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تأثير مستخلص الحبة السوداء في فعالية الغده الدرقية في ذكور الجرذان
إحسان ريسان ابراهيم
قسم علوم الحياة /كلية التربية  /جامعة القادسية
الخالصة Abstract
صممت الدراسة الحالية لتحديد تاثيرات مستتلص الحةتة الستء اي وتي ة يتتة ةترليتة الدتدي الدرتيتة ة ت  20مت كلتءر
الجتركا الةتيا التر ار متتة مجتاميع لر تت المجمء تة امةلتتر المتاي الم متر ةا تةترت مجمء تتة ستيمري امتا المجتتاميع
الثالثه الةاتية وجر ت مستلص الحةة السء اي ة التراليز (  50 , 25ة  ) 100مصدم  /لدم م ة الجسم صر التءالي
وتتي ايايتتة امستتةءب الرا تتع م ت الممامصتتة تتتم تل تدير الحيءااتتات ةاتتتيت ياتتات التتدف متتدصا وقتتس المقتتس ل يتتا مستتتءيات
صرمءاات  T4 , T3ة  TSHليلك تم أستأصال الددي الدرتيه لتحضير الم اطع الاسجيه ةالراي الدراسه الاسجيه ليا
اشارت الاتائج الر ةلء يا ي مماءية وي ة الددي الدرتية وي المجمء تي الثااية ةالثالثة م اراة مع مجمء ة الستيمري
إضاوة التر ةلتء ارتتتاب مماتء وتي مستتءن صرمتء  T3وتي ييءااتات المجمتء تي الثاايته ةالثالثته م اراتة متع مجمء تة
السيمري وي يي لم تك صاالك اتتالوات مماءية ةاضحة وي مستءن صرمء  T4وي لميع المجاميع الممامصة م اراة متع
مجمء تة الستتيمري ةلتتا صاالتتك إالتتتان مماتتء وتتي مستتتءن  TSHوتتي المجمء تتة الثاايتتة ةالثالثتتة م اراتتة متتع مجمء تة
السيمري لما يات الاتائج ةلء إالتان مماء وي إرتتاب اللاليا المالئية لصحءيقتالت الدرتيتة وتي المجمتء تي الثاايتة
ةالثالثة م اراة مع مجمء ة السيمري وي يي لا صاالك إرتتاب مماء وي أتمار يءيقالت الدرتية ةأتمار الدرةا وي
المجمء تي الثااية ةالثالثة الم اراة مع مجمء ة السيمري
المقدمــة Introduction
تمد الحةة السء اي م الاةاتات المشةية ةتاتمي الر المائصة الش ائ ية  Ranuculaceaeةإ
الميم طةياً م الاةات ( الدلء  ) 1996تحتء يةر الحةة السء اي
صر الكثير م المءا الميمة ويي تتكء م  33%م مءا رةتياية إك تحء أغصة األيمتان األميايتة األساستية لتيلك
تءلد المديد م األيمان الدصاية المشةمة ةغير المشتةمة ) (El-Sayed et al.,1997أضت التر كلتك تحتء تيةر الحةتة
السء اي صتر متا الممتا مثتس الةءتاستيءف ةالمدايستيءف ةالكالستيءف ةالحديتد ةالمادايتز( )Ahmed et al. ,2004ةكلتر
المتتااي ( )1998أاتتة تءلتتد تتد م ت التيتامياتتات مثتتس الاياستتي  Niacinةالثتتايمي  Thiaminةالةايرة ةلستتي ةيتتاما
التءليتتتك  Folic acidأضت ت التتتر كلتتتك تءلتتتد متتتا المرلةتتتات التمالتتتة مثتتتس التااياتتتات  Tanninsةالكاليكءستتتيدات
 Glycosidesةالتالوءاات  Flavonoidsةالقا ءايات Saponinsةالزيءت الممرية (Merfort et al.,1997;Riaz et
) al.,1996لمتتا تءلتتد متتا ال صءيتتداتAlkaloidsمثتتسnigellidine,nigellcine,nigellimine,nigellimine-N-
