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چکیده
هدف از این مطالعه بررسی اثر روغن سیاه دانه بهعنوان یک آنتیاکسیدان کارآمد ،بر بافت تخمدان در موشهای بالغ
تیمارشده با نانو ذرات نقره بود.در این مطالعه موشهای ماده بالغ نژاد  NMRIبه  4گروه ( :)n=6کنترل ،نانوذرات نقره
( 300میلیگرم بر کیلوگرم در روز) ،عصاره سیاه دانه ( 5میلیلیتر بر کیلوگرم در روز) و نانو ذرات نقره  +عصاره سیاه دانه
تقسیم شد .تیمار دهانی تا  30روز انجام گرفت .بعد از تیمار ،تخمدانها خارج و برای ارزیابی هیستولوژیکی پردازش شد.
پارامترهای مورفومتریک بافت تخمدان با استفاده از تکنیک استریولوژی تخمین زده شد .دادهها با استفاده از روش آنالیز
واریانس یکطرفه ارزیابی شد و ( )P<0/05از لحاظ آماری معنیدار در نظر گرفته شد.میانگین و آزمون توکی حجم کل
تخمدان ،کورتکس ،مدوال و جسمزرد و نیز میانگین تعداد کل فولیکولهای بدوی ،اولیه ،ثانویه و گراف در گروه نانوذرات
نقره در مقایسه با گروه کنترل بهطور معنیداری کاهش یافت ( .)P<0/001به عالوه کاهش معنیداری در میانگین حجم
اووسیت و هسته آن در انواع مختلف فولیکولها در گروه نانوذرات نقره نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (.)P<0/001
تجویز همزمان روغن سیاه دانه و نانوذرات نقره اثرات نامطلوب نانوذرات نقره را بر پارامترهای فوق جبران کرد .از طرفی،
میانگین تعداد انواع مختلف فولیکولها در موشهای تیمار شده با روغن سیاه دانه نسبت به گروه کنترل بهطور
معنیداری افزایش یافت ( .)P<0/001مصرف همزمان روغن سیاه دانه ونانوذرات نقره از اثرات نامطلوب نانوذرات نقره بر
بافت تخمدان موش بالغ جلوگیری نمود.
کلیدواژهها :استریولوژی ،تخمدان ،روغن سیاه دانه ،موش ،نانوذرات نقره.

مقدمه
پيشرفت سريع نانو تكنولوژي و تنوع كاربردهاي آن
موجب شده است كه مواد با ابعاد نانو بطور وسيعي
مورد استفاده قرار گيرد .نانو ذرات نقره در بين نانو

ذرات مختلف بيشترين مصرف را دارد ،بطوريكه 30
درصد محصوالت حاوي نانو مواد داراي نانو ذرات
نقره هستند ] .[به عنوان مثال در پزشكي براي ترميم
سوختگي و زخمها ،بانداژهاي آغشته به نانو ذرات
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نقره بسيار خوب عمل ميكنند .استفاده در ابزار و

] ROS .[خود ميتواند از روشهاي مختلفي نظير:

