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   مونوسیت ها بیگانه خواريسیاه دانه بر افزایش پودر بررسی اثر 
  هنديي در خوکچه 

  3سید شمس الدین اطهاري  -  2احمد مرشدي  - 1دلیرژ نوروز

  چکیده
بیماري و کاهش شدت آن، تحریک و  در اکثر عفونت ها و بیماري ها، براي بهبود :زمینه و هدف

سیاه دانه گیاهی است که براي درمان تعداد . می باشدافزایش قدرت دفاعی سیستم ایمنی ضروري 
 بیگانه خواريدر این تحقیق براي بررسی اثر آن بر روي تقویت . زیادي از بیماري ها استفاده شده است

 بیگانه خواري مونوسیت ها مورد استفاده قرار گرفت تا کاربرد و مکانیسم استفاده از این گیاه براي تقویت
   .مشخص گرددتی بدن اذستم ایمنی سی سلول هاي اصلی

هفته و در سه گروه شاهد بدون  3قطعه خوکچه هندي نر در طول  21بدین منظور  :روش تحقیق
خوراکی با پودر سیاه دانه  درصد 5/12خوراکی و تیمار با دوز  درصد 25/6دریافت سیاه دانه، تیمار با دوز 

 سلول هاي تک هسته اين گیري به عمل آمده و سپس در پایان هر هفته از هر گروه خو .تغذیه شدند
 نیتروبلوتترازولیوم،پک جدا شده و سه آزمون احیاي  هاي روش فایکولخون هپارینه به  از خون محیطی

  . فاگوسیتوز با مخمر و فاگوسیتوز با التکس بید فلوئوروسانس بر روي آن انجام گرفت
بیگانه افزایش معنی داري در ي نشان دهنده ر مذکو ياه از آزمایشدست آمده ه نتایج ب :یافته ها

  ).>05/0p(مونوسیت ها بود  خواري
ها گردیده و  تک هسته اي بیگانه خوارياستفاده از سیاه دانه همراه با غذا موجب افزایش  :نتیجه گیري

از این ین بنابرا .ها را براي بلع مواد و ذرات خارجی و پاتوژن ها افزایش می دهد فعالیت بیگانه خواري آن
ماکروفاژ که رابط سیستم  -ماده می توان براي مقابله با پاتوژن ها از طریق فعال سازي مسیر مونوسیت

 .ایمنی ذاتی و آداپتیو می باشد، بهره برد
  مونونوکلئرهاي خون محیطی ؛سیاه دانه ؛بیگانه خواري :واژه ها کلید
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  مقدمه
 تمامی جانوران باید در مقابل بیماري هـایی کـه بـه وسـیله    

ــرو ــم میک ــاي  ارگانیس ــاري زاه ــاد   بیم ــی ایج ــل داخل    و عوام
سیسـتم ایمنـی در برگیرنـده     .ز خـود دفـاع نماینـد   می گردنـد ا 

هاي دفاعی بدن بوده و روش هاي تحریک این سیسـتم   مکانیسم
  دفاعی بـه منظـور کـاهش خطـر بیمـاري هـا ضـروري بـه نظـر          

براي رسیدن به این هدف یکی از مـواد مـورد اسـتفاده،     .می رسد
 می باشـد و بـه   آن هاداروهاي گیاهی است که سیاه دانه یکی از 

اسـت و چـون    بیگانه خواريطور خالصه مکانیسم اثر آن افزایش 
نخستین مرحله ي برخـورد و مقابلـه بـدن بـا هـر       بیگانه خواري

ا ایمنی بدن بـه وقـوع   اولین عملی که در ارتباط ب، آنتی ژنی است
عبارتست از بـه دام انـدازي و نـابود کـردن هـر مـاده        می پیوندد

  .)2,1( خارجی که وارد بدن می شود
سیاه دانه یک گیاه علفی بومی است که متعلق به 

که به است   Ranunculaceaeیا  Buttercupي خانواده 
غذایی و نیز براي اهداف درمانی و به عنوان ي عنوان ادویه 

درمانی طبیعی براي تعدادي از عوارض و بیماري ها استفاده 
این گیاه داراي اسانس، قندهاي ي دانه  ).3( شده است

، مواد صمغی، آلبومینوئیدي و یک ساپونوئید به نام مختلف
پروتئین همچنین داراي لیپیدهاي غیر فرار،  .مالنتین است

  ).4(هاي ضروري می باشد ها، آلکالوئیدها و لیپید
نشان داده شده است که روغن غیر فرار سیاه دانه و 

   این ویژگی ).5,6(تیموکینون اثر آنتی اکسیدانی دارد 
 نی سیاه دانه، اثر آنرا علیه آسیب کبدي ناشی از تتراآنتی اکسیدا

