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ABSTRACT

Background & objectives: Stroke is third leading cause of death and disability in the most of
human communities. The use of herbs and medicinal plants in different countries is
increasing. Today, herbal medicine is used as alternative or complementary therapies with a
fewer side effects. Nigella sativa has a rich medical and religious history. Oxidative stress has
important role in the pathophysiology of stroke. As Nigella sativa has antioxidant effects, its
administration may produce a protective effect against complications of this disease. We
examined the effects of the treatment with Nigella sativa oil on the cerebral infarction and
edema.
Methods: 48 Male Sprague-Dawley rats were divided into three groups, sham, control
ischemic and Nigella sativa oil treated (2 ml/kg) ischemic groups. Transient focal cerebral
ischemia was induced by 90-min-long occlusion of the left middle cerebral artery followed by
24-h-long reperfusion. Neurological deficit score was evaluated at the end of the reperfusion
period. Thereafter, the animals were randomly selected and used for two projects: (i)
Measurement of the infarct volumes and neurological outcome (ii) investigation of ischemic
brain edema formation using a wet/dry method.
Results: Induction of cerebral ischemia in the control group produced considerable brain
infarction in conjunction with impaired motor functions and severely brain edema. Treatment
with Nigella sativa oil significantly reduced the infarct volume and improved the motor
functions. The water content in the left (lesioned) hemisphere was considerably elevated in
the control ischemic group. Administration of the Nigella sativa oil significantly lowered the
water content in the ischemic lesioned hemisphere.
Conclusion: Treatment with Nigella sativa oil can noticeably decrease the ischemic brain
injury, attenuate edema formation and improve motor disabilities.
Keywords: Stroke; Brain Edema; Nigella sativa; Rat.
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چکیده
ها انسان از ایـن  ها انسان از ایـن  سکته مغزي سومین عامل مرگ و معلولیت در بسیاري از جوامع انسانی است. هر ساله میلیونسکته مغزي سومین عامل مرگ و معلولیت در بسیاري از جوامع انسانی است. هر ساله میلیونف:ف:زمینه و هدزمینه و هد

بـه افـزایش اسـت. امـروزه داروهـاي      بـه افـزایش اسـت. امـروزه داروهـاي      برند. مصرف داروهاي گیاهی و گیاهان دارویی در کشورهاي مختلف روبرند. مصرف داروهاي گیاهی و گیاهان دارویی در کشورهاي مختلف روبیماري رنج میبیماري رنج می
گیرنـد. گیـاه سـیاه دانـه بـا نـام علمـی       گیرنـد. گیـاه سـیاه دانـه بـا نـام علمـی       درمان مورد استفاده قرار میدرمان مورد استفاده قرار میگیاهی به عنوان درمان جایگزین با عوارض کمتر یا مکمل گیاهی به عنوان درمان جایگزین با عوارض کمتر یا مکمل 

Nigella sativa پاتوفیزیولوژي سکته مغزي پاتوفیزیولوژي سکته مغزي دردرتیوتیوااسترس اکسیداسترس اکسیدتاریخچه غنی طبی و مذهبی دارد. نظر به نقش تعیین کننده تاریخچه غنی طبی و مذهبی دارد. نظر به نقش تعیین کننده
برابر عوارض این بیماري داشته باشد. برابر عوارض این بیماري داشته باشد. شود که تجویز سیاه دانه بتواند با ایجاد اثرات آنتی اکیسدانی تاثیر محافظتی در شود که تجویز سیاه دانه بتواند با ایجاد اثرات آنتی اکیسدانی تاثیر محافظتی در تصور میتصور می

د اثرات تجویز روغن سیاه دانه به عنوان مداخله درمانی پس از وقوع ایسکمی مغزي بر حجم ضایعه و د اثرات تجویز روغن سیاه دانه به عنوان مداخله درمانی پس از وقوع ایسکمی مغزي بر حجم ضایعه و ششدر مطالعه حاضر تالش در مطالعه حاضر تالش 
ادم مغزي ایجاد شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. ادم مغزي ایجاد شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. 

در سه گروه شاهد، کنترل و درمان بـا روغـن   در سه گروه شاهد، کنترل و درمان بـا روغـن   Sprague-Dawleyسر موش صحرائی نر از نژاد سر موش صحرائی نر از نژاد 4848در این تحقیق در این تحقیق روش کار: روش کار: 
) بیهـوش شـدند. ایسـکمی    ) بیهـوش شـدند. ایسـکمی    mg/kg400400حیوانات با تزریق داخل صـفاقی کلـرال هیـدرات (   حیوانات با تزریق داخل صـفاقی کلـرال هیـدرات (   سیاه دانه مورد مطالعه قرار گرفتند.سیاه دانه مورد مطالعه قرار گرفتند.

جاد شـد. در  جاد شـد. در  دقیقه با استفاده از تکنیک انسداد شریان میانی مغز توسط نخ نایلون پوشیده از سلیکون ایدقیقه با استفاده از تکنیک انسداد شریان میانی مغز توسط نخ نایلون پوشیده از سلیکون ای9090موضعی مغز به مدت موضعی مغز به مدت 
ساعت پس از ایسـکمی حیوانـات بطـور    ساعت پس از ایسـکمی حیوانـات بطـور    2424) تزریق شد. ) تزریق شد. ml/kg22پایان دوره ایسکمی به حیوانات گروه درمان روغن سیاه دانه (پایان دوره ایسکمی به حیوانات گروه درمان روغن سیاه دانه (

حیوانات از نظر اختالالت حرکتی با اسـتفاده از آزمـون   حیوانات از نظر اختالالت حرکتی با اسـتفاده از آزمـون   -تصادفی انتخاب شده و براي دو پروژه مورد بررسی قرار گرفتند: الفتصادفی انتخاب شده و براي دو پروژه مورد بررسی قرار گرفتند: الف
برش از سطوح مختلف مغز تهیه شـده و پـس   برش از سطوح مختلف مغز تهیه شـده و پـس   66قرار گرفتند و سپس جهت تعیین حجم ضایعه مغزي قرار گرفتند و سپس جهت تعیین حجم ضایعه مغزي نورولوژیک مورد ارزیابی نورولوژیک مورد ارزیابی 

براي ارزیابی شدت ادم ایجاد شده از تعیـین  براي ارزیابی شدت ادم ایجاد شده از تعیـین  -بب؛؛از رنگ آمیزي با استفاده از سیستم آنالیز تصویري مورد ارزیابی قرار گرفتنداز رنگ آمیزي با استفاده از سیستم آنالیز تصویري مورد ارزیابی قرار گرفتند
محتوي آب بافت مغز استفاده شد. محتوي آب بافت مغز استفاده شد. 

هد اختالل حرکتی یا ضایعه مغزي مشاهده نشد. حیوانات گروه ایسکمیک اختالالت حرکتی شـدیدي  هد اختالل حرکتی یا ضایعه مغزي مشاهده نشد. حیوانات گروه ایسکمیک اختالالت حرکتی شـدیدي  در حیوانات گروه شادر حیوانات گروه شاها: ها: یافتهیافته
426426±±3939نیمکره چپ این گـروه نیمکره چپ این گـروه ). میزان حجم ضایعه مغزي ایجاد شده در). میزان حجم ضایعه مغزي ایجاد شده در33//8787±±00//5555(نمره آزمون نورولوژیک (نمره آزمون نورولوژیک نشان دادندنشان دادند

یک را افزایش داد که بطور معنی داري از نیمکره یک را افزایش داد که بطور معنی داري از نیمکره میلیمتر مکعب بود. بروز ایسکمی محتوي آب نیمکره چپ مغز در گروه ایسکممیلیمتر مکعب بود. بروز ایسکمی محتوي آب نیمکره چپ مغز در گروه ایسکم
). درمان با روغن سیاه دانه ضمن ). درمان با روغن سیاه دانه ضمن >00p//0505، ، %%8383//88±±00//1919هاي مغز گروه شاهد بیشتر بود (هاي مغز گروه شاهد بیشتر بود (سالم مغز در همین گروه و نیمکرهسالم مغز در همین گروه و نیمکره

. همچنـین  . همچنـین  ت حرکتی ناشی از ایسکمی بطور معنی داري در مقایسه با گروه کنترل حجم ضایعه مغـزي را کـاهش داد  ت حرکتی ناشی از ایسکمی بطور معنی داري در مقایسه با گروه کنترل حجم ضایعه مغـزي را کـاهش داد  الالبهبود اختالبهبود اختال
تجویز روغن سیاه دانه ادم مغزي ایجادشده را بطور معنی داري نسبت به گروه کنترل کاهش داد.تجویز روغن سیاه دانه ادم مغزي ایجادشده را بطور معنی داري نسبت به گروه کنترل کاهش داد.