ادوات دندان پزشكي و مواد مخصوص پركردن دندان

آسيبرساندن به  ،DNAتداخل با مسيرهاي سيگنالينگ

و پروتزهاي دنداني ،كاربرد در وسايل جراحي و

سلولي ،تغيير در روند رونويسي ژنها ،و ...به سلولها

پروتزهاي استخواني ،مواد و ابزار جلوگيري كننده از

آسيب وارد كند .بعالوه افزايش تقسيمات سلولي،

آبستني ،مواد ضدعفوني كننده و شوينده و درمان

استرس اكسيداتيو و آپوپتوزيس يا مرگ سلولي نيز با

بيماريهاي عفوني مقاوم به آنتيبيوتيكها از موارد

اثرات سيتوتوكسيتي نانونقره در ارتباط است ].[

ديگر استفاده از اين ذرات در پزشكي ميباشد ].[

نانونقره بر روي بسياري از اندامهاي بدن از جمله كبد،

در صنعت نيز نانو ذرات نقره كاربردهاي زيادي دارند

كليه ،ريه و اندام هاي توليد مثلي اثر نامطلوب دارد و

از جمله :در پارچه بافي ،ساخت جواهرات و آالت

سيستمهاي مختلف در بدن انسان و حيوان را تحت

زينتي و آرايشي ،ساخت رنگها ،دستگاههاي تهويه

تاثير قرار ميدهد و در بسياري از بافتهاي بدن

كننده هوا ،دستگاه هاي تصفيه كننده آب ،مواد غذايي

انباشته شده و باعث سمي شدن آنها و در نهايت منجر

و حتي اسباب بازي ها استفاده مي شوند ].[

به مرگ ميشود ] ،[باتوجه به اينكه تخمدان نيز

نانو ذرات نقره معموالً كوچكتر از  100نانومتر و

مانند ديگر اندامها در معرض آسيب ناشي از سميت

شامل  20-15000اتم نقره هستند ] .[تركيب و شكل

نانوذرات نقره قرار مي گيرد بررسيهايي در رابطه با

و اندازه هاي مختلف نانوذرات نقره به آن ويژگي

تجمع اين ذرات در تخمدان و نارساييهاي ناشي از

هايي مي دهد كه در مقايسه با مواد شيميايي با تركيب

آن تا حدودي انجام شده است.

مشابه اما درشتتر (ميكرو نقره) اثرات سمي متفاوتي

گياه سياهدانه با نام علمي  Nigella sativaيك گياه

دارد ] .[بنابراين نقره در ابعاد نانو دسترسي

دولپه ،علفي ،يكساله و متعلق به خانواده Ranunculaceace

بيشتري به بافتها ،سلولها و مولكولهاي بيولوژيك

(آالله) ميباشد ] .[دانه سياهدانه به عنوان بخش اصلي،

در بدن موجودات زنده دارد ] .[اين ذرات به لحاظ

داراي تركيبات مختلفي از جمله :تيمول (،)TOH

ابعاد كوچك خود داراي خواص فيزيكي ،شيميايي،

تيموكوئينون ( )TQو مشتقات آن (ديتيموكوئينون،

مكانيكي ،الكتريكي و مغناطيسي خاصي هستند و

تيموهيدروكوئينون) ،كربوهيدرات ،ويتامينها ،مواد

ممكن است از مسيرهاي متفاوت وارد بدن شوند و

معدني ،اسيدهاي آمينه ،تانن ،رزين ،ساپونين ،كاروتن،

اين موضوع تعيين خطرات مربوط به اين ماده را

اسيدهاي چرب اشباع (مريستيك اسيد ،پالميتيك

دشوار ميكند .نانو ذرات ميتوانند مستقيمأ از طريق

اسيد) و غير اشباع (اولئيك اسيد ،لينولئيك اسيد) و

آب ،غذا ،مواد آرايشي ،داروها ،وسايل انتقال دارو و

عناصري از قبيل :روي ،مس ،آهن ،كلسيم ،سديم و

غيره وارد بدن شوند ،در نتيجه آزادانه وارد سلول شده

فسفر ميباشد ] .[تيموكوئينون و مشتقات آن

و ميتوانند در عملكرد طبيعي آن تداخل ايجاد كنند

مهمترين تركيبات فارماكولوژيكي فعال سياهدانه

].[

ميباشند .روغن سياهدانه و تركيبات فعال آن به

نانو ذرات نقره مادهاي با سميت زياد ميباشد كه

خصوص  TQداراي خواص درماني گستردهاي است،

قادر به توليد گونههاي فعال اكسيژن ( )ROSاست

از جمله آنها ميتوان به خواص آنتياكسيداني،
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تقويت كننده سيستم ايمني بدن ،ضد ويروس و ضد

ماده  NMRIانتخاب شد ] [و دوز روغن سياه دانه

ميكروب ،ضد سرطان ،محافظت كننده كبد ،كاهش

] [نيز بر همين اساس انتخاب شد .در پايان دوره

دهنده فشار خون ،ضد آسم ،ضد ديابت ،خواص ضد

تيمار ،ابتدا موشها توسط دي اتيل اتر بيهوش وبعد از

التهابي ،تنظيم كننده قاعدگي ،افزايش دهنده شير،

تشريح ،تخمدان چپ آنها خارج و پس از وزن كردن

بهبود دهنده اختالالت گوارشي و ضد درد اشاره كرد

در فيكساتيو بوئن قرار داده شد ] .[الزم به ذكر

].[

است كه تمامي اصول بهداشتي در نگهداري و معدوم

اين مطالعه به منظور تعيين اثر روغن سياه دانه بر
اثرات نانو ذرات نقره روي بافت تخمدان موش بالغ
نژاد  NMRIانجام شد.
كد اخالق اين مقاله به شماره IR. ARAKMU,

 REC.1395.125مي باشد.