کلرید کربن، فیبروز و سیروز کبدي و آسیب کبدي ایجاد شده 
  ).7,3(توسط عفونت با شیستوزوما مانسونی بیان می کند 

اثر ضد باکتریایی قسـمت فنـولی روغـن سـیاه دانـه اولـین       
 و )8(وســیله توپــوزادا و همکــاران گــزارش شــده اســت ه بــار بــ

ــه     ــیاه دان ــرار س ــن ف ــدروکینون از روغ ــد تیموهی ــدتی بع م
ارگانیســم هــاي  جــدا شــد و اثــر قــوي آن بــر علیــه میکــرو 

بــر آن بــا اشــاره بــه اثــر  ).9( گــرم مثبــت مشــخص گردیــد
ــزارش   ــی، گ ــه  سیســتم ایمن ــه ســیاه دان ــد ک موجــب گردی

  بــــه  کمکــــی Tافــــزایش نســــبت لنفوســــیت هــــاي  
عالیــت ســرکوب کننــده و افــزایش ف   Tلنفوســیت هــاي  
د کـه  مشـاهده شـ  . شـود  مـی  طبیعـی  ي سلول هاي کشنده

لــذا . ددهـ ا افـزایش مـی   ر 1-سـیاه دانـه میـزان اینترلــوکین   
ــیاه    ــه س ــود ک ــی ش ــنهاد م ــر روي    پیش ــر ب ــه داراي اث دان

  ).10(ماکروفاژها نیز می باشد 
هـاي سـیاه دانـه خـالص      پروتئین هاي موجـود در دانـه  

  ئین هـا خـواص   سازي شد و مشخص گردید که برخی از پروت
 تحریــک دیگــر از آنهــا خــواص ســرکوب کننــدگی و برخــی

 کنندگی را در کشت هاي سلولی لنفوسـیتی دارا مـی باشـند   
ترکیبــات آن  ،دانــه ي عصــارهدر بــه نظــر مــی رســد  .)11(

 .)12( داشـته باشـند   بر سیستم بیولـوژي  سمیت بسیار کمی
ـ     واع تحریک سیستم ایمنی براي افزایش کارایی آن در برابـر ان

لذا ما بـر آن شـدیم    .ري ها همواره مورد توجه بوده استبیما
   بیگانــه خــواريبــر افــزایش را ثیر ایــن گیــاه دارویــی أتــا تــ

سـلول هـاي   (بـدن   سیسـتم ایمنـی ذاتـی   سلول هاي اصـلی  
ایـن   .دهیمبدن مورد بررسی قرار  )هسته اي بیگانه خوار تک

 اسـی ی شنمطالعه از نوع کـاربردي بـوده کـه در بخـش ایمنـ     
انجـام   1388دانشگاه ارومیه در سـال  دامپزشکی ي دانشکده 
  .شده است

  
  روش تحقیق

در این پـژوهش از التکـس بیـد فلوئوروسـانس و مخمـر      
و از  شـد ساکارومایسس سرویسیه به عنوان آنتی ژن استفاده 

هـا بـه بررسـی میـزان      طریق سنجش درصـد فاگوسـیتوز آن  
دیگـر مـورد    تسـت . ه شـد فاگوسیتوز مونوسـیت هـا پرداختـ   

  .بودآزمون احیاي نیتروبلوتترازولیوم استفاده در این تحقیق، 
کـه سـالم و    ماهـه  4-5 هندي نـر ي قطعه خوکچه  21

و بـه لحـاظ وزنـی اخـتالف معنـی داري بـا هـم        نرمال بودند 
انتخـاب  (گـروه تقسـیم شـدند     3به طور تصادفی ه ب نداشتند

استروسی و ثیر هورمون هاي أجنس نر به دلیل جلوگیري از ت
  .)مادگی بر بررسی می باشد

ــه یــک دوز : 1گــروه ــودر ) 13( درصــد 25/6دریافــت روزان   پ
  .غذایی به صورت خوراکیي سیاه دانه همراه با ماده 

 دریافت روزانه دو دوز پودر سیاه دانه به صورت خوراکی: 2گروه
  .غذاییي ماده پودر سیاه دانه همراه با  درصد5/12یعنی 
ي غذایی بدون سـیاه دانـه    ه گروه شاهد مادهب(شاهد : 3گروه

  ).خورانده شد
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پس از خریداري سیاه دانه و اطمینان از سالمت ظـاهري  
یید علمـی، دانـه هـاي سـالم آن جـدا و پـس از آسـیاب        أو ت

و  درصـد  25/6نمودن، پودر به دست آمده با یک نسبت وزنی 
با غذاي پودر شده و اسـتاندارد خوکچـه هنـدي     درصد 5/12