تواند اثرات محـافظتی در برابـر آسـیب ایسـکمیک مغـزي      تواند اثرات محـافظتی در برابـر آسـیب ایسـکمیک مغـزي      که روغن سیاه دانه میکه روغن سیاه دانه میداددادهاي این مطالعه نشان هاي این مطالعه نشان یافتهیافتهنتیجه گیري: نتیجه گیري: 
شـود و  شـود و  یعه مغزي سبب بهبود اختالالت حرکتی ناشی از ایسکمی مییعه مغزي سبب بهبود اختالالت حرکتی ناشی از ایسکمی میداشته باشد. درمان با روغن سیاه دانه ضمن کاهش حجم ضاداشته باشد. درمان با روغن سیاه دانه ضمن کاهش حجم ضا

دهد. دهد. ادم مغزي ایجاد شده را تقلیل میادم مغزي ایجاد شده را تقلیل می
، سیاه دانه، موش صحرایی، سیاه دانه، موش صحراییادم مغزيادم مغزيسکته مغزي، سکته مغزي، کلیدي:کلیدي:هايهايواژهواژه
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مقدمهمقدمه
ســکته مغــزي ســومین عامــل مــرگ و معلولیــت در  ســکته مغــزي ســومین عامــل مــرگ و معلولیــت در  

هـا  هـا  ]. هر ساله میلیون]. هر ساله میلیون11[[بسیاري از جوامع انسانی استبسیاري از جوامع انسانی است
غــزي غــزي نــد. ســکته منــد. ســکته مبربرمــیمــیانســان از ایــن بیمــاري رنــج انســان از ایــن بیمــاري رنــج 

ي مغـزي را شـامل   ي مغـزي را شـامل   هـا هـا % کل موارد سـکته % کل موارد سـکته 8383ایسکمیکایسکمیک
ــی ــیمـ ]. بـــه جهـــت پیچیـــدگی عوامـــل    ]. بـــه جهـــت پیچیـــدگی عوامـــل    22[[ددشـــوشـــومـ

پاتوفیزیوژلوژیــک دخیــل در ایجــاد ضــایعه ایســکمیک پاتوفیزیوژلوژیــک دخیــل در ایجــاد ضــایعه ایســکمیک 
مغزي هنوز درمان موثري براي آن پیدا نشده اسـت. مغزي هنوز درمان موثري براي آن پیدا نشده اسـت. 

ي ي هـا هـا ست تا با توسعه اسـتراتژي ست تا با توسعه اسـتراتژي ااامروزه تالش بر آنامروزه تالش بر آن
در در رونـده نـورونی   رونـده نـورونی   گوناگون از آسـیب پـیش  گوناگون از آسـیب پـیش  درمانیدرمانی

جلـوگیري شـود و از ایـن طریـق     جلـوگیري شـود و از ایـن طریـق     ناحیه ایسکمیک مغز ناحیه ایسکمیک مغز 
هاي عصـبی پـس از وقـوع سـکته     هاي عصـبی پـس از وقـوع سـکته     ها و ناتوانیها و ناتوانییییینارسانارسا

مصـرف داروهـاي   مصـرف داروهـاي   ].].11[[ایسکمیک مغـزي کـاهش یابـد   ایسکمیک مغـزي کـاهش یابـد   
بـه  بـه  گیاهی و گیاهان دارویی در کشورهاي مختلف روگیاهی و گیاهان دارویی در کشورهاي مختلف رو

افزایش است و این به دلیل به اثبات رسیدن اثربخشی افزایش است و این به دلیل به اثبات رسیدن اثربخشی 
ر خصـوص عـوارض   ر خصـوص عـوارض   آنها در جوامع علمی و نگرانـی د آنها در جوامع علمی و نگرانـی د 

هاي مصـرف طـوالنی   هاي مصـرف طـوالنی   داروهاي شیمیایی و محدودیتداروهاي شیمیایی و محدودیت
باشد. امروزه داروهاي گیاهی به عنوان باشد. امروزه داروهاي گیاهی به عنوان مدت آنها میمدت آنها می

مکمل درمان مورد مکمل درمان مورد درمان جایگزین با عوارض کمتر یا درمان جایگزین با عوارض کمتر یا 
بـا نـام   بـا نـام   دانـه دانـه سـیاه سـیاه گیـاه  گیـاه  ].].33گیرنـد [ گیرنـد [ استفاده قرار مـی استفاده قرار مـی 

تاریخچه غنی طبـی و مـذهبی   تاریخچه غنی طبـی و مـذهبی   Nigella sativaعلمیعلمی
هـاي باسـتان و پزشـکان یونـانی     هـاي باسـتان و پزشـکان یونـانی     ريريدارد و توسط مصدارد و توسط مص

درد دنـدان و  درد دنـدان و  براي درمـان سـردرد، آسـم، آلـرژي،     براي درمـان سـردرد، آسـم، آلـرژي،     
قـرار گرفتـه   قـرار گرفتـه   مـورد اسـتفاده   مـورد اسـتفاده   ... ... تقویت سیستم ایمنی وتقویت سیستم ایمنی و

، آنتـی  ، آنتـی  اکسـیدانی، ضـد التهـابی   اکسـیدانی، ضـد التهـابی   تـی تـی ]. اثـرات آن ]. اثـرات آن 44[[استاست
هیســتامینی و تقویــت سیســتم ایمنــی بــراي روغــن و هیســتامینی و تقویــت سیســتم ایمنــی بــراي روغــن و 

گزارش شده اسـت. مطالعـات قبلـی    گزارش شده اسـت. مطالعـات قبلـی    دانهدانهسیاهسیاهعصاره عصاره 
ش قند، چربی ش قند، چربی ت فارماکولوژیک متعددي چون کاهت فارماکولوژیک متعددي چون کاهاثرااثرا

اوریک، اوریک، کننده صـفرا و اسـید  کننده صـفرا و اسـید  خون و فشارخون باال، دفعخون و فشارخون باال، دفع
ي کبد، کلیه و قلب و عـروق و اثـرات   ي کبد، کلیه و قلب و عـروق و اثـرات   هاهابافتبافتمحافظ محافظ 

].].55[[ضد میکروبی براي این گیاه گـزارش شـده اسـت   ضد میکروبی براي این گیاه گـزارش شـده اسـت   
مغز بطور منحصر به فردي بـه اثـرات سیتوتوکسـیک    مغز بطور منحصر به فردي بـه اثـرات سیتوتوکسـیک    

شـد. تولیـد   شـد. تولیـد   باباهاي آزاد اکسـیژن حسـاس مـی   هاي آزاد اکسـیژن حسـاس مـی   رادیکالرادیکال
ـ  ـ مقادیر زیاد محصوالت فعال اکسیژن ب ویـژه بعـد از   ویـژه بعـد از   ههمقادیر زیاد محصوالت فعال اکسیژن ب

خون در ناحیه ایسـکمیک مغـز   خون در ناحیه ایسـکمیک مغـز   برقراري مجدد جریان برقراري مجدد جریان 

]. گـزارش شـده   ]. گـزارش شـده   66[[زندزندي سلولی آسیب میي سلولی آسیب میهاهابه غشابه غشا
است که تجویز عوامل آنتـی اکسـیدان قبـل از ایجـاد     است که تجویز عوامل آنتـی اکسـیدان قبـل از ایجـاد     
ایسکمی موضعی مغـز در مطالعـات آزمایشـگاهی اثـر     ایسکمی موضعی مغـز در مطالعـات آزمایشـگاهی اثـر     