سازي حيوانات بر اساس پروتكل اخالقي انجام شد.
بعد ازگذشت  21ساعت ازفيكس شدن ،مراحل
پاساژ بافتي و تهيۀ بلوک پارافيني در قالبهاي
استوانهاي شكل ،به روش  Isectorبرش  IURانجام
شد .براي اين منظور ابتدا قالب استوانهاي شكل
بهصورت تصادفي روي ساعت في ( ،)фكه به 9

مواد و روشها

قسمت مساوي تقسيم شده بود قرار گرفت ،سپس با

در اين تحقيق از موشهاي ماده  4هفتهاي ،نژاد

انتخاب يك عدد تصادفي بين صفر تا  9در امتداد عدد

 27±2( NMRIگرم) استفاده شد .اين حيوانات از

انتخاب شده برش داده شد .سپس بر روي ساعت تتا

موسسه پاستور در تهران تهيه و در خانه حيوانات واقع

( )θطوري قرار گرفت كه سطح برش خورده در طول

در دانشگاه اراک ،در شرايط متعادل (دماي21± 2

محور  0-0ساعت تتا قرار گرفت .پس از آن يك عدد

درجه سانتيگراد و نور محيطي با شرايط  12ساعت

تصادفي ديگر انتخاب و در امتداد آن برش داده شد

تاريكي و  12ساعت روشنايي) و آب و غذاي كافي

] .[سپس از جهت برش دوم با استفاده از ميكروتوم

به مدت  30روز نگهداري شدند .سپس حيوانات به

برشهاي  5ميكروني و  20ميكروني گرفته و به روش

طور تصادفي در  4گروه  6تايي شامل كنترل،

هماتوكسيلين -ائوزين ( )H&Eرنگآميزي شدند.

نانوذرات نقره ( ،)300 mg/kg/dayروغن سياه دانه

براي بررسي نمونههاي تهيه شده از روشهاي

( )5 ml/kg/dayو روغن سياهدانه  +نانو ذرات نقره

استريولوژي استفاده شد.

گروهبندي و به صورت دهاني تيمار شدند.

در نهايت حجم كل تخمدان ،حجم كورتكس و

نانوذرات نقره از شركت ( US Research

حجم مدوال ،حجم جسم زرد با استفاده از روش

 )Nanomaterials, Incو روغن سياهدانه از پژوهشكده

كاواليري ،حجم اووسيت و هسته آن در انواع

گياهان دارويي جهاد دانشگاهي كرج خريداري و مورد

فوليكولهاي تخمدان با استفاده از روش نوكلئاتور و

استفاده قرار گرفت .ساير مواد شيميايي مورد استفاده

تعداد انواع فوليكولهاي تخمدان با استفاده از روش

از شركت  Merckآلمان تهيه شد .دوز نانو ذرات نقره

داسيكتور محاسبه شد.

بر اساس دوزهاي مورد استفاده در تحقيقات قبلي با

براي محاسبه حجم كل تخمدان ،از ميكروسكوپ

پيامدهاي آسيب شناختي بر روي سيستم تناسلي موش

) )B×41TE, Olympus, Japanو نرمافزار Olysia
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استفاده شد .تصوير اساليدهاي  5ميكروني با

ساخت ژاپن ،مجهز بود و نرمافزار  Olysaبا ob100

بزرگنمايي  ×4بر روي مانيتور انداخته شد .سپس

عكس گرفته شد .براي محاسبه كردن حجم اووسيت،

پروب نقطهاي بطور تصادفي و بدون هيچگونه

از نرمافزار موتيك ( )Motic images 2000استفاده شد

سوگيري روي تصوير انداخته و نقاط برخورد كرده با

به اين صورت كه از مركز هستك تا غشاي اووسيت

كل تصوير تخمدان شمارش گرديد .براي محاسبه

اندازهگيري گشته و براي حساب كردن حجم هسته ،از

حجم كورتكس ،حجم مدوال و حجم جسم زرد نيز،

مركز هستك تا غشاي هسته اندازهگيري شد.