) oxidase (Atta-Ur-Ahman,1995تستتممس تيةر الحةتة الستء اي وتي الكثيتر مت المجتامت المةيتة إك يستتممس يتت
الحةة السء اي وي الج الر تء ةيساستية ال قتةات التاتستية ) (Chakravarty,1993ةأستتممصت ماتي مت تتديم وتي تالج
المرضر المقا ي تص الكةد  Liver Cirrhosisةالضرر الاسجي وي اللاليا الكةدية )(Meral et al.,2001
لمتا إايتا متدرري ةتاوضتة لصضتد ) (Zaou et al.,2000ةتاشت الجيتا الماتا ي وتي الجستم )(Swamy&Tan,2000
ةأةضت  Bomasaةلما تتة ) (1997تأ األ متاي التمتء لمستحءح الحةتة الستء اي جر تة  2غتم  /يتءف لساستا ةلمتدي
أسةءب أ ن الر إالتان مستءن الس كر وي الدف لما أ يرت أيتدن الدراستات تأ مستتلص الحةتة الستء اي يتءور يمايتة
م سمية ما المءا الكيمياةية ةاإلشماب)شاشس (2004 ,ةأ يرت تأثيراً مثةماً لامء األةراف وتي الجتركا (Salomi et
) al.,1991ةت صس م الضرر الكصء الااتج مت متا األ ةيتة مثتس الجاتامايستي ) (Begum et al.,2008ةتستتممس وتي
ممالجة آمف الةم ةطر الدا ات)(El-Dakhakhny et al.,2000a
ألريت دي راسات يءل تأثير ما الاةاتات المةية وتي الدتدي الدرتيتة إك أستتممس اةتات Aconitum Baicalensisوتي
 Hypothyroidismةوتتتتتتتر
تتتتتتالج األةراف الستتتتتترطااية ةأمتتتتتتتران الدرتيتتتتتتة مثتتتتتتتس ا تتتتتت اشتتتتتتتا الدرتيتتتتتتة
الدرتية (Vasil eva et al.,2005) Hyperthyroidismلما ةلتد  Pandaة (2000) Karتأ اةتات Azardirachta
 indicaيممي تأثيرات سصةية صر الددي الدرتية إك إ التراليز الماليتة مت مستتلص الاةتات ت صتس مستتءيات صرمتء T3
ةتثة تحءيس  T4الر  T3أض الر كلك و د أةض الرمايي )  ( 2002أ صاالك إالتان مماء وي مستتءن صرمتء
 T3وي الجركا المدياي صر يةر الحصةة ألريت الدراسة الحالية لممروة تأثير ثالثة تراليتز ملتصتته مت مستتلص الحةتة
السء اي صر ة يتة ةترلية الددي الدرتية م تالل راسة مستءيات اليرمءاات ةالترلية الاسجي لصددي الدرتيتة وتي كلتءر
الجركا
يةر الحةة السء اي صي الجزي
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المواد وطرائق العمل
المستخلص الكحولي للحبة السوداء
مد غسس الةيةر ةتجتيتيا ةطحايا يؤتي  50غم م مستحءح الةتيةر ةيءضتع وتي  500متس ايثتااءل 80%يترج شتكس ليتد
مد كلك يترك وي الثاللة لمدي  24سا ة يرش المحصتءل ءاستمة ةرح ترشتي ةيجتت الراشت ةيحتت وتي الثاللتة لحتي
األستممال ) ( Zheng.Mu et al.,1999
مري تة
التراليز ) (100,50,25مصدم/لدم م ة الجسم ( شاشتس  ) 2004ةتتم ا متاي المستتلص
أ مي المستلص
التجريع التمء
حيوانات التجربة
أستلدف  15م كلءر الجركا الةيا ممر  5-4أشير ة ء يتراةح ما ي ( ) غم ةأ ميت الماي ةالمصي تة شتكس مستتمر
 ad libitumتسمت كلءر الجركا شءائياً الر ثالثة مجاميع -:
 -1مجمء ة السيمري -:لر ت الماي و ةأ تةرت مجمء ة سيمري
الحةتة الستء اي ترليتز ( 25مصدتم)  /لدتم مت ة الجستم ةلمتدي أر متة
 -2المجمء ة األةلر  -:لر تت مستتلص