کندکندیسکمیک مغز ایجاد مییسکمیک مغز ایجاد میمحافظتی در برابر آسیب امحافظتی در برابر آسیب ا
تیو در تیو در اا]. نظر به نقش تعیین کننده اسـترس اکسـید  ]. نظر به نقش تعیین کننده اسـترس اکسـید  77[[

د که تجـویز  د که تجـویز  شوشومیمیپاتوفیزیولوژي سکته مغزي تصور پاتوفیزیولوژي سکته مغزي تصور 
دانه بتواند اثرات محافظتی در برابر عوارض ایـن  دانه بتواند اثرات محافظتی در برابر عوارض ایـن  سیاهسیاه

اثرات عصاره هیدروالکلی اثرات عصاره هیدروالکلی بیماري داشته باشد. مطالعهبیماري داشته باشد. مطالعه
ــیاه ــیاهس ــهس ــهدان ــرگ دان ــرگ در م ــلولدر م ــلولس ــاس ــاه ــی از  ه ــبی ناش ــی از  ي عص ــبی ناش ي عص

رومیت از سرم و گلوگز حـاکی از افـزایش میـزان    رومیت از سرم و گلوگز حـاکی از افـزایش میـزان    محمح
]. ]. 88[[و اثـرات محـافظتی ایـن گیـاه بـود     و اثـرات محـافظتی ایـن گیـاه بـود     هـا هـا سلولسلولبقاء بقاء 

در مـدل ایسـکمی   در مـدل ایسـکمی   دانـه دانـه سـیاه سـیاه همچنین تجویز روغـن  همچنین تجویز روغـن  
میزان پراکسیداسیون چربـی را کـاهش   میزان پراکسیداسیون چربـی را کـاهش   سراسري مغزسراسري مغز

ــه  ]. مط]. مط99[[دادداد ــت کـ ــان داده اسـ ــري نشـ ــه دیگـ ــه  العـ ــت کـ ــان داده اسـ ــري نشـ ــه دیگـ العـ
هفـت  هفـت  به مـدت  به مـدت  دانهدانهسیاهسیاهدرمانی با عصاره الکلی درمانی با عصاره الکلی پیشپیش

روز حجــم ضــایعه مغــزي را کــاهش داده و اخــتالالت روز حجــم ضــایعه مغــزي را کــاهش داده و اخــتالالت 
]. بررسی ]. بررسی 1010[[حرکتی ناشی از ایسکمی را بهبود بخشیدحرکتی ناشی از ایسکمی را بهبود بخشید

ــابع علمــی حــاکی از آن ــابع علمــی حــاکی از آنمن ــرات روغــن  اامن ــه اث ــرات روغــن  ســت ک ــه اث ســت ک
بصورت تجویز درمانی پس از ایسکمی مورد بصورت تجویز درمانی پس از ایسکمی مورد دانهدانهسیاهسیاه

مطالعه قرار نگرفته است. همچنین اثرات آن بـر روي  مطالعه قرار نگرفته است. همچنین اثرات آن بـر روي  
ــت.  ــن نیس ــزي روش ــکمیک مغ ــت. ادم ایس ــن نیس ــزي روش ــکمیک مغ ــن رو در اااز از ادم ایس ــن رو در ی ی

روغــن روغــن اثــرات تجــویزاثــرات تجــویزگردیــدگردیــدمطالعــه حاضــر تــالش مطالعــه حاضــر تــالش 
بـه عنـوان مداخلـه درمـانی پـس از وقـوع       بـه عنـوان مداخلـه درمـانی پـس از وقـوع       دانـه دانـه سیاهسیاه

ایسکمی مغزي بر حجم ضایعه و ادم مغزي ایجاد شده ایسکمی مغزي بر حجم ضایعه و ادم مغزي ایجاد شده 
مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. 

کارکارروشروش
-Spragueنـژاد نـژاد در این مطالعه از موش صـحرائی نـر  در این مطالعه از موش صـحرائی نـر  

Dawley گرم براي انجام گرم براي انجام 280280-320320با محدوده وزنی با محدوده وزنی
آزمایشات استفاده شد. حیوانات دسترسی آزادانه بـه  آزمایشات استفاده شد. حیوانات دسترسی آزادانه بـه  

ــاي  ــتند و در دم ــوص داش ــذاي مخص ــاي آب و غ ــتند و در دم ــوص داش ــذاي مخص 2323±±11آب و غ
1212ي روشـنایی و تـاریکی   ي روشـنایی و تـاریکی   هـا هـا درجه سانتیگراد و دورهدرجه سانتیگراد و دوره

نامـه  نامـه  ساعته نگهداري شدند. آزمایشات بر اساس آئینساعته نگهداري شدند. آزمایشات بر اساس آئین
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل براي مطالعـات  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل براي مطالعـات  تحقیقاتیتحقیقاتی
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موضعی مغزموضعی مغزثبت جریان خونثبت جریان خون
ــرال هیــدرات   ــا تزریــق داخــل صــفاقی کل ــات ب ــرال هیــدرات  حیوان ــا تزریــق داخــل صــفاقی کل ــات ب حیوان

))mg/kg400400 .(شرکت سیگما، استرالیا) بیهوش شدند. ) (شرکت سیگما، استرالیا) بیهوش شدند (
در فاصله بین چشم و گـوش حیـوان در سـمت چـپ     در فاصله بین چشم و گـوش حیـوان در سـمت چـپ     
برشی در پوست ایجاد شـده و زیـر میکروسـکوپ بـا     برشی در پوست ایجاد شـده و زیـر میکروسـکوپ بـا     
دقت عضله تمپورال از محل اتصال آن به جمجمه جدا دقت عضله تمپورال از محل اتصال آن به جمجمه جدا 

چک و ظریفی با استفاده از میکروموتور چک و ظریفی با استفاده از میکروموتور شد. گودال کوشد. گودال کو
ــل ــلدری ــاهی جمجمــه (   دری ــر روي اســتخوان گیجگ ــاهی جمجمــه (   ب ــر روي اســتخوان گیجگ در در ب

میلیمتر جانبی نسبت بـه میلیمتر جانبی نسبت بـه 55میلیمتر خلفی و میلیمتر خلفی و 11موقعیت موقعیت 
] جهت استقرار نوك پروب ایجاد شد. پس ] جهت استقرار نوك پروب ایجاد شد. پس 1111) [) [برگمابرگما

سنج لیزري متصـل بـه سیسـتم    سنج لیزري متصـل بـه سیسـتم    ننیت پروب جریایت پروب جریابباز تثاز تث
ثبـت ثبـت ،،ثبت دیجیتال پاورلب در موقعیـت تعیـین شـده   ثبت دیجیتال پاورلب در موقعیـت تعیـین شـده   

ز ز اامداوم جریان موضعی خون در لب تمپورال جمجمه مداوم جریان موضعی خون در لب تمپورال جمجمه 
ــاء   ــاء  آغــاز جراحــی شــروع شــده و در طــول دوره الق آغــاز جراحــی شــروع شــده و در طــول دوره الق
ایسکمی و برقـراري مجـدد جریـان خـون و تـا پایـان       ایسکمی و برقـراري مجـدد جریـان خـون و تـا پایـان       
جراحی ادامه پیدا کرد. در لحظه وقوع ایسکمی کاهش جراحی ادامه پیدا کرد. در لحظه وقوع ایسکمی کاهش 

درصد مقادیر پایـه بـه عنـوان    درصد مقادیر پایـه بـه عنـوان    2020جریان خون به زیر جریان خون به زیر 
دوره دوره شــاخص انســداد شــریان میــانی مغــز و شــروعشــاخص انســداد شــریان میــانی مغــز و شــروع

ایسکمی تلقی شد.ایسکمی تلقی شد.
ایجاد ایسکمی مغزيایجاد ایسکمی مغزي

ایسکمی موضعی مغز با انسداد شریان میـانی مغـز بـا    ایسکمی موضعی مغز با انسداد شریان میـانی مغـز بـا    
در در ] ایجـاد شـد.  ] ایجـاد شـد.  12،1312،13استفاده از یک نخ مخصـوص [ استفاده از یک نخ مخصـوص [ 

طول زمان آزمایش با استفاده از یـک سیسـتم کنتـرل    طول زمان آزمایش با استفاده از یـک سیسـتم کنتـرل    
درجه درجه 3737±±00//55فیدبکی دماي بدن حیوان در محدوده فیدبکی دماي بدن حیوان در محدوده 