ابتدا پروب نقطهاي بطور تصادفي برروي تصوير

دادههاي حاصل توسط نرم افزار ( )Spss v16.0و

انداخته شد ،سپس نقاطي كه با نواحي مورد نظر

روش آناليز واريانس يكطرفه ()one way ANOVA

برخورد كردهاند شمارش گرديد و كسر حجمي هر

و تست آماري  Tukey Testمورد تجزيه و تحليل

يك از آنها محاسبه شد .سپس كسر حجمي را در

آماري قرار گرفت و تفاوت ميانگينها در سطح

حجم فضاي رفرنس ضرب نموديم و حجم كورتكس

 P <0.05معني دار در نظر گرفته شد.

و مدوال را بطور غير مستقيم بدست آورديم .براي
بدست آوردن حجم جسم زرد كسر حجمي جسم زرد

نتایج
ميانگين حجم كل تخمدان ،حجم كورتكس و

در حجم كورتكس ضرب شد.
براي محاسبه تعداد فوليكولها از روش Optical

حجم جسم زرد در موشهاي تيمار شده با نانوذرات

 disectorو از فريم مخصوص شمارش ( Unbiased

نقره در مقايسه با گروه كنترل كاهش معنيداري داشت

 )Counting frameو از دستگاه ميكروكيتور HEIDEN

( .)p<0/001همچنين از مقايسه ميانگين حجم كل

 )Main ND221B) Germanyاستفاده شد ] .[براي

تخمدان ،حجم كورتكس و حجم جسم زرد در گروه

محاسبه تعداد انواع فوليكولها به دليل اندازههاي

تيماري همزمان نانوذرات نقره و روغن سياهدانه نسبت

متفاوت آنها ،از برش هاي  20ميكروني استفاده شد،

به گروه نانو ذرات نقره افزايش معنيداري مشاهده شد

به اين ترتيب كه به طور تصادفي  12برش انتخاب

(( )p<0/001جدول .)1

شد .سپس تمام ميدان ديد هر برشي با استفاده از

ميانگين تعداد انواع فوليكولهاي بدوي ،اوليه،

ميكروسكوپ ) Olympus (BX41TEو با obj 100

ثانويه و گراف در گروه نانو ذرات نقره نسبت به گروه

بررسي شد.

كنترل كاهش معنيداري داشت ( .)p<0/001در

براي محاسبه حجم اووسيت از روش Nucleator

گروهي كه به طور همزمان نانو ذرات نقره و روغن

استفاده شد .در اين روش از برش هاي  20ميكروني

سياه دانه را دريافت كردند كاهش تعداد فوليكولها

استفاده شد كه بطور تصادفي  12برش انتخاب شد و

نسبت به گروه نانو ذرات نقره بهطور معنيدار و در

سپس با فوليكولهاي هر برش با استفاده از فريم

حد گروه كنترل جبران شد ( .)p<0/001عالوه بر اين

مخصوص شمارش بدون جهتگيري ،از ميدان ديد

ميانگين تعداد انواع فوليكولهاي بدوي ،اوليه ،ثانويه و

Olympus

گراف در گروه روغن سياه دانه نسبت به گروه كنترل

انتخاب

شده

توسط

ميكروسكوپ

) (BX14TEكه به دوربين عكاسي)،DP12 (Olympus

افزايش معنيداري يافته بود (( )p<0/001جدول .)2
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ميانگين حجم اووسيت ( )μm3درانواع فوليكولهاي