أسا يع
 -3المجمء ة الثااية  -:لر ت مستلص الحةة السء اي ترليز( 50مصدم)  /لدم م ة الجسم ةلمدي أر مة أسا يع
الحةتتة الستتء اي ترليتتز( 100مصدتتم)  /لدتتم مت ة

الجستتم ةلمتتدي أر متتة

 -4المجمء تة الثالثتتة  -:لر تتت مستتتلص
أسا يع
فحوص الهرمونات
لممت ياات الدف امأتءكي مري ة طماة ال صة ةوقس المقس أستلداف ليا المر المرلتز ة ستر ة  3000ةري
 /تي ة أستلدف المقس ل يا مستءن صرمتءاي  T3ة  T4ة TSHة أستتلداف تدي تيتا لتاصز  kitةالمقتامه مت
تةس شرلة  Biomreienxالتراسيه
الدراسة النسجية
مد إستئقال الددي الدرتية ةةضميا وي وءرمالي ) (10%يضرت الم اطع الاستجية يستة طري تة ( ) Luna,1968
ةشمصت الدراسة الممايير اآلتية -:
 -1إرتتاب اللاليا المالئية المةماة لحءيقالت الدرتية
 -2أتمار يءيقالت الدرتية
 -3أتمار الدرةا
Results
النتائج
يتضت مت الشتكس رتتم ) (1ةلتء يتا ي مماءيتة ) (P<0.05وتي ة الدتدي الدرتيتة وتي المجمتء تي الثاايتة ةالثالثتة
م اراة مع مجمء ة السيمري ةأةضحت اتتائج التحءصتات اليرمءايتة ةلتء إرتتتاب مماتء ) (P<0.05وتي مستتءن
صرمء  T3وي المجمء تي الثااية ةالثالثة م اراتة متع مجمء تة الستيمري وتي يتي لتم تةتي الاتتائج ةلتء إتتالوتات
مماءية ) (P>0.05وي مستءن صرمء T4وي لاوة المجاميع الممامصة م اراة مع مجمء ة السيمري ةإامتا لااتت صاالتك
يا ي غير مماءية وي المجمء تي الثااية ةالثالثة م اراة مع مجمء ة السيمري
ةسجصت اتائج الدراسة الحالية يقءل إالتتان مماتء ( )P<0.05وتي مستتءن صرمتء  TSHوتي المجمء تة الثاايتة
ةالثالثتتة م اراتتة متتع مجمء تة الستتيمري وتتي يتتي لتتم تك ت صاالتتك إتتالوتتات مماءيتتة وتتي مستتتءن اليرمتتء متتا تتي
المجمء تي الثااية ةالثالثتة ( لتدةل رتتم  ) 2ياتت اتتائج الدراستة الاستجية ةلتء إالتتان مماتء ( ) P>0.01وتي
إرتتاب اللاليا المالئية وتي يءيقتالت الدرتيتة وتي المجمتء تي الثاايتة ةالثالثتة م اراتة متع مجمء تة الستيمري يامتا
لاات صاالك يا ي مماءية ( ) P<0.01وي أتمار يءيقالت الدرتية ةأتمار الدترةا وتي المجمتء تي الثاايتة ةالثالثتة
م اراة مع مجمء ة السيمري لما يتض م اتائج الدراستة تدف ةلتء إتتالوتات مماءيتة ) (P>0.05تي المجمء تة
الثااية ةالمجمء ة الثالثة وي ة الددي الدرتية ةمستءيات اليرمءاات ةال ياسات الاسجية وي الدراسة الحالية
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180
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170
165
160

المجموعة الثالثة

المجموعة الثانية

المجموعةاالولى

السيطرة

155

شكس ()1تأثير مستلص الحةة السء اي وي ة الددي الدرتية وي كلءر الجركا
لدةل رتم (  ) 1تأثير مستلص الحةة السء اي وي مستءيات صرمءاات  TSH,T4,T3وي كلءر الجركا
TSH
T4
T3
المجاميع
(مايكرة ةيدي ةلية/مس)
(اااءمءل/لتر)
(اااءمءل/لتر)
0.11±1.73
3.07±71.25
0.11±1.62
السيمري
a
a
c
0.15±1.41
3.87±76.5