شریان میـانی  شریان میـانی  سانتیگراد حفظ شد. براي ایجاد ایسکمی، سانتیگراد حفظ شد. براي ایجاد ایسکمی، 
مغز با استفاده از تکنیک انسداد داخل عروقی بصورت مغز با استفاده از تکنیک انسداد داخل عروقی بصورت 

از از 44-00کار از نخ نایلون (کار از نخ نایلون (موقت مسدود شد. براي اینموقت مسدود شد. براي این
آلمان) پوشیده از آلمان) پوشیده از Ethiconنوع اتیلون ساخت شرکت نوع اتیلون ساخت شرکت 

سلیکون که در زیـر میکروسـکوپ و بـا روش خاصـی     سلیکون که در زیـر میکروسـکوپ و بـا روش خاصـی     
استفاده شد. برش طولی در قسـمت  استفاده شد. برش طولی در قسـمت  ،،آماده شده بودآماده شده بود

حیــوان ایجــاد شــده و شــریان حیــوان ایجــاد شــده و شــریان گــردن گــردن ييمیــانی جلــومیــانی جلــو
از بخش جانبی گـردن و بـدون   از بخش جانبی گـردن و بـدون   کاروتید مشترك چپکاروتید مشترك چپ

ي اطـراف و  ي اطـراف و  هاهابافتبافتبرش عضالت روي ناي با دقت از برش عضالت روي ناي با دقت از 
عصــب واگ مجــاور آن جــدا شــد. شــریان کاروتیــد  عصــب واگ مجــاور آن جــدا شــد. شــریان کاروتیــد  
مشترك و شاخه خارجی آن با گره نخ بخیـه مسـدود   مشترك و شاخه خارجی آن با گره نخ بخیـه مسـدود   

گردیــد. شــریان کاروتیــد داخلــی بــا اســتفاده از یــک گردیــد. شــریان کاروتیــد داخلــی بــا اســتفاده از یــک 
مسدود شده و نـخ آمـاده   مسدود شده و نـخ آمـاده   میکروکلمپ بطور موقتمیکروکلمپ بطور موقت

شده با ایجاد برش کوچکی به داخل شـریان کاروتیـد   شده با ایجاد برش کوچکی به داخل شـریان کاروتیـد   
مشترك و سپس شاخه داخلی آن هدایت شد. اطراف مشترك و سپس شاخه داخلی آن هدایت شد. اطراف 

با یک گـره نـخ بخیـه بسـته شـد تـا از       با یک گـره نـخ بخیـه بسـته شـد تـا از       محل ورود نخمحل ورود نخ
خونریزي به دنبال برداشـتن میکروکلمـپ جلـوگیري    خونریزي به دنبال برداشـتن میکروکلمـپ جلـوگیري    
شود. پس از برداشتن میکروکلمپ نـخ مخصـوص در   شود. پس از برداشتن میکروکلمپ نـخ مخصـوص در   

داخلی به سـمت محـل انشـعاب    داخلی به سـمت محـل انشـعاب    داخل شریان کاروتید داخل شریان کاروتید 
شریان میانی مغز در حلقه ویلیس به جلو رانده شد و شریان میانی مغز در حلقه ویلیس به جلو رانده شد و 

،،درصـد درصـد 2020با سقوط جریان خون موضعی به کمتـر از  با سقوط جریان خون موضعی به کمتـر از  
دقیقه با دقیقه با 9090وقوع ایسکمی تایید شد. پس ازوقوع ایسکمی تایید شد. پس ازمقدار پایهمقدار پایه

نـخ مخصـوص از مسـیر عروقـی جریـان      نـخ مخصـوص از مسـیر عروقـی جریـان      خارج کردنخارج کردن
ه ایسـکمیک برقـرار شـد. پـس از     ه ایسـکمیک برقـرار شـد. پـس از     خون دوباره در ناحیخون دوباره در ناحی

محل پروب بـر روي  محل پروب بـر روي  زدن ناحیه جراحی گردن وزدن ناحیه جراحی گردن وبخیهبخیه
یافت. یافت. حیوان به قفس انتقال میحیوان به قفس انتقال می،،سرسر

ارزیابی اختالالت حرکتی نورولوژیک ارزیابی اختالالت حرکتی نورولوژیک 
ساعت پس از پایان ایسکمی حیوانات از نظر بـروز  ساعت پس از پایان ایسکمی حیوانات از نظر بـروز  2424

حرکتی ناشی از ایسکمی مورد ارزیـابی قـرار   حرکتی ناشی از ایسکمی مورد ارزیـابی قـرار   اختالالتاختالالت
گرفتند. براي اینکار از یک آزمون ویژه که قبالً توسطگرفتند. براي اینکار از یک آزمون ویژه که قبالً توسط

بـا کمـی   بـا کمـی   ،،]]1313[[بـود بـود و همکاران توصیف شـده  و همکاران توصیف شـده  1نیالنیالپلسپلس
تغییرات استفاده شد. در این آزمون به حیوانی کـه از  تغییرات استفاده شد. در این آزمون به حیوانی کـه از  
،،نظر حرکتی طبیعـی بـوده و اخـتالل حرکتـی نداشـت     نظر حرکتی طبیعـی بـوده و اخـتالل حرکتـی نداشـت     

شدن حیوان شدن حیوان شد. اگر به هنگام آویزانشد. اگر به هنگام آویزانداده میداده می11نمره نمره 
یا کـاهش  یا کـاهش  از دم خم شدن پاي جلو سمت مقابل ضایعهاز دم خم شدن پاي جلو سمت مقابل ضایعه

نمره نمره ،،شدشدمشاهده میمشاهده میتوانایی چنگ زدن در آن اندامتوانایی چنگ زدن در آن اندام
گرفت. حیوانی که قادر به حرکت گرفت. حیوانی که قادر به حرکت تعلق میتعلق میبه حیوانبه حیوان22

،،خودبخودي در تمام جهات در حالـت اسـتراحتی بـود   خودبخودي در تمام جهات در حالـت اسـتراحتی بـود   
نشــان نشــان ولـی بــه هنگــام کشــیدن دم حرکــت چرخشــی ولـی بــه هنگــام کشــیدن دم حرکــت چرخشــی 

کرد. حیـوانی کـه حرکـت    کرد. حیـوانی کـه حرکـت    دریافت میدریافت می33داد، نمره داد، نمره میمی
44نمـره  نمـره  ،،چرخشی خودبخودي در هر جهت نشـان داد چرخشی خودبخودي در هر جهت نشـان داد 

نی که بـه سـمت مقابـل ضـایعه     نی که بـه سـمت مقابـل ضـایعه     کرد. حیواکرد. حیوادریافت میدریافت می
،،داددادرا ازدسـت مـی  را ازدسـت مـی  2تکیه زده و توانایی به پاخواسـتن تکیه زده و توانایی به پاخواسـتن 

گونـه  گونـه  گرفـت و بـاالخره حیـوانی کـه هـیچ     گرفـت و بـاالخره حیـوانی کـه هـیچ     میمی55نمره نمره 

1 Plesnila
2 Righting Reflex
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دریافـت  دریافـت  66نمـره  نمـره  ،،فعالیت حرکتی خودبخودي نداشتفعالیت حرکتی خودبخودي نداشت
کرد. کرد. میمی

تعیین حجم ضایعه مغزيتعیین حجم ضایعه مغزي
ساعت پـس از پایـان دوره ایسـکمی ، حیـوان زیـر      ساعت پـس از پایـان دوره ایسـکمی ، حیـوان زیـر      2424

مغز حیوان خارج شده و بـه  مغز حیوان خارج شده و بـه  بیهوشی عمیق کشته شد. بیهوشی عمیق کشته شد. 
دقیقه در نرمال سالین سرد قـرار گرفـت تـا    دقیقه در نرمال سالین سرد قـرار گرفـت تـا    55مدت مدت 

ــاتریکس      ــتفاده از م ــا اس ــرش ب ــت ب ــوام الزم جه ــاتریکس     ق ــتفاده از م ــا اس ــرش ب ــت ب ــوام الزم جه ق
22مخصـوص را پیـدا کنـد. شـش بـرش بـه ضـخامت        مخصـوص را پیـدا کنـد. شـش بـرش بـه ضـخامت        