فوليكولهاي بدوي ،اوليه ،ثانويه و گراف در گروه نانو

بدوي ،اوليه ،ثانويه و گراف در گروه نانو ذرات نقره

ذرات نقره نسبت به گروه كنترل كاهش معنيداري

نسبت به تمامي گروهها كاهش معنيداري يافته بود

داشت ( .)p<0/001همچنين در ميانگين حجم

( .)p<0/001گروهي كه بهصورت همزمان نانو ذرات

اووسيت ( )μm3در گروه روغن سياهدانه نسبت به

نقره و روغن سياه دانه را دريافت نمودند اين كاهش

گروه كنترل افزايش معنيداري مشاهده شد

به طور معنيدار و در حد گروه كنترل جبران شد

( .)p<0/001در گروهي كه به صورت همزمان نانو

( .)p<0/001همچنين ميانگين حجم اووسيت ()μm3

ذرات و روغن سياه دانه را دريافت نمودند كاهش

انواع فوليكولهاي فوق در گروه روغن سياهدانه نسبت

حجمي كه در هسته اووسيت در فوليكولهاي بدوي،

به گروه كنترل افزايش معنيداري داشت ()p<0/001

اوليه و ثانويه در گروه نانو ذرات نقره اتفاق افتاده بود،

(جدول .)3

بهطور معنيدار و در حد گروه كنترل جبران شد

ميانگين حجم هسته اووسيت ( )μm3در انواع

(( )p<0/001جدول .)4

جدول :1مقایسه میانگین حجم کل تخمدان ،حجم کورتکس و جسم زرد بر حسب میلی متر مکعب در گروههای مختلف موش  30روز پس از
تیمار با نانو ذرات نقره ( )300 mg/kg/dayو روغن سیاه دانه (.)5 ml/kg/day
حجم جسم زرد

حجم مدوال

حجم کورتکس

حجم کل تخمدان

گروه

0/48±0/10a

0/41±0/07ab

1/82±0/10a

2/26±0/17a

كنترل

0/09±0/04b

0/31±0/07a

1/05±0/11b

1/39±0/15b

نانو ذرات نقره

0/48±0/15a

0/47±0/2ab

1/88±0/26a

2/36±0/44a

نانوذرات+روغن سياه دانه

0/7±0/1c

0/54±0/05b

2/38±0/43c

2/98±0/46c

روغن سياه دانه

جدول  :2مقایسه میانگین تعداد انواع فولیکولهای بدوی ،اولیه ،ثانویه و گراف در گروههای مختلف موش  30روز پس از تیمار با نانو ذرات
نقره ( )300 mg/kg/dayو روغن سیاه دانه (.)5 ml/kg/day
فولیکول های گراف

فولیکول های ثانویه

فولیکول های اولیه

فولیکول های بدوی

گروه

95/13±25/93a

945/96±114/81

1253/79±276/08

1838/92±429/91

كنترل

24/68±2/61b

125/81±52/87b

340/64±81/79b

565/76±132/1b

نانوذرات نقره

86/96±10/06a

1150/79±131/54a

1848/5±455c

2950/43±769/51a

نانوذرات نقره+روغن سياه دانه

206/19±35/05c

2117/37±333/39c

3158/04±483/91d

5526/42±1295/73c

روغن سياه دانه

a

a

a

جدول  :3مقایسه میانگین حجم اووسیت ( )μm3در انواع فولیکولهای بدوی ،اولیه ،ثانویه و گراف در گروههای مختلف موش 30روز پس از
تیمار با نانو ذرات نقره ( )300 mg/kg/dayو روغن سیاه دانه (.)5 ml/kg/day
حجم اووسیت فولیکولهای

حجم اووسیت فولیکول های

حجم اووسیت فولیکول

حجم اووسیت

گراف

ثانویه

های اولیه

فولیکولهای بدوی

197071/56±8749a

97605/44±3790/45a

65820/05±506/6a

1864/45±152/75a

كنترل

144388/31±39041b

76831/16±4953/65b

4574/78±358/4b

1447/86±89/66b

نانو ذرات نقره

176044/44±8266/8ab

90396/72±6306/39ab

6327/35±665/14a

1849/77±88/48a

نانوذرات نقره+روغن سياه دانه

239204/64±15520c

140654/65±24088c

8307/49±1797/52c

2208/69±294/64c

روغن سياه دانه

گروه
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جدول  :4مقایسه میانگین حجم هسته اووسیت) (μm3در انواع فولیکولهای بدوی ،اولیه ،ثانویه و گراف در گروههای مختلف موش  30روز پس
از تیمار با نانو ذرات نقره ( )300mg/kg/dayو روغن سیاه دانه(.)5ml/kg/day
حجم هسته اووسیت