0.09±1.81
األةلر
ab
a
B
(25مصدم/لدم)
0.14±1.20
2.52±83.01
0.14±1.96
الثااية
bc
a
ab
(50مصدم/لدم)
0.08±0.97
4.48±86.63
0.12±2.17
الثالثة
c
a
a
(100مصدم/لدم)
 األرقام تمثل المعدالت  ±الخطأ القياسي األحرف المختلفة تدل على وجود فروق معنوية)(P<0.05لدةل رتم (  )2تأثير مستلص الحةة السء اي وي إرتتاب اللاليا الحءيقصية ةأتمار الحءيقالت ةأتمار الدرةا
وي الددي الدرتية وي كلءر الجركا
أتمار
أتمار تجاةي
إرتتاب اللاليا الحءيقصية(
المجاميع
الحءيقالت(مايكرة )
الحءيقالت(مايكرة )
مايكرة )
2.10±33.75
3.58±63.04
0.2±10.62
السيمري
a
a
a
1.96±40.5
2.95±69.36
0.8±10.13
األةل
ab
ab
a
(25مصدم/لدم)
1.33±49.21
3.83±71.75
0.3±9.53
الثااية
bc
bc
b
(50مصدم/لدم)
1.29±55.4
2.70±76.60
0.7±9.11
الثالثة
c
c
b
(100مصدم/لدم)
 األرقام تمثل المعدالت  ±الخطأ القياسي -األحرف المختلفة تدل على وجود فروق معنوية)(P<0.01
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المناقشة Discussion
يتض م الاتائج ةلء يا ي مماءية وي ة الدد الدرتية وي المجمء تة الثااية ةالثالثة ف
م اراة مع مجمء ة السيمري ة تد تتسر الزيا ي الء اية لصدتدي الدرتيتة زيتا ي تكتءي صرمءاتات الدرتيتة ة متا ي الدترةا
وي يءيقالت الددي الدرتية ةصيا يتتق مع اتائج الدراسة الحالية ةالتي يقس وييا يا ي مماءية وي ترليز صرمء T3
أض الر األرتتاب غير المماء وي مستتءن صرمتء  T4ة شتكس تتاف وتي المجمتء تي الثاايتة ةالثالثتة م اراتة متع
محمء ة السيمري إك تحتء الحةة السء اي صر المديد م األيمان األمياية مثس األستةارتيك ةالكصءتاميتك ةالكاليستي
إضاوة الر الحاما األمياي التايرةستي ) (Al-gaby et al., 1998إك يشتترك التايرةستي ةالتي يكتء مرتةمتاً متع
الثايرةلصء يءلي  Thyroglobulinوي التقايع الحيء وي ليرمءاات الدرتية )(Griffin , 2000
إ مكءاات الحةة السء اي تحمي األ ضاي مت الضترر التألستد  Oxidative damageةالمستتحد ءاستمة أاتءاب
م الجيةر الحري ) (Nagi and Mansour,2000ةتمزن التمالية المضا ي لأللسدي الر إمكااية لست الجتيةر الحتري
 radical scavengerة التتتالي الت صيتتس م ت الكتترد التألستتد ) (Oxidre stressةالتتي يحقتتس وتتي أغصتتة اللاليتتا
قتتءري طةيميتتة ) (Dawsan et al.,1990إ الحةتتة الستتء اي تممتتس صتر تحتيتتز اإلازيمتتات ةالتتتي تزيتتد مت تكتتءي
الكصءتتاثيء  glutathioneأة إايتا تثتة األازيمتات التتي تحمتم الت كصءتاثيء ) (Khalen et al.,2003ة تيلك ويتي
تحاو صر ترلية ةومالية اللاليا الحءيقصية لصددي الدرتية
ةر ما يتسر كلك ةر مستلص الحةة السء اي وي المحاوظة صر ترليتة ةة يتتة اللاليتا الحءيقتصيةوي الدتدي الدرتيتة
ة التالي يا ي وماليتيا وي تكءي صرمءاات الدرتية ة يا ي يجم الحءيقالت ة التالي يا ي ة الددي الدرتية
(ELمت لااتة اتتر أثةتتت المديتتد مت الدراستات إ الحةتة الستء اي ت صتتس مت مستتءن الكءليستترةل وتي التتدف