میلیمتر از مغز حیوان تهیه شـد. برشـها بـا غوطـه ور     میلیمتر از مغز حیوان تهیه شـد. برشـها بـا غوطـه ور     
درصــد تــري فنیــل تترازولیــوم درصــد تــري فنیــل تترازولیــوم 22شــدن در محلــول شــدن در محلــول 

دقیقـه رنـگ   دقیقـه رنـگ   1010به مـدت  به مـدت  درجه سانتیگراددرجه سانتیگراد3737کلراید کلراید 
آمیزي شـد. پـس از آن بـا اسـتفاده از یـک دوربـین       آمیزي شـد. پـس از آن بـا اسـتفاده از یـک دوربـین       
دیجیتال متصل به کـامپیوتر از برشـها تصـویربرداري    دیجیتال متصل به کـامپیوتر از برشـها تصـویربرداري    

NIH Imageشد. بـا اسـتفاده از نـرم افـزار تصـویر      شد. بـا اسـتفاده از نـرم افـزار تصـویر      

analyzer ســطح ناحیــه ضــایعه و دو نیمکــره در هــر ســطح ناحیــه ضــایعه و دو نیمکــره در هــر
برش اندازه گیري شد و با کمک قالب تعریـف شـده   برش اندازه گیري شد و با کمک قالب تعریـف شـده   

حجم ضایعه مغزي ایجـاد شـده و   حجم ضایعه مغزي ایجـاد شـده و   Excelدر نرم افزاردر نرم افزار
درصد وقوع ضایعه ایسـکمیک در کـورتکس و نـواحی    درصد وقوع ضایعه ایسـکمیک در کـورتکس و نـواحی    

زیرقشري مغز با حـذف اثـر ایجـاد شـده توسـط ادم      زیرقشري مغز با حـذف اثـر ایجـاد شـده توسـط ادم      
مغزي محاسبه شد. مغزي محاسبه شد. 

اندازه گیري ادم مغزياندازه گیري ادم مغزي
در حیوانــاتی کــه جهــت ارزیــابی ادم مغــزي ناشــی از در حیوانــاتی کــه جهــت ارزیــابی ادم مغــزي ناشــی از 

ساعت پـس از  ساعت پـس از  2424ایسکمی مورد مطالعه قرار گرفتند، ایسکمی مورد مطالعه قرار گرفتند، 
و مغز حیـوان  و مغز حیـوان  غزي حیوانات کشته شدهغزي حیوانات کشته شدهپایان ایسکمی مپایان ایسکمی م

به سرعت خارج شد. بخشهاي پل مغزي، مخچه و پیاز به سرعت خارج شد. بخشهاي پل مغزي، مخچه و پیاز 
ي سالم و ایسکمیک از هم ي سالم و ایسکمیک از هم هاهابویایی جدا شده و نیمکرهبویایی جدا شده و نیمکره

ي بافـت مغـزي دو نیمکـره در    ي بافـت مغـزي دو نیمکـره در    هـا هـا جدا شدند. نمونـه جدا شدند. نمونـه 
ظرفهاي وزن شده مشخصی قرار داده شده و مجدداً ظرفهاي وزن شده مشخصی قرار داده شده و مجدداً 

هاهاوزن شدند تا وزن مرطوب آنها بدست آید. نمونهوزن شدند تا وزن مرطوب آنها بدست آید. نمونه
درجـه در اوون  درجـه در اوون  110110سـاعت در دمـاي   سـاعت در دمـاي   2424به مـدت  به مـدت  

نگهداري شـدند و دوبـاره وزن شـده و وزن خشـک     نگهداري شـدند و دوبـاره وزن شـده و وزن خشـک     
ي ي هـا هـا ي بافتی تعیین شد. محتـوي آب نیمکـره  ي بافتی تعیین شد. محتـوي آب نیمکـره  هاهانمونهنمونه

مغز با استفاده از رابطـه زیـر محاسـبه شـده و نتـایج      مغز با استفاده از رابطـه زیـر محاسـبه شـده و نتـایج      
بصورت درصـد بیـان شـد و تفـاوت آب دو نیمکـره      بصورت درصـد بیـان شـد و تفـاوت آب دو نیمکـره      

))∆H2O تعیین تعیین ) به عنوان شاخص شدت ادم ایجاد شده ) به عنوان شاخص شدت ادم ایجاد شده
].].1414[[گردید گردید 

وزن مرطوب) =محتوي آب مغز-وزن مرطوب/ ( وزن خشک×  100
=H2O∆محتوي آب نیمکره ایسکمیک ( راست)- محتوي آب نیمکره سالم (چپ) 

پروتکل تحقیقپروتکل تحقیق
شـرح ذیـل   شـرح ذیـل   بـه بـه ))=1616n((در سه گـروه اصـلی  در سه گـروه اصـلی  حیواناتحیوانات

د:د:مورد مطالعه قرار گرفتنمورد مطالعه قرار گرفتن
احیه گردن انجام احیه گردن انجام گروه شاهد: در این گروه جراحی نگروه شاهد: در این گروه جراحی ن-

ــاخه  ــپ و ش ــد چ ــریان کاروتی ــده و ش ــاخه ش ــپ و ش ــد چ ــریان کاروتی ــده و ش ــاش ــاه ي آن از ي آن از ه
اما انسداد شریان میـانی  اما انسداد شریان میـانی  ،،ي اطراف جدا شدندي اطراف جدا شدندهاهابافتبافت

مغز صورت نگرفت.مغز صورت نگرفت.
گروه کنترل ایسکمیک: در این گروه ایسکمی مغـزي  گروه کنترل ایسکمیک: در این گروه ایسکمی مغـزي  -

دقیقـه ایجـاد   دقیقـه ایجـاد   9090با انسداد شریان میانی مغز به مدت با انسداد شریان میانی مغز به مدت 
شد.شد.

گـروه  گـروه  : در ایـن : در ایـن دانـه دانـه سـیاه سـیاه گروه درمـان بـا روغـن    گروه درمـان بـا روغـن    -
ایسکمی مغزي همانند گروه قبل ایجاد شـد و حیـوان   ایسکمی مغزي همانند گروه قبل ایجاد شـد و حیـوان   

را در پایان دوره ایسکمی و را در پایان دوره ایسکمی و ) ) ml/kg22((دانهدانهسیاهسیاهروغن روغن 

شروع برقراري مجدد جریـان خـون بصـورت داخـل     شروع برقراري مجدد جریـان خـون بصـورت داخـل     
صفاقی دریافت کرد.صفاقی دریافت کرد.

هـاي اصـلی بـه دو    هـاي اصـلی بـه دو    سپس حیوانات در هر یک از گروهسپس حیوانات در هر یک از گروه
) تقسیم شدند که یک زیرگروه جهـت  ) تقسیم شدند که یک زیرگروه جهـت  =88n((زیرگروهزیرگروه

ــم  ــابی حج ــم ارزی ــابی حج ــزي و  ارزی ــایعه مغ ــزي و  ض ــایعه مغ ــتالالتض ــتالالتاخ ــی اخ ــی حرکت حرکت
و زیرگروه دیگر بـراي تعیـین ادم مغـزي    و زیرگروه دیگر بـراي تعیـین ادم مغـزي    نورولوژیکنورولوژیک

مورد مطالعه قرار گرفتند.مورد مطالعه قرار گرفتند.
هاي آزمایشگاهیهاي آزمایشگاهیالزم به ذکر است در مطالعات مدلالزم به ذکر است در مطالعات مدل

رمال تحـت عنـوان   رمال تحـت عنـوان   سکته مغزي یک گروه از حیوانات نسکته مغزي یک گروه از حیوانات ن
ند تـا تغییـرات   ند تـا تغییـرات   شـو شـو مـی مـی گروه شـاهد در نظـر گرفتـه    گروه شـاهد در نظـر گرفتـه    

یسکمی مغزي در گروه کنترل یسکمی مغزي در گروه کنترل شده در اثر وقوع اشده در اثر وقوع اایجادایجاد
حرکتی و حرکتی و اختالالتاختالالتایسکمیک از نظر حجم ضایعه مغزي، ایسکمیک از نظر حجم ضایعه مغزي، 