حجم هسته اووسیت

حجم هسته اووسیت

حجم هسته اووسیت

فولیکولهای گراف

فولیکولهای ثانویه

فولیکولهای اولیه

فولیکول های بدوی

4596/57±251/71

939/95±42/41

455/9±30/76

كنترل

316/99±23/96b

نانو ذرات نقره
نانوذرات نقره+روغن سياه دانه
روغن سياه دانه

6768/61±371/53a

a

5825/93±294/69b

3756/34±159/18b

792/64±29/22b

7623/55±433/2c

4279/64±449/34a

910/95±82/94a

444/22±19/86a

10313/32±785/92d

6531/59±715/61c

1203/44±105/85c

542/62±38/72c

a

بحث
در اين مطالعه تيمار موشهاي بالغ با نانو ذرات
نقره به مدت  30روز سبب كاهش حجم كل تخمدان،

a

گروه

نانو ذرات نقره تيمار شده بودند كاهش معناداري در
تعداد فوليكولهاي اوليه و ثانويه و گراف آنها مشاهده
شد ] .[طبق پژوهشي كه در سال 2013

حجم كورتكس و حجم جسم زرد گرديد ولي كاهش

انجام شد ،مشخص شد موشهاي تيمار شده با

معنيداري در حجم مدوال مشاهده نشد.

نانوذرات نقره( )300mg/kg/dayبه مدت  30روز،

طبق گفته  Sriramو همكارانش در سال  2010به
علت فعال شدن كاسپاز( )Caspase 3در اثر راديكال

دچار كاهش تعداد فوليكولها ميشوند و همچنين در
تعداد فوليكول هاي آترزي افزايش نشان ميدهند ].[

آزاد حاصل از نانو ذرات نقره ،اين راديكال قادر است

 Syrvatkaو همكارانش در سال  2015نشان دادند كه

مسير داخلي آپوپتوز را فعال كند ] [و در نتيجه

نانوذرات نقره بر سلولهاي گرانولوزا اثر گذاشته و

فرآيند آپاپتوز موجب چروكيده و كوچك شدن سلول

سبب مهار تكثير سلولهاي گرانولوزا ميشود ] .[از

ميشود و همچنين غشاء سيتوپالسمي به صورت

آنجايي كه سلولهاي گرانولوزا توليد استروژن در

اجسام آپوپتوتيك در ميآيند.

تخمدان را بر عهده دارند ،با كاهش سلولهاي

در يك بررسي كه در سال  2013توسط El-Nouri

گرانولوزا توليد استروژن كه در رشد فوليكولها موثر

و همكارانش انجام شد ،مشخص شد كه تيمار

است نيز كاهش مييابد در نتيجه با مهار تكثير

نانوذرات نقره با دوز  300mg/kg/dayبه مدت 30

سلولهاي گرانولوزا تعداد فوليكولها نيز كاهش پيدا

روز در موشها از طريق توليد راديكالهاي آزاد باعث

ميكند.

كاهش وزن بدن ،تراكم استروما همراه با خون ريزي،

نتايج حاضر كاهش معنيداري در حجم اووسيت و

التهاب ،نكروز ،افزايش فوليكولهاي آترتيك و افزايش

هسته آن در انواع فوليكولهاي بدوي ،اوليه ،ثانويه و

پاسخ به كاسپاز 3و در نهايت آپاپتوز ميشود ].[

گراف در گروه نانوذرات نقره نسبت به گروه كنترل

نتايج حاضر كاهش معنيداري در تعداد انواع

نشان داد .تحقيقات بسياري نشان دادهاند كه با ورود

فوليكولهاي بدوي ،اوليه ،ثانويه و گراف در گروه نانو

نانوذرات نقره به داخل تخمدان ،بهعلت توليد

ذرات نقره نشان داد .در مطالعه  Ghorbanzadeو

گونههاي فعال اكسيژن ( )ROSو فعال شدن عوامل

همكارانش بر روي رتهايي كه به مدت  30روز با

استرس اكسيداتيو آبشار كاسپاز  )Caspase 3( 3فعال
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ميشود ] .[سلول در طي فرايند مرگ برنامه ريزي