  .)14,13( تولید گردید وط و مجدد غذاي پلیتمخل
روزه در  7بررسی مطالعه به صورت سه دوره ي  مدت

 پودر سیاه دانهروز  21نظر گرفته شد، به این صورت که 
  .خورانده شد
بار خـونگیري   3تجویز شد،  سیاه دانهروز که  21در طی 

 2گروه  3روز از هر  7به این صورت که پس از هر . انجام شد
ایـن خوکچـه هـا را از    و کچه بـه طـور تصـادفی انتخـاب     خو

سـاعت ناشـتا نگـه     18 تـا  12به مدت کرده که سایرین جدا 
نـی  سپس ایـن خوکچـه هـا بـه آزمایشـگاه ایم     . شدند داشته

سی سی خـون گرفتـه    5منتقل و از قلب هر خوکچه  شناسی
سلول هـاي تـک    براي انجام این مراحل ابتدا جدا سازي .شد

  .)15(انجام شد  زیر صورت به  محیطیخون  هسته اي
میلی لیتر هپارین به هر فالکون تیوپ در نظر گرفته  8/0

 .خون و هپارین مخلوط گردید .اضافه شد ،شده براي هر گروه
   .اضـافه گردیـد  ) به میزان هم حجـم بـا خـون   ( محیط کشت

هاي پک به داخـل فـالکون تیـوپ هـاي      میلی لیتر فایکول 2
بـه  محـیط کشـت   یلی لیتر خون حاوي م 4 .خالی ریخته شد

جدا،  آهستگی به فایکول اضافه شد به نحوي که دو فاز کامالً
 20بـه مـدت   در هـر دقیقـه   دور  2000بـا   .مشخص گردیـد 

بـه کمـک   محیط کشت حاوي ي الیه  .دقیقه سانتریفیوژ شد
فالکون استریل انتقال داده ي پیپت پاستور جدا شد و به لوله 

به فالکون تیوپ ها اضافه و لوله ها ت محیط کشمقداري  .شد
دقیقـه بـه منظـور     5به مـدت  دور در هر دقیقه  1500با دور 

شد؛ سـپس مـایع رویـی     سانتریفیوژ محیط کشتشستشوي 
را داخل فـالکون هـا   محیط کشت تنها کمی (د دور ریخته ش

نگه داشته، فالکون را تکان داده تا سوسپانسیون سلولی ایجاد 
النــدا  5رنــگ تریپــان بلــو و ) میکرولیتــر 5(النــدا  5 ).شــود

میکروپلیــت  چاهـک هـاي   سوسپانسـیون سـلولی در یکـی از   
الندا از این ترکیـب جهـت شـمارش     2مخلوط نموده، سپس 

و شـمارش سـلولی    .سلولی بر روي الم نئوبار انتقال داده شـد 
احیـاي  تست  .انجام گرفت بررسی میزان زنده بودن سلول ها

میکرولیتـر   15 :گرفـت  زیر انجام صورت به نیتروبلوتترازولیوم
بـا مخمـر را    بیگانـه خـواري  که مرحله ( سوسپانسیون سلولی

ــد ــ) انجــام داده ان ــا ت ــا  cell/ml) 107×2 راکمب  15همــراه ب
ــاوي    ــت حـ ــیط کشـ ــر محـ ــوممیکرولیتـ   نیتروبلوتترازولیـ

) Sigma, N6876( زیموزان  و)Sigma, Z4250 ( با هم در
یـک سـاعت در دمـاي     .شـدند  داخل یک میکروتیوپ مخلوط

و  Nمیکرولیتر مـاده   400 .درجه سانتیگراد انکوبه گردید 37
N-    دي متیـل فورمایـد) Merck, Germany. UN2265 (

دقیقـه در   10به مـدت   g 3000تریفیوژ با دورنسا .اضافه شد
 نـوري ي دانسـیته   .انجـام شـد   گراد سانتیي درجه  4دماي 

)OD( 200  540یـی در طـول مـوج    میکرولیتر از محلـول رو 
 قرائت گردیـد ) Denley, USA(نانومتر با دستگاه االیزا ریدر 

)19,18,16,11.(  
ابتدا دو عـدد   :)4( ز با مخمرفاگوسیتو مراحل روش انجام

المل داخل پتري دیش قرار داده شد و پس از پوشاندن پلیت 
درجـه   121دقیقه در دمـاي   20با فویل آلومینیومی به مدت 

ي هـا  سـلول سـپس از سوسپانسـیون   . استریل شدسانتیگراد 
سـلول در هـر    1×106بـا تـراکم    تک هسته اي خون محیطی