د د شـو شـو میمیبا آن مقایسه شود و نتیجه گیري با آن مقایسه شود و نتیجه گیري ادم مغزيادم مغزي
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به وقوع ایسکمی مربوط به وقوع ایسکمی مربوط که تغییرات ایجاد شده صرفاًکه تغییرات ایجاد شده صرفاً
د. در مرحله بعد اثرات درمان انجـام شـده در   د. در مرحله بعد اثرات درمان انجـام شـده در   شوشومیمی

ــه    ــکمیک مقایس ــرل ایس ــروه کنت ــا گ ــان ب ــروه درم ــه   گ ــکمیک مقایس ــرل ایس ــروه کنت ــا گ ــان ب ــروه درم گ
د و در صورت تایید آماري اثرات ایجاد شـده  د و در صورت تایید آماري اثرات ایجاد شـده  گردگردمیمی

د.د.شوشومیمیبه درمان انجام شده نسبت داده به درمان انجام شده نسبت داده 
تجزیه و تحلیل آماريتجزیه و تحلیل آماري

Sigmaبراي آنالیز آماري نتایج از نرم افـزار آمـاري  براي آنالیز آماري نتایج از نرم افـزار آمـاري  

stat و وExcel ــراي ــد. ب ــتفاده ش ــراي اس ــد. ب ــتفاده ش ــایج از  اس ــه نت ــایج از  مقایس ــه نت مقایس
اسـتفاده  اسـتفاده  T-testهاي آماري آنالیز واریانس و هاي آماري آنالیز واریانس و آزمونآزمون
هـا هـا دار تلقی شد. دادهدار تلقی شد. دادهمعنیمعنی>05/0pو مقادیرو مقادیرگردیدگردید

د.د.دندنطاي معیار استاندارد بیان شطاي معیار استاندارد بیان شخخ±±بصورت میانگین بصورت میانگین 

یافته هایافته ها
ثبت جریان خون موضعی مغزثبت جریان خون موضعی مغز

به دنبال وقوع انسداد شریان میانی مغـز در حیوانـات   به دنبال وقوع انسداد شریان میانی مغـز در حیوانـات   
گروههاي ایسکمیک جریان خون موضعی مغز بـه زیـر   گروههاي ایسکمیک جریان خون موضعی مغز بـه زیـر   

در طـول  در طـول  درصد مقدار پایـه کـاهش پیـدا کـرد و    درصد مقدار پایـه کـاهش پیـدا کـرد و    2020

اي ایسکمی تغییري نداشـت. در پایـان   اي ایسکمی تغییري نداشـت. در پایـان   دقیقهدقیقه9090دوره دوره 
ایسکمی و به دنبال خارج کردن نخ مخصوص از ایسکمی و به دنبال خارج کردن نخ مخصوص از دورهدوره

مسیر عروقی جریان خون بتدریج به نزدیـک مقـادیر   مسیر عروقی جریان خون بتدریج به نزدیـک مقـادیر   
پایه افزایش یافت. بین گروه کنترل و درمان با روغن پایه افزایش یافت. بین گروه کنترل و درمان با روغن 

داري مشاهده نشد.داري مشاهده نشد.تفاوت معنیتفاوت معنیدانهدانهسیاهسیاه
حرکتی نورولوژیکحرکتی نورولوژیکاختالالتاختالالتارزیابی ارزیابی 
گروه شاهد از نظر عملکـرد حرکتـی طبیعـی    گروه شاهد از نظر عملکـرد حرکتـی طبیعـی    حیواناتحیوانات

ساعت پـس از  ساعت پـس از  2424بودند. در حیوانات گروه ایسکمیک بودند. در حیوانات گروه ایسکمیک 
حرکتـی شـدیدي   حرکتـی شـدیدي   اختالالتاختالالتاي اي دقیقهدقیقه9090وقوع ایسکمی وقوع ایسکمی 

نورولوژیـک در  نورولوژیـک در  مشاهده شد و میزان نمـره آزمـون   مشاهده شد و میزان نمـره آزمـون   
داري بیشتر از گروه شاهد بـود  داري بیشتر از گروه شاهد بـود  این گروه بطور معنیاین گروه بطور معنی

))5555//00±±8787//33،،001001//00p<بــا بــا شــده شــده ). در گــروه درمــان). در گــروه درمــان
نمره آزمون نورولوژیـک نسـبت بـه    نمره آزمون نورولوژیـک نسـبت بـه    دانهدانهسیاهسیاهروغن روغن 

حرکتی ناشی از حرکتی ناشی از اختالالتاختالالتگروه ایسکمیک کاهش یافته و گروه ایسکمیک کاهش یافته و 
))>00p//0101،،22//2525±±00//1616(به ترتیب (به ترتیب ایسکمی بهبود یافتایسکمی بهبود یافت

).).11نمودارنمودار((
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ساعت پس از وقوع ایسکمی مغزي 24شاهد، کنترل ایسکمیک و درمان با روغن سیاه دانه هاي . نمره آزمون نورولوژیک در حیوانات گروه1نمودار
)p>01/0، * نسبت به گروه کنترل P>001/0نسبت به گروه شاهد  †(

تعیین حجم ضایعه مغزيتعیین حجم ضایعه مغزي
از مغز حیوانات گـروه شـاهد   از مغز حیوانات گـروه شـاهد   هاي تهیه شدههاي تهیه شدهدر برشدر برش

امـا وقـوع ایسـکمی در مغـز     امـا وقـوع ایسـکمی در مغـز     ،،مشاهده نشـد مشاهده نشـد اي اي ههضایعضایع
حیوانــات گــروه ایســکمیک ضــایعه شــدیدي بــا حجــمحیوانــات گــروه ایســکمیک ضــایعه شــدیدي بــا حجــم

مکعب در نیمکـره چـپ مغـز ایجـاد     مکعب در نیمکـره چـپ مغـز ایجـاد     یمتریمترمیلمیل3939±±426426

3434درصد آن در منـاطق قشـري مغـز و    درصد آن در منـاطق قشـري مغـز و    6666کرد کهکرد که
درصد آن در نـواحی زیـر قشـري ایجـاد شـده بـود.       درصد آن در نـواحی زیـر قشـري ایجـاد شـده بـود.       

توانسـت عـالوه بـر کـاهش     توانسـت عـالوه بـر کـاهش     دانهدانهسیاهسیاهدرمان با روغن درمان با روغن 
شـده، حجـم ضـایعه در    شـده، حجـم ضـایعه در    ایعه مغـزي ایجاد ایعه مغـزي ایجاد حجم کلی ضحجم کلی ض

مناطق قشري و نواحی زیرقشري مغـز را نیـز بطـور    مناطق قشري و نواحی زیرقشري مغـز را نیـز بطـور    
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) .) .22نمودارنمودار، ، >00p//001001((مقایسه با گـروه کنتـرل کـاهش دهـد    مقایسه با گـروه کنتـرل کـاهش دهـد    داري درداري درمعنیمعنی

)p>001/0ساعت پس از وقوع ایسکمی مغزي (* نسبت به گروه کنترل24دانهسیاه. حجم ضایعه مغزي در حیوانات گروه کنترل و درمان با 2نمودار

ارزیابی ادم مغزيارزیابی ادم مغزي
در ایــن مطالعــه از تعیــین میــزان محتــوي آب بافــت در ایــن مطالعــه از تعیــین میــزان محتــوي آب بافــت 

ي مغز جهت ارزیابی ادم مغزي ایجـاد شـده   ي مغز جهت ارزیابی ادم مغزي ایجـاد شـده   هاهانیمکرهنیمکره
ــوي آب    ــد. محت ــتفاده ش ــکمی اس ــوع ایس ــس از وق ــوي آب   پ ــد. محت ــتفاده ش ــکمی اس ــوع ایس ــس از وق پ

بـا هـم تفـاوت    بـا هـم تفـاوت    ي مغز حیوانات گروه شـاهد ي مغز حیوانات گروه شـاهد هاهانیمکرهنیمکره
ي نداشـتند. محتـوي آب نیمکـره چـپ مغـز      ي نداشـتند. محتـوي آب نیمکـره چـپ مغـز      داردارمعنیمعنی

