثرات  که  شده 

شده با روغن سیاهدانه و تیموکینون کاهش یافته است )28(.

سالم نشان داد که درمان موش هاي صحرایي با تیموکینون باعث 
پیشگیری از بیماری خود ایمنی آنسفالومیلیت تجربی می شود 
که احتماالً به خاطر اثرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی آن بوده 
با  درمانی  پیش  که  داد  نشان  مطالعۀ حاضر  نتایج   .) 8( است 
سیاهدانه مانع ایجاد اختالل حافظه، به دنبال تشنج گردید. در 
مطالعۀ حاضر زمان سپری شده و مسافت پیموده شده در ربع 
با  شده  درمان  گروه های  در  موریس  آبی  ماز  آزمون  در  هدف 
دوز های 100، 200 و400 میلی گرم/کیلوگرم عصارۀ سیاهدانه 
سیاهدانه  اثرات ضد صرع  بود.  بیشتر  تترازول  پنتیلن  گروه  از 
واکنشگر  گونه های  از حد  بیش  تشکیل  مهار  در  آن  توانایی  و 
گزارش  تترازول  پنتیلن  توسط  شده  ایجاد  تشنج  در  اکسیژن 
مدل  در  سیاهدانه  عصبي9  محافظت  اثرات   .)29( است  شده 
آنتی   خاصیت  به  نیز  موش  صحرایي  در  نخاعی  آسیب  تجربی 
حاضر  مطالعۀ  در   .)30( است  شده  داده  نسبت  آن  اکسیدانی 
اختالل حافظه جلوگیری کرد که شاید  ایجاد  از  نیز سیاهدانه 

تأییدی بر توانایی حفاظت نورونی آن باشد.
عالوه بر تیموکینون، که مادۀ اصلی سیاهدانه است و نقش مهمی 
ممکن  نیز  دیگری  ترکیبات  دارد،  آن  دارویي  اثرات  ایجاد  در 
است در نتایج مطالعۀ حاضر دخیل باشند. اخیراً نشان داده شده 
است که مالنین به وفور در پوستۀ دانۀ سیاهدانه یافت می شود 
)31(. از طرف دیگر با توجه به تعدادی از منابع گیاهی، مالنین 
شناخته  ایمني  سیستم  بر  گذارنده  تأثیر  عامل  یك  عنوان  به 
شده است )33 ،32( بنابراین مشارکت این جزء سیاهدانه نیز 
دارد،  نقش  حاضر  مطالعۀ  نتایج  در  که  ترکیب  یك  عنوان  به 
باعث  تشنج  اینکه  کلی  نتیجه گیری  شود.  پیشنهاد  می تواند 
و  آسیب هیپوکامپ می گردد  احتماالً  و  فضایی  آسیب حافظۀ 
سیاهدانه عالوه بر اثرات ضد تشنجی می تواند اثرات محافظت 
عصبي داشته باشد و از آسیب حافظۀ فضایی جلوگیری نماید.

بحث و نتیجه گیری
صرع یك بیماری نورولوژیك مزمن همراه با تشنجات عود کننده 
است. صرع عوارض ناتوان کننده ای چون اختالالت هوشیاری و 
داده  نشان  اخیر  تحقیقات  دارد.  دنبال  به  را  مغزی  آسیب های 
است که صرع در بعضی از انواع مقاوم به درمان آن با کاهش 
مرگ  به  منجر  گاهی  وخیم تر  نوع  در  و  است  همراه  حافظه 
می گردد )2(. در استفاده از مدل های حیوانی نیز گزارش شده 
است که حمله هاي مکرر و طوالنی باعث اختالل در حافظه و 
یادگیری می شود )18-16(. نتایج مطالعۀ حاضر نیز نشان داد 
با دوز متوسط پنتیلن تترا زول سبب  القاء تشنج های مکرر  که 
مسافت  و  زمان سپری شده  که  چرا  می گردد،  حافظه  اختالل 
به طور  آبی موریس  ماز  آزمون  در  ربع هدف  در  پیموده شده 
معنی داری در گروه پنتیلن تترا زول در مقایسه با گروه کنترل 
کمتر بود. مکانیسم ایجاد اختالل حافظۀ ناشی از تشنجات مکرر 

و حمله هاي صرعی به طور کامل شناخته نشده است. 
آسیب اکسیداتیو یك اساس برای بسیاری از اختالالت نورولوژیك 
و نورودژنراتیو است. آسیب اکسیداتیو در ایجاد صرع و عوارض 
آن نقش دارد )19(. وجود مقادیر باالی گونه های اکسیژن فعال8، 
و  هیدروکسیل  رادیکال های  سوپر اکسید،  آنیون های  جمله  از 
هیدروژن پراکسید در مغز بعد از حمله، تأیید کنندۀ این مطلب 
است )20(. همچنین بیان شده است که آسیب اکسیداتیو مغز 
در ایجاد پیامد های بعد از صرع نقش دارد )22 ،21(. با توجه به 
نتایج مطالعۀ حاضر، شاید بتوان از آسیب اکسیداتیو بافت مغز به 
عنوان ارتباط دهندۀ بین تشنج و اختالل حافظه نام برد. عصارۀ 
کنندگی  تحریك  جمله  از  دارویی  خواص  خاطر  به  سیاهدانه 
سیستم ایمنی و سیستم تنفسی و خاصیت هاي ضدتوموری و ضد 
التهابي، سال ها به عنوان درمان طبیعی برای برخی از بیماری ها 
استفاده شده است )24 ،23 ،14 ،9(. روغني فرار از دانۀ این گیاه 
استخراج می شود و مادۀ اصلی آن تیموکینون در برخی بیماری ها 
از جمله آسم دارای خاصیت ضد التهابی می باشد )25-27 ،14(. 
از  تیموکینون  و  بیان شده است که روغن سیاهدانه  همچنین 
طریق رها سازی پپتیدهای اپیوئیدی داخلی در سیستم اعصاب 

8 Reactive oxygen species
9 Neuroprotective
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