بـه   .میلی لیتر وارد پلیت گردید RPMI ،1تر محیط لیمیلی 
 .آرامی پلیت را تکان داده تا سلول ها روي المل منتقل شـوند 

 5گـراد و   سـانتی ي درجـه   37سـاعت در دمـاي    2به مدت 
 المل ها سـه مرتبـه بـا    .ربن انکوبه گردیددي اکسید ک درصد

گـراد   تینسـا ي درجـه   37بـا دمـاي    RPMIمحیط کشـت  
 .شستشو داده شد تا سلول هاي متصـل نشـده حـذف شـوند    

  آخـر   و در ا بـه پلیـت برگردانـده شـد    سپس دوباره المـل هـ  
را به پلیـت افـزوده و تـا هنگـام      RPMIمیلی لیتر محیط  1

دي  درصــد 5فضــاي  سوسپانســیون مخمــر درآمــاده شــدن 
  .وبه گردیدکاکسید کربن ان

 حـدوداً : آماده کردن سوسپانسیون مخمـر ي نحوه  )الف
 (PBS) فسفات سالین میلی لیتر بافر 24گرم مخمر به  22/0

محلـول   سه مرتبـه سوسپانسـیون بـا حجـم برابـر      .اضافه شد
دور در  1500سرعت دقیقه با  15به مدت  (HBSS) هنگس

سلول در هر  107تراکم مخمر به  .ه شدشستشو داد هر دقیقه
ــافر   ــر ب ــی لیت ــانده شــد HBSSمیل ــر از  10 .رس ــی لیت میل

به مدت  دور در هر دقیقه 1500سرعت با سوسپانسیون مخمر 
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ــانتریفیوژ گردیـــد 15    10رســـوب حاصـــل در  .دقیقـــه سـ
ــر محــیط   ــی لیت ــازه   10حــاوي  RPMIمیل درصــد ســرم ت

درجـه   37اي دقیقـه در دمـ   30بـه مـدت    .سوسپانسیون شد
 .سیون صورت گیردد انکوبه گردید تا مرحله اپسونیزاتیگرانسا

  دقیقـه بـا دور   10حاوي مخمـر را بـه مـدت     RPMIمحیط 
 g1500   بـار بـا    3الـی   2سانتریفیوژ کرده و رسـوبHBSS 

فاقـد   RPMIرسـوب را در محـیط    مجدداً .شستشو داده شد
یتـر بـه   سلول در هر یک میلی ل 107سرم حل کرده تا تراکم 

  .دست آید
داخل پلیت  RPMIابتدا محیط کشت  :مراحل فاگوسیتوز )ب

یک میلی لیتر سوسپانسیون مخمـر را بـه پتـري دیـش      .آسپیره شد
 .افزوده و پلیت را تکان داده تا محلـول روي المـل هـا پخـش گـردد     

دقیقه و دیگري به مـدت   30اجازه داده شد یکی از المل ها به مدت 
ـپس      سانتیي درجه  37دقیقه در دماي  60 گـراد انکوبـه شـوند، س

المل ها پس از گذشت زمان مربوطه بـا   .گردیدمحلول رویی آسپیره 
ـیکس     10حـاوي   PBSمیلی لیتر بـافر   1افزودن  درصـد فرمـالین ف

ائوزین  سپس المل هاي فیکس شده را با روش هماتوکسیلین .شدند
  .درنگ آمیزي و المل بر روي الم چسبانده ش

 برابـر  40در زیـر میکروسـکوپ بـا بزرگنمـایی     : نتیجه قرائت )ج
ــه ازا 5 حــدوداً ــا تعــداد کــل    يشــان ب ــر المــل بررســی شــد ت   ه

 حـاوي  هر شان حـدوداً  .مونوسیت هاي حاوي مخمر مشخص گردید
ـتر بـا بزرگنمـایی    70- 100  100 مونوسیت بود که براي بررسی بیش
  .مشاهده گردید برابر

 بیـد فلوئوروسـانس  فاگوسیتوز با التکـس  روش انجام 
)19,18,16(:   

  :التکس بید فلوئوروسانس نیزه کردنمراحل اپسو) الف
 )Sigma, L 0905( میکرولیتر التکس بید فلوئوروسـانس  35

درصد سـرم تـازه    20حاوي  RPMIبه یک میلی لیتر محیط 
ــاي    ــک ســاعت در دم   ي درجــه  37اضــافه شــد و ســپس ی

شستشو داده شد  HBSSگراد انکوبه گردید و دو بار با  سانتی
فاقــد ســرم  RPMIمیلــی لیتــر محــیط  300و در انتهــا بــا 