ادم شدید ایجاد ادم شدید ایجاد حیوانات گروه کنترل ایسکمیک در اثرحیوانات گروه کنترل ایسکمیک در اثر
محتوي محتوي ي از ي از داردارمعنیمعنیشده، افزایش پیدا کرده و بطور شده، افزایش پیدا کرده و بطور 

ي مغـز  ي مغـز  هـا هـا آب نیمکره سالم مغز همان گروه و نیمکرهآب نیمکره سالم مغز همان گروه و نیمکره
، ، درصــد درصــد 8383//88±±00//1919گــروه شــاهد بیشــتر بــود (   گــروه شــاهد بیشــتر بــود (   

001001//00p< توانست محتواي توانست محتواي دانهدانهسیاهسیاه). درمان با روغن ). درمان با روغن
ي در ي در داردارمعنـی معنـی آب نیمکره چپ (ایسـکمیک) را بطـور   آب نیمکره چپ (ایسـکمیک) را بطـور   

8080//66±±00//5959((مقایسه بـا گـروه کنتـرل کـاهش دهـد     مقایسه بـا گـروه کنتـرل کـاهش دهـد     
. . ))33نمودارنمودار، ، >00p//001001درصد، درصد، 
میزان تفاوت آب نیمکـره ایسـکمیک مغـز را    میزان تفاوت آب نیمکـره ایسـکمیک مغـز را    44نمودار نمودار 

نسبت به نیمکره سالم بـه عنـوان شـاخص شـدت ادم     نسبت به نیمکره سالم بـه عنـوان شـاخص شـدت ادم     
د. میـزان ادم ایجـاد شـده در    د. میـزان ادم ایجـاد شـده در    دهدهمیمیایجاد شده نشان ایجاد شده نشان 

ي بیشتر از گروه شاهد ي بیشتر از گروه شاهد داردارمعنیمعنیگروه ایسکمیک بطور گروه ایسکمیک بطور 
درمان با روغـن  درمان با روغـن  ).).>00p//001001درصد، درصد، 44//66±±00//2323((بودبود

شدت ادم مغزي ایجاد شده در نیمکره چـپ  شدت ادم مغزي ایجاد شده در نیمکره چـپ  دانهدانهسیاهسیاه
ي در مقایسـه بـا گـروه کنتـرل     ي در مقایسـه بـا گـروه کنتـرل     داردارمعنیمعنیمغز را بطور مغز را بطور 

).).44نمودارنمودار، ، >00p//001001((کاهش دادکاهش داد

ساعت پس از وقوع ایسکمی مغزي 24شاهد، کنترل ایسکمیک و درمان با روغن سیاه دانه ي هادر حیوانات گروهي مغزها. محتوي آب بافت نیمکره3نمودار
)p>001/0نسبت به نیمکره چپ گروه شاهد، * نسبت به نیمکره چپ گروه کنترل†(
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ساعت پس از وقوع 24شاهد، کنترل ایسکمیک و درمان با روغن سیاه دانه هاي گروهحیوانات در مغزایجاد شده در نیمکره چپ. شدت ادم 4نمودار
ایسکمی مغزي 

)p>001/0رل نسبت به گروه شاهد، * نسبت گروه کنت†(

بحثبحث
سکته مغزي ایسکمیک از توقف دائمی یا موقت جریان سکته مغزي ایسکمیک از توقف دائمی یا موقت جریان 

شود. به جهت پیچیدگی شود. به جهت پیچیدگی خون قسمتی از مغز ناشی میخون قسمتی از مغز ناشی می
ــل   ــک دخی ــل پاتوفیزیولوژی ــل  عوام ــک دخی ــل پاتوفیزیولوژی ــایعه  عوام ــاد ض ــایعه  در ایج ــاد ض در ایج

ایسکمیک مغزي هنوز درمان مـوثري بـراي آن پیـدا    ایسکمیک مغزي هنوز درمان مـوثري بـراي آن پیـدا    
نشده است. تنها درمان پذیرفته شـده تزریـق داخـل    نشده است. تنها درمان پذیرفته شـده تزریـق داخـل    

الســمینوژن بــافتی اســت کــه الســمینوژن بــافتی اســت کــه وریــدي فعــال کننــده پوریــدي فعــال کننــده پ
درصـد از  درصـد از  55سـاعته دارد و تنهـا   سـاعته دارد و تنهـا   33محدوده درمـانی  محدوده درمـانی  

بیماران امکـان برخـورداري از ایـن درمـان را دارنـد     بیماران امکـان برخـورداري از ایـن درمـان را دارنـد     
]. مصرف داروهاي گیاهی و گیاهـان دارویـی در   ]. مصرف داروهاي گیاهی و گیاهـان دارویـی در   1515[[

کشورهاي مختلف روبه افزایش است و این بـه دلیـل   کشورهاي مختلف روبه افزایش است و این بـه دلیـل   
به اثبات رسیدن اثربخشـی آنهـا در جوامـع علمـی و     به اثبات رسیدن اثربخشـی آنهـا در جوامـع علمـی و     

صــوص عــوارض داروهــاي شــیمیایی و صــوص عــوارض داروهــاي شــیمیایی و نگرانــی در خنگرانــی در خ
باشـد.  باشـد.  هاي مصرف طوالنی مدت آنها مـی هاي مصرف طوالنی مدت آنها مـی محدودیتمحدودیت

امروزه داروهاي گیاهی به عنوان درمان جـایگزین بـا   امروزه داروهاي گیاهی به عنوان درمان جـایگزین بـا   
عوارض کمتر یا مکمل درمان مورد استفاده قرار می عوارض کمتر یا مکمل درمان مورد استفاده قرار می 

Nigella sativaبا نام علمی با نام علمی دانهدانهسیاهسیاه]. گیاه ]. گیاه 33[[گیرندگیرند

لـی  لـی  تاریخچه غنی طبـی و مـذهبی دارد. مطالعـات قب   تاریخچه غنی طبـی و مـذهبی دارد. مطالعـات قب   
ش قنــد، ش قنــد، اثــرات فارماکولوژیــک متعــددي چــون کــاهاثــرات فارماکولوژیــک متعــددي چــون کــاه

، دفع کننده صفرا و اسید ، دفع کننده صفرا و اسید چربی خون و فشار خون باالچربی خون و فشار خون باال
ي کبد، کلیه و قلب و عروق و ي کبد، کلیه و قلب و عروق و هاهابافتبافتاوریک، محافظ اوریک، محافظ 

اثرات ضد میکروبی براي این گیاه گزارش شده استاثرات ضد میکروبی براي این گیاه گزارش شده است
تجـویز درمـانی   تجـویز درمـانی   نشان داد کهنشان داد کهحاضرحاضرنتایج مطالعهنتایج مطالعه].].55[[

سکته مغزي حجم ضایعه سکته مغزي حجم ضایعه پس از وقوعپس از وقوعدانهدانهسیاهسیاهروغن روغن 
مغزي ایجاد شده در قشر مغز و نواحی زیر قشري را مغزي ایجاد شده در قشر مغز و نواحی زیر قشري را 

حرکتی ناشی از ایسکمی مغزي حرکتی ناشی از ایسکمی مغزي اختالالتاختالالتکاهش داده و کاهش داده و 
دانـه دانـه سـیاه سـیاه را بهبود بخشید. همچنین درمان با روغن را بهبود بخشید. همچنین درمان با روغن 

شـدت ادم ایسـکمیک مغــزي را کـاهش داد. بررســی    شـدت ادم ایسـکمیک مغــزي را کـاهش داد. بررســی    
مطالعـه مشـابهی کـه    مطالعـه مشـابهی کـه    د کـه د کـه دهـ دهـ میمیمنابع علمی نشان منابع علمی نشان 

ي به دست آمده از ي به دست آمده از هاهایا عصارهیا عصارهدانهدانهیاهیاهسساثرات روغناثرات روغن
سـکته مغـزي   سـکته مغـزي   را بصورت مداخله درمانی دررا بصورت مداخله درمانی دراین گیاهاین گیاه