نتيجه رسيدند كه سياه دانه باعث افزايش فعاليت

شده دچار تغييرات ساختماني مي شود كه به ترتيب

آنزيمهاي آنتياكسيداني ميشود و ميزان تيوباربيتوريك

عبارتند از :خروج آب از داخل سلول ،متراكم شدن

اسيد حاصل از ليپيد پراكسيداسيون را كاهش مي دهند

كروماتين ،متراكم گشتن و چروكيده شدن هسته ،تكه

] .[روغن سياه دانه با دارا بودن اجزايي با خاصيت

تكه شدن هسته و متالشي شدن سلول و تبديل آن به

آنتي اكسيداني مثل تيموكينون ( )TQمي تواند سيستم

اجسام آپوپتوتيك ] .[بنابراين اين عوامل سرانجام

آنتي اكسيداني را تقويت و راديكال هاي آزاد را حذف

ميتوانند رشد هسته و تكامل اووسيتها را تحت تاثير

كند ].[

قرار دهند )1966( Hadek .در مطالعهاي اثرات

بنابراين با توجه به مطالب ذكر شده در مورد اثرات

توكسيك نانو ذرات نقره بر بافت تخمدان موش

حفاظتي روغن سياه دانه بر بافت تخمدان ،دور از

سوري را مورد بررسي قرار داد .نتايج اين مطالعه نشان

انتظار نيست كه اين روغن موجب بهبود پارامترهاي

داد كه نانو ذرات نقره موجب تغييرات در محتواي

فوق در مطالعه ما شده باشد.

هستهاي و سيتوپالسم تخمدان ازجمله تحليل شبكه
آندوپالسمي و تغيير در مورفولوژي ميتوكندري
ميشود ].[

نتیجهگیری
با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه تجربي،

در اين مطالعه روغن سياهدانه به صورت قابل

نانوذرات نقره با توليد راديكالهاي آزاد ( )ROSقادر

توجهي اثرات سوء ناشي از نانوذرات نقره بر روي

به القاء استرس اكسيداتيو در بافت تخمدان موش

بافت تخمدان از جمله كاهش در حجم كل تخمدان،

ميباشد .روغن سياه دانه به عنوان آنتياكسيدان به كار

مدوال ،كورتكس و جسم زرد ،را بهبود بخشيد.

رفته در اين بررسي تا حدود زيادي اين اثرات سوء

همچنين در گروهي كه به طور همزمان نانوذرات نقره

نانوذرات نقره را جبران نمود ،و حتي باعث بهبود اين

و روغن سياه دانه را دريافت كردند كاهش تعداد

پارامترها نسبت به گروه كنترل شد.

فوليكولها نسبت به گروه سم به طور معنيدار و در
حد گروه كنترل جبران شد .حجم اووسيت و هستهي
آن نيز در انواع فوليكولها در موشهاي تيمار شده با
روغن سياهدانه در مقايسه با گروه كنترل افزايش
معنيداري داشت .مدرسي و پورناجي در طي آزمايشي
به مدت  20روز به موش كوچك آزمايشگاهي
( )Balb/cروغن سياه دانه دادند ،آنها افزايش وزن
بدن ،افزايش جسم زرد ،افزايش فوليكوژنز و افزايش
استروژن را در موشها در دوز باال مشاهده كردند
] Danlade .[و همكارانش در آزمايشي به اثرات
سياهدانه در مقابل راديكالهاي آزاد پرداختند و به اين

تشکر و قدر دانی
اين مقاله حاصل پايان نامه خانم مژگان خواجوي
جعفرآباد براي اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته
زيست سلولي تكويني از دانشكده علوم پايه دانشگاه
اراک بود و با حمايت مالي حوزه معاونت محترم
پژوهشي و فناوري دانشگاه اراک به انجام رسيده
است .در ضمن از كمكهاي ارزشمند خانم نادري و
همچنين آقاي مهدي نوده فراهاني در اين مطالعه
صميمانه سپاسگزاري ميشود.
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