  .سوسپانسیون گردید
  :با التکس بید بیگانه خواريروش انجام  )ب

) cell/ml 106 ×2  بـا تـراکم  ( PBMCمیلی لیتـر   300
ماننـد مراحـل قبـل المـل در داخـل      (روي الم قرار داده شد 

نمونه کنترل منفی  یک ).پلیت قرار داده شد و استریل گردید
   ي درجـه  37سـاعت در دمـاي    2به مـدت   ونیز به کار برده 

 ي درجـه  RPMI 37 با( بار 3سپس  .گراد انکوبه شد سانتی
شستشو داده شد تا سلول هـاي نچسـبیده جـدا    ) گراد سانتی
میکرولیتر التکس بید فلوئوروسـانس بـه هـر الم     300 .شوند

ازنده تهیـه گردیـده   طبق دستورالعمل کارخانه س(شد اضافه 
گـراد   سـانتی ي درجـه   37یک ساعت دیگر در دماي و  ).بود

دقیقـه بـا اتـانول     5دو بار با هنگس شستشو و  .انکوبه گردید
ها  در زیر میکروسکوپ فلوئوروسانس الم در انتها .فیکس شد

 .مشاهده شدند
در زیــر میکروسـکوپ فلوئورســانس بــا   :قرائـت نتیجــه  )ج

شـان بـه ازاء هـر المـل بررسـی       5 حدوداً برابر 40بزرگنمایی 
ت هـاي حـاوي   گردید تا تعداد کل مونوسـیت هـا و مونوسـی   

 70-100حـاوي   هر شان حـدوداً  .التکس بید مشخص گردند
تعـداد بیـدهاي    برابـر  100سپس با بزرگنمایی . بود مونوسیت

  .شده داخل هر سلول شمارش گردید بیگانه خواري
ــا اســتفاده    ــان داده هــا ب ــاري در پای ــزار آم ــرم اف    SPSSاز ن

 آنـالیز واریـانس  با استفاده از آزمون هاي آماري و  9ي  نسخه
  .مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت یک طرفه

  
  یافته ها

   :احیاي نیتروبلوتترازولیوم نتایج آزمون
توسط آزمـون   بیگانه خواريدر آزمون سنجش : روز اول هفت

ه اول تیمار با مصرف یک دوز در گروبلوتترازولیوم نیترو احیاي
و در گروه دوم تیمار با مصرف  269/0 آن ODدارو، میانگین 

در حـالی   ،به دست آمد 297/0 آن  ODمیانگین ،دو دوز دارو
  .به دست آمد 060/0گروه شاهد  ODکه میانگین 

در گـروه  احیـاي نیتروبلوتترازولیـوم   در آزمون : روز دوم هفت
و  392/0آن  ODدارو میـانگین  اول تیمار با مصرف یک دوز 

آن  ODدر گروه دوم تیمار بـا مصـرف دو دوز دارو میـانگین    
گروه شـاهد   ODدر حالی که میانگین  ،به دست آمد 290/0
  .به دست آمد 090/0
 OD، میانگین احیاي نیتروبلوتترازولیومدر آزمون : روز سوم هفت

و در  266/0، در گروه دوم تیمار میانگین  395/0گروه اول تیمار 
  .)1نمودار( به دست آمد 05/0 گروه شاهد میانگین
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   nm OD  540 بر حسب احیاي نیتروبلوتترازولیومنتایج  :1نمودار 
  

  با مخمر بیگانه خوارينتایج آزمون 
  از طریق آزمون  بیگانه خواريدر سنجش : روز اول هفت

وز دارو با مخمر در گروه اول تیمار که یک د بیگانه خواري
گروه دوم در  ،درصد 40 بیگانه خواريمیانگین  ،دریافت کردند

و  درصد 75 بیگانه خواريمیانگین  ،تیمار با دریافت دو دوز دارو
  .به دست آمددرصد  5/4 بیگانه خواري  میانگین ،در گروه شاهد

از طریق آزمون  بیگانه خواريدر سنجش : روز دوم هفت
ه اول تیمار که یک دوز دارو با مخمر در گرو بیگانه خواري
، )1شکل ( درصد 85 بیگانه خواريمیانگین  ،دریافت کردند

میانگین  ،در گروه دوم تیمار که دو دوز دارو دریافت کردند
بیگانه و در گروه شاهد میانگین  درصد 10 بیگانه خواري

  .)2شکل ( به دست آمد درصد 4 خواري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تیمارگروه سط فاگوسیت ها در تو بیگانه خواري مخمر: 1شکل

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  

  شاهدگروه توسط فاگوسیت ها بیگانه خواري مخمر : 2شکل
  

 بیگانه خوارياز طریق آزمون  بیگانه خواريدر سنجش : روز سوم هفت
، در گروه درصد 90 بیگانه خواريبا مخمر در گروه اول تیمار میانگین درصد 