وجـود نـدارد. در همـین    وجـود نـدارد. در همـین    ،،مورد بررسی قـرار دهـد  مورد بررسی قـرار دهـد  
] نشـان داد کـه   ] نشـان داد کـه   1010[[و همکـاران و همکـاران 1رابطه مطالعه اختـر رابطه مطالعه اختـر 

به مـدت  به مـدت  دانهدانهسیاهسیاهدرمانی با عصاره هیدروالکلی درمانی با عصاره هیدروالکلی پیشپیش
ن ن ضـم ضـم ،،هفت روز در مدل آزمایشگاهی سکته مغـزي هفت روز در مدل آزمایشگاهی سکته مغـزي 

حرکتـی ناشـی از   حرکتـی ناشـی از   اخـتالالت اخـتالالت کاهش حجم ضایعه مغزيکاهش حجم ضایعه مغزي
ي ي هـا هـا آن را بهبود بخشید و نتایج این محققین با یافتـه آن را بهبود بخشید و نتایج این محققین با یافتـه 

و و 2طیرانـی طیرانـی مطالعه حاضـر همخـوانی دارد. همچنـین   مطالعه حاضـر همخـوانی دارد. همچنـین   
را در را در دانهدانهسیاهسیاهاثرات عصاره هیدروالکلی اثرات عصاره هیدروالکلی ]]88همکاران [همکاران [
/ / لی القا شـده توسـط محرومیـت از سـرم    لی القا شـده توسـط محرومیـت از سـرم    مرگ سلومرگ سلو

1 Akhtar
2 Tayarani
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ــوکز در  ــوکز در گل ــاســلولســلولگل ــاه ــه عPC12ي ي ه ــه عب ــدلی از ب ــوان م ــدلی از ن ــوان م ن
ي ي هـا هـا ایسکمی مغزي مورد بررسی قرار دادنـد. یافتـه  ایسکمی مغزي مورد بررسی قرار دادنـد. یافتـه  

دانـه دانـه سیاهسیاهاین محققین نشان داد که در حضور عصاره این محققین نشان داد که در حضور عصاره 
ــوکز   ــرم/ گل ــت از س ــی از محرومی ــمیت ناش ــوکز  س ــرم/ گل ــت از س ــی از محرومی ــمیت ناش در در س

. نتایج این تحقیـق  . نتایج این تحقیـق  یابدیابدمیمیي ذکر شده کاهش ي ذکر شده کاهش هاهاسلولسلول
ات محافظتیات محافظتیي مطالعه حاضر وجود اثري مطالعه حاضر وجود اثرهاهاهمانند یافتههمانند یافته

را در درمان سـکته مغـزي تاییـد    را در درمان سـکته مغـزي تاییـد    ههداندانسیاهسیاهبراي گیاه براي گیاه 
کند.کند.میمی

دانهدانهسیاهسیاهگیاه گیاه هر چند مکانیسم دقیق اثرات محافظتیهر چند مکانیسم دقیق اثرات محافظتی
در خصوص اثرات محافظتی در کاهش حجم ضایعه و در خصوص اثرات محافظتی در کاهش حجم ضایعه و 

اما بـه  اما بـه  ،ادم ایسکمیک مغزي بطور کامل روشن نیستادم ایسکمیک مغزي بطور کامل روشن نیست
رسد اثرات آنتی اکسیدانی در ایـن خصـوص   رسد اثرات آنتی اکسیدانی در ایـن خصـوص   ظر میظر مینن

ـ    ـ   مطرح باشد. مغز بطور منحصر به فـردي بـه اث رات رات مطرح باشد. مغز بطور منحصر به فـردي بـه اث
ــال ــالسیتوتوکســیک رادیک هــاي آزاد اکســیژن حســاس هــاي آزاد اکســیژن حســاس سیتوتوکســیک رادیک

باشد. تولید مقادیر زیاد محصوالت فعال اکسـیژن  باشد. تولید مقادیر زیاد محصوالت فعال اکسـیژن  میمی
خـون در ناحیـه   خـون در ناحیـه   بویژه بعد از برقراري مجدد جریـان  بویژه بعد از برقراري مجدد جریـان  

]. ]. 66[[زنـد زنـد ي سلولی آسیب میي سلولی آسیب میهاهاایسکمیک مغز به غشاایسکمیک مغز به غشا
گزارش شده است که تجویز عوامل آنتـی اکسـیدان   گزارش شده است که تجویز عوامل آنتـی اکسـیدان   

ــل از ایجــاد ایســکمی موضــعی مغــز در  ــل از ایجــاد ایســکمی موضــعی مغــز در قب ــات قب ــات مطالع مطالع
یب ایسـکمیک  یب ایسـکمیک  آزمایشگاهی اثر محافظتی در برابر آسآزمایشگاهی اثر محافظتی در برابر آس

در همین رابطه حسـین زاده و  در همین رابطه حسـین زاده و  ].].77[[کندکندمغز ایجاد میمغز ایجاد می
دانـه دانـه سـیاه سـیاه نشان دادند که تجویز روغن نشان دادند که تجویز روغن ]]99همکاران [همکاران [

میزان پراکسیداسیون میزان پراکسیداسیون در مدل ایسکمی سراسري مغزدر مدل ایسکمی سراسري مغز
توانـد  توانـد  ي آنهـا مـی  ي آنهـا مـی  هاهایافتهیافتهه است. ه است. چربی را کاهش دادچربی را کاهش داد

اثرات اثرات تی اکسیدانی را در خصوصتی اکسیدانی را در خصوصهاي آنهاي آننقش ویژگینقش ویژگی
ایسکمی مغزي تقویت کند. بـه  ایسکمی مغزي تقویت کند. بـه  در در دانهدانهسیاهسیاهمحافظتی محافظتی 

هر حال این مسئله نیازمند مطالعات بیشتري است.هر حال این مسئله نیازمند مطالعات بیشتري است.
اي چون اي چون برخورداري از امکانات ویژهبرخورداري از امکانات ویژهحاضرحاضرمطالعهمطالعهدر در 

سیستم ثبت دیجیتال پاورلب و جریان سـنج لیـزري و   سیستم ثبت دیجیتال پاورلب و جریان سـنج لیـزري و   
ــاالیی   ــت ب ــرجري از اهمی ــی میکروس ــزات جراح ــاالیی  تجهی ــت ب ــرجري از اهمی ــی میکروس ــزات جراح تجهی

رخوردار بود و نیاز به تـامین امکانـات خاصـی چـون     رخوردار بود و نیاز به تـامین امکانـات خاصـی چـون     بب
انکوباتور ویژه براي مراقبت در دوره پس از جراحی و انکوباتور ویژه براي مراقبت در دوره پس از جراحی و 
تجهیــزات مخصــوص مطالعــات حرکتــی و رفتــاري از تجهیــزات مخصــوص مطالعــات حرکتــی و رفتــاري از 

هاي این پژوهش بود.هاي این پژوهش بود.محدودیتمحدودیت

نتیجه گیري نتیجه گیري 
نتایج این مطالعـه نشـان داد تجـویز درمـانی روغـن      نتایج این مطالعـه نشـان داد تجـویز درمـانی روغـن      

اختالالتاختالالت،،تواند ضمن کاهش ضایعه مغزيتواند ضمن کاهش ضایعه مغزيمیمیدانهدانهسیاهسیاه
حرکتی ناشی از سکته مغزي را بهبود بخشد. همچنین حرکتی ناشی از سکته مغزي را بهبود بخشد. همچنین 

انســت شــدت ادم ایســکمیک مغــزي انســت شــدت ادم ایســکمیک مغــزي ایــن مداخلــه توایــن مداخلــه تو
شده را کاهش دهد.شده را کاهش دهد.ایجادایجاد

تشکر و قدردانی تشکر و قدردانی 
وســیله از مــدیریت پژوهشــی دانشــگاه علــوم وســیله از مــدیریت پژوهشــی دانشــگاه علــوم بــدینبــدین

ي ایـن مطالعـه   ي ایـن مطالعـه   هـا هـا پزشکی اردبیل که در تامین هزینهپزشکی اردبیل که در تامین هزینه
نی بعمــل نی بعمــل تشــکر و قــدرداتشــکر و قــدردا،،را یــاري کردنــدرا یــاري کردنــدمحققــین محققــین 

آید.آید.میمی
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