) Dakhakhny et al.,2000b;Chaudry et al.,1996ةر ما يتسر كلتك زيتا ي صرمءاتات الدرتيتة ة شتكس تتاف
 T3ةلما مءض وي اتائج الدراسة الحاليتة ةالتي لتة ةر وتي طترح الكءليستترةل متع أمتالح القتتراي ةالمتكءاتة وتي
تاليا الكةد ) (Ross,1999أما الاسةة لزيا ي مستءن صرمتء  T3وتي المجمتء تي الثاايتة ةالثالثتة ةالممامصتة الحةتة
السء اي ويء يرلع الر إ مكءاات الحةة السء اي تتد تزيتد مت وماليتة إاتزيم  5-deiodinaseةالتي يستاصم وتي تحءيتس
ال ت  T4التتر  (Meral et al.,2003) T3وتتي يتتي إ إالتتتان مستتتءن صرمتتء  TSHيمتتء التتر آليتتة التدييتتة
اإلستتترلا ية الستتالةة ةالااتجتتة م ت يتتا ي ترليتتز صرمءاتتات الدرتيتتة ة شتتكس تتتاف صرمتتء (Griffin,2000) T3
أةضحت اتائج الدراسة الحالية الر يا ي وي أتمار الجريةات ةأتمتار الدترةا وتي المجمتء تي الثاايتة ةالثالثتة ةصتيا
ر ما ااتج م يا ي تكءي ما ي الدرةا ةم ضمايا صرمءاات الدرتية ةتد أةضت  Nassarةلما تتة ) (1998تأ
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Effect of Nigella sativa extract in the activity of thyroid gland in male rats
Ihsan Raisan Ibrahim
Biology Department / College of Education / AL Qadisiya University
Abstract
This study carried out to determine the effects of Nigella sativa extract in the function and
structure of thyroid gland in male rats . Twenty male rats were distributed randomly to
four groups .First group administrated orally with distelled water and considerd as a
control group , while the other groups administrated extract of Nigella sativa at dose ( 25,
50 , 100 ) mg / kg body weight repectively Animals were anesthized and the samples of
blood were collected for determine leveles of T3 , T4 and TSH . Thyroid gland were
removed for preparation the histological sections .
Results of this study demonstrated that there were significant increase in weight of thyroid
gland in second and third groups compured with a control groups . Also there was high
increase in T3 level second and third groups . compared with control and group , while
there was non significant difference in T4 level in all groups compared with a control
group . Results showed there was significant decrease in TSH level .
Histolosical study showed significant decrease in the height of epithelial cells in second
and third group compared with acontrol group, while there was significant increase in the
diameter of follicle and the colloid in the second and third group compared with control
group .
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