  .)2نمودار (  به دست آمد رصدد 3و در گروه شاهد  درصد 4دوم تیمار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آدرصد بیگانه خواري با مخمر ساکارومایسس سرویزي  :2نمودار 

  

  التکس بید فلوئوروسانسبا بیگانه خوارينتایج آزمون 
از طریق آزمون  بیگانه خواريدر سنجش : روز اول هفت

با التکس بید فلوئوروسانس در گروه اول تیمار که  بیگانه خواري
، درصد 45  بیگانه خواريمیانگین  ،یک دوز دارو دریافت کردند

 82 بیگانه خواريمیانگین  ،گروه دوم تیمار با دریافت دو دوز دارو
بیگانه میانگین  ،و در گروه سوم به عنوان گروه شاهد درصد
بیگانه در سنجش : ومروز د هفت .به دست آمد درصد 5/4 خواري
با التکس بید فلوئوروسانس  بیگانه خوارياز طریق آزمون  خواري

بیگانه میانگین  ،در گروه اول تیمار که یک دوز دارو دریافت کردند
، در گروه دوم تیمار با دریافت دو دوز )3شکل( درصد 89 خواري

و در گروه شاهد میانگین  درصد 18 بیگانه خواريمیانگین  ،دارو
  .)4شکل ( به دست آمد درصد 4 گانه خواريبی
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   بیگانه خواري التکس بید گروه شاهد: 3شکل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تیماربیگانه خواري التکس بید گروه : 4شکل
  

از طریق آزمون  بیگانه خواريدر سنجش : روز سوم هفت
 ،با التکس بید فلوئوروسانس در گروه اول تیمار بیگانه خواري

 ،در گروه دوم تیمار ،درصد 92 بیگانه خواري میانگین
به  درصد 5درصد و در گروه شاهد  2 بیگانه خواريمیانگین 

  .)3نمودار ( دست آمد
  
  
 

  
  
  
  
  

  
  درصد بیگانه خواري با التکس بید فلوئورسانس :3نمودار 

 نشـان دادنـد کـه     داده هـاي آمـاري   با توجه به نتـایج، 
بیگانـه  داري بـر افـزایش    ثیر معنـی أاستفاده از سـیاه دانـه تـ   

ـ ) p>05/0( ه استمونوسیت ها داشت خواري ثیر أو بیشترین ت
  .آن استفاده از یک دوز به مدت سه هفته بوده است

  
  بحث

دست آمده با استفاده از نرم افـزار آمـاري مـورد    ه نتایج ب
افزایش ي تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت که نشان دهنده 

بـا توجـه بـه    . مونوسیت ها بـود  يبیگانه خوارمعنی داري در 
نتایج اخذ شده از این تحقیق، مشاهده گردید که اسـتفاده از  

تـک   بیگانـه خـواري  سیاه دانه همراه با غذا موجـب افـزایش   
ها گردیده و فعالیت بیگانه خواري آنها را براي بلـع   هسته اي

مواد و ذرات خارجی و پاتوژن هاي داخلی و خارجی افـزایش  
 بیگانـه خـواري  ین تحقیق افـزایش در شـاخص   در ا .می دهد

و سـرعت  ) کـرده انـد   بیگانه خواريتعداد ماکروفاژهایی که (
شده در  بیگانه خواريتعداد ذرات مخمر و بید ( بیگانه خواري

 1-3تعـداد ذرات فاگوسـیت شـده از    . شـد بررسی ) هر سلول
بـا  .  هر سلول افزایش نشـان مـی دهـد    درذره  4-20ذره به 

ه ش کلیدي این سلول ها به این طریق می توان بـ توجه به نق
طور مستقیم و غیر مستقیم ایمنی سلولی و همورال را تحریک 
کرده و بدن را در جهت حذف، نابود سازي و بی خطر کـردن  

در بررسی که  .عوامل مضر داخلی و خارجی آماده و فعال نمود
همکـارانش بـر روي سـیاه دانـه     هـاك  توسط  1995در سال 
اه موجب افزایش پاسخ د که این گیشمشاهده  رفت،صورت گ
همچنین بر روي . به سلول هاي آلوژنیک می شود ها لنفوسیت

 . )10( داردمثبت ماکروفاژها نیز اثر تحریکی 
با بررسی  1986کارلتون و همکاران در سال همچنین  

بیگانه اثر این گیاه بر روي ماکروفاژهاي صفاقی، افزایش 
هاي خون محیطی را مشاهده  فوسیتو تعداد لن خواري

 بیگانه خواريکردند که با یافته هاي ما در مورد افزایش 
در این پژوهش، ما مشاهده کردیم که کاربرد این . منطبق بود

ماکروفاژها  -در مونوسیت بیگانه خواريگیاه موجب افزایش 
شده که این سلول ها نیز عالوه بر میکروب کشی و از بین 

ل، پروتئین هاي حاصل از این بیگانه خواري را بردن این عوام
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     نیز پردازش کرده و در اختیار سیستم ایمنی اکتسابی قرار 
  .)2( می دهند تا پاسخ قوي تر و اختصاصی تري صورت پذیرد

هـاي   ها و مونوسـیت  این گیاه موجب افزایش لنفوسیت
خون محیطی می شود و ممکن است در دوزهاي بسـیار بـاال   

سیسـتم ایمنـی را نیـز داشـته     ي  همی ساپرس کننداثرات س
)  درصـد 5/12(همان طوري که ما نیز در دوز بـاال   ).20( باشد

بیگانــه مشــاهده نمــودیم ) روز 21(در مــدت زمــان طــوالنی 
در این رنج کاهش معنی داري را نسبت به بقیه گـروه   خواري

ــی     ــر محسوس ــت و تغیی ــته اس ــار داش ــاي تیم ــزان  دره می
این گروه تیمار نسبت به گروه شـاهد مشـاهده   در فاگوسیتوز 

این یافته شاید می تواند با اثـر ساپرسـی ایـن گیـاه بـر      . نشد
ولی مدرك خاصـی جهـت اثبـات     سیستم ایمنی مرتبط باشد

  .این موضوع در دسترس نمی باشد
 سـال  درو همکـارانش   لی یو در بررسی هایی که توسط

و   هــاك و 2004در ســال و همکــارانش   Fararhو 1999
بــا توجــه بــه  صــورت گرفتــه، و 1995 در ســالهمکــارانش 

 بیگانـه خـواري  مطالعات پیشین دریافته بودند که با کـاهش  
ها، دیابت افزایش می یابد ولی سیاه دانه با تقویـت   مونوسیت

هـاي مطالعـه   طبق نمودار. مانع دیابت می شود بیگانه خواري
  .)23,22,10( مشهود بود کامالً نیز این افزایشما 

 می باشـد با اثرات جانبی خیلی کم سیاه دانه یک داروي 
در این تحقیق اثر سمی خاصی در زمان مورد اسـتفاده  ). 21(

یعـی  از این گیاه که موجب بر هم زدن شرایط و وضـیعت طب 
البته این گفتـه بررسـی هـا و     .حیوانات شود، مشاهده نگردید

ي، بررسی آزمایش هاي زیادي را می طلبد و براي نتیجه گیر
  .و آنالیز کامل شرایط بدنی حیوان مورد نیاز است

ــون هوف 1995در ســـال   ــاران تـ ــه و همکـ ــد کـ   دریافتنـ
در   ال قمـدي  .ها می شود سیاه دانه موجب فعال شدن لکوسیت

 و 2004 در ســالو همکــاران  هاشــمی حــاج و 2001 ســال
دریافتند که سـیاه دانـه اثـر     2002 در سالو همکاران   دخاخنی

التهابی خود را با کنترل در کاهش سـنتز مـواد مسـیر لیپـو     ضد 
  .)24,12,6( اکسیژناز اعمال کرده و التهاب را مهار می کند

و همکـاران   و اگروال 2005در سال  مش هادیان و رخشنده
ایـن گیـاه    اثـر ) مکانیسم( کار و ساز که دریافتند 1979در سال 

نابودسـازي و   ، بلـع، بیگانـه خـواري  می توانـد از طریـق افـزایش    

ــه سیســتم  ایمنــی   همچنــین عرضــه آنتــی ژن حاصــل از آن ب
سیاه دانه در پیشگیري از آسـیب تتراکلریـد    .)26( اکتسابی باشد

  ).28( دوشمی  ثر واقعؤکربن بر سلول هاي کبدي م
یافتند که سیاه دانه بـا  در 2009در سال  نافذ و همکاران

  ایمنـی  ثیر بر فاکتورهـاي خـونی موجـب تنظـیم سیسـتم      أت
و اثر مثبت بر روي این سیستم در برابـر پـاتوژن هـا    می شود 

ــ .)4( دارد ــان یوامس ــال و ت ــی   2000 در س ــک بررس در ی
زهـاي بسـیار بـاال    مشاهده کردند که سمیت این گیـاه در دو 

در این بررسی بیشترین اثر رضـایت   .)28( دنمود پیدا می کن
طـوالنی   يو در اسـتفاده   درصد 25/6بخش این گیاه در دوز 

مدت یعنی به مدت سـه هفتـه مشـاهده گردیـد و کمتـرین      
و بـه مـدت   ) درصـد 5/12(میزان اثـر بخشـی آن در دوز بـاال    

طوالنی یعنی سه هفته مشاهده شد که البته این اثر می تواند 
به دلیل بروز اثر ایمونوساپرسیو این گیاه باشد که در دوزهاي 

البتـه بـا دوز    .باال و مصرف طوالنی مدت مشـاهده مـی شـود   
بـه مـدت    درصد 5/12به مدت دو هفته و یا دوز  درصد 25/6

مـی تـوان در   . دسـت آمـد  ه یک هفته نیز نتایج قابل قبولی ب
یـک  (در زمـان کـم   ) درصد5/12(مواقع مورد نیاز از دوز باال 

و یا در صورت عـدم مشـکل بـازه زمـانی از دوز کمتـر      ) هفته
بـراي تحریـک   ) سـه هفتـه  (در زمان طـوالنی  ) درصد 25/6(

بهره برد ولـی همـان   تک هسته اي ها  بیگانه خواريسیستم 
بیگانـه  طوري که ذکر گردید بهترین نتیجه و باالترین درصد 

درصد و به مدت سـه هفتـه    25/6در دوز ) درصد92( خواري
نتایج حاصل از هر سـه تسـت ایـن مقـدار را     . مشاهده گردید

 . ی می کندبهترین دوز درمانی معرف
  

  ه گیرينتیج
پژوهش حاضر نشان داد که پودر سیاه دانه می توانـد باعـث   

هنـدي شـود   ي در مونوسیت هاي خوکچه  بیگانه خواريتقویت 
و بهترین اثر بخشی دارو موقعی به دست آمـد کـه بـا دوز پـایین     

اســتفاده ) روز 21(و در زمــان طــوالنی ) خــوراکی درصــد 25/6(
ـ  که می توانـد بهتـرین و مناسـب تـرین     گردید ثیر درمـانی را  أت

اولـین و یکـی از    بیگانـه خـواري  با توجـه بـه اینکـه    . داشته باشد
انجـام  از و قبـل   ها در مسیر مقابله با بیماري است مهمترین قدم

برخی بیماري ها می تـوان بـا تحریـک ایمنـی      واکسیناسیون در
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و پردازش آنتی ژن و بـه تبـع    بیگانه خواريذاتی موجب افزایش 
، بنـابراین نتیجـه بـه    ایمنـی اکتسـابی پرداخـت   ثر ؤآن تحریک م

مل باشد و البته پژوهش هـاي  أدست آمده می تواند بسیار قابل ت
  .گسترده تري را در حیوانات مختلف و نیز انسان می طلبد

  تشکر و قدردانی
دامپزشکی ي نویسندگان مقاله از حمایت هاي دانشکده 

  و قـدردانی دانشگاه ارومیه در انجام این پـروژه کمـال تشـکر    
  .را دارند 
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Survey of the Effect of Powder Nigella Sativa (Black Seed) 
in Increscent of Monocyte Phagocytosis in Quinea Pig 

Nowruz Delirejh1, Ahmad Morshedi2 and Seyyed Shamsadin Athari3 

Abstract 
Background and Aim: In most infections and diseases, induction and increasing power of immuno 
system are necessary to cure and decrease the effect of the disease. Nigella sativa is a plant that has 
been used for treatment of many diseases. In this survey, the effect of Nigella sativa is surveyed in 
strengthening of Monocyte phagocytosis so that the use and mechanism of this plant for strengthening 
the phagocytosis of main cells of immune system are characterized.  

Materials and Methods: For this purpose, 21 male quinea pigs were selected and divided into three 
groups: control group given nothing, treatment group with taking 6.25% Nigella sativa nutrient and 
another treatment group with taking 12.5% Nigella sativa nutrient for 3 weeks. At an even period, 
blood samples were taken and peripheral blood mononuclear cells (PBMC) were separated from each 
subject's Heparin Blood in the Faikol-Hypak style. Finally, the three tests, that is, reduction Nitro Blue 
Tetrazolium (NBT) renewal, phagocytosis with yeast and latex bead floressance were given.  

Results: The results have shown that increasing of phagocytosis in Monocyte is meaningful (p≤0.05).  

Conclusion: Using Black seed with food causes the increasing of phagocytosis in mononuclear cells 
and increasing of phagocytosis activity for uptake of foreign particles and pathogens. Thus, this 
substance can be used to define pathogens through activating Monocyte-Macrophage pathway, that is, 
the connector between the innate and adaptive immuno systems. 

Keywords: Nigella sativa, PBMC, phagocytosis 
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