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Abstract 

 

Background and purpose: Sesame oil (SO) is known to have antioxidant and anti-

inflammatory properties and may produce protective effects against ischemic stroke-induced brain injuries. 

We examined the effects of treatment with SO on cerebral infarction and edema in a rat model of 

ischemic stroke. 

Materials and methods: Thirty male Sprague Dawley rats were divided into sham, ischemic, 

and ischemic+SO (2 ml/kg) groups. Transient focal cerebral ischemia was induced by 60-min occlusion 

of the left middle cerebral artery followed by 24-hr reperfusion. Neurological sensorimotor deficits were 

evaluated at the end of the reperfusion period. Thereafter, measurement of the infarct volumes and 

investigation of ischemic brain edema formation were done. 

Results: Induction of cerebral ischemia in control group produced considerable brain infarction 

alongside impaired sensorimotor functions and severely brain edema. Treatment with SO significantly reduced 

the infarct volume and improved the sensorimotor functions (p<0.01). Additionally, administration of SO 

significantly lowered ischemic brain edema formation (p<0.001). 

Conclusion: Treatment with sesame oil can noticeably decrease ischemic brain injury, attenuate 

edema formation, and improve sensorimotor disabilities. 
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 گزارش کوتاه

بررسی اثرات درمانی روغن کنجد در کاهش ضایعه و ادم مغزی در 
 مدل آزمایشگاهی سکته مغزی در موش صحرایی

 
     2، 1یخدمت الیسه

     3عادل حق نژاد آذر   

      4جواد شادمان   

 5حمداله پناهپور  

 چكیده
ممکن است بتواند اثرات محافطتی در  ،اکسیدانی و ضد التهابیآنتی شناخته شدهاثرات با روغن کنجد  و هدف: سابقه

اثرات تجویز روغن کنجد به عنووا  مداخهوه درموانی بور حجو   با هدف بررسی برابر سکته مغزی ایجاد کند. مطالعه حاضر
 .انجام پذیرفتادم مغزی در مدل آزمایشگاهی سکته مغزی در موش صحرایی  ضایعه و

ی نر در سه گروه ش ، ایسوکمی  و ایسوکمی ر روغون یصحرا سر موش 03 مطالعه تجربی،در این  ها:مواد و روش
دقیقوه بوا اسوتهاده از  03مورد مطالعه قرار گرفتند. ایسکمی موضعی مغز به مودت  گرم وز (هویک یازا به تریلیهیم 2) کنجد

مورد کتی حیوانات از نظر اختالالت حسی و حر ،ساعت پس از ایسکمی 22 و ایجاد شد یانیم یمغز ا یتکنی  انسداد شر
 .شد یریگ اندازه مطالعه مورد واناتی. سپس حج  ضایعه و ادم مغزی در حگرفتند قرار یابیارز

و حج  ضایعه  گردید مغزی در حیوانات گروه ایسکمی  سبب بروز اختالالت حرکتی شدید یسکمیا جادیا ها:یافته
داری در طور معنیههبود اختالالت نورولوژی  بدرما  با روغن کنجد ضمن ب .در نیمکره چپ مغز ایجاد شد ،یقابل توجه

 مقایسه با گروه کنترل حج  ضایعه و ادم مغزی را کاهش داد.

یافته های این مطالعه نشا  داد که درما  با روغن کنجد ضمن کاهش حج  ضایعه و ادم مغزی سوبب بهبوود  استنتاج:
 شود.یاختالالت نورولوژی  ناشی از آسیب ایسکمی  مغزی م

 

 ریپرفیوژ ، موش صحرایی –سکته مغزی، ادم مغزی، روغن کنجد، ایسکمی  ژه های کلیدی:وا
 

 مقدمه
سکته مغزی سومین عامل مور  و میور و معهولیوت 

هوا در بسیاری از جوامع انسانی اسوت و هور سواله میهیوو 
 درصود 03بویش از در برنود. نهر از این بیماری رنو  موی

باشود کوه در اثور موارد، عهت سکته مغزی ایسوکمی موی
رسوانی سیسوتمی  بوه ترومبوز، آمبولی و کواهش خوو 

ادم مغووزی بووه دنبووال ایسووکمی حوواد  .(1)وجوود مووی آیوود
هوای اولیوه مغوز را موضعی مغزی، توسعه یافتوه وآسویب

بوروز اسوترا اکسویداتیو و تشودید . (2)کنودتشودید موی
های آزاد در طوی ایسوکمی مغوزی باعو  تولید رادیکال

 و وای زیستی، همچوهولکولوریب موتخ و  وواکسیداسی
 

 :Panahpour.h@gmail.com E-mail    یولوژیزیف گروه ،یپزشک دانشکده دانشگاه، ابا یخ یانتها ل،یاردب -حمداهلل پناهپور مولف مسئول:

 .را یا ل،یاردب ،ی، دانشگاه آزاد اسالملیاردب قاتیعهوم و تحق سیپرد ،یکشاورز یوتکنولوژیارشد ب ی. کارشناس1
 .یرا ا یل،اردب ی،، دانشگاه آزاد اسالمیل، واحد اردبیکشاورز یوتکنولوژیب ارشد ی. کارشناس2
 یرا ا یل،اردب یل،اردب ی، دانشگاه عهوم پزشکیزیولوژی مطالعات ف یقاتمرکز تحق ی،جانور یزیولوژیف ی. دکترا0
 یرا ا یل،اردب یل،اردب ی، دانشگاه عهوم پزشکیزیولوژی مطالعات ف یقاتمرکز تحق یزیولوژی،ارشد ف ی. کارشناس2
 یرا ا یل،اردب یل،اردب یدانشگاه عهوم پزشک ی،دانشکده پزشک یزیولوژی،. استاد، گروه ف5

 : 10/11/1091تاریخ تصویب :                 11/9/1091تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            5/9/1091 تاریخ دریافت 
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 کارانخدمتی و همسهیال      

 071     0937، اسفند  071تم، شماره شمجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                         دوره بيست و ه               

 گزارش کوتاه

هووا و اسوویدهای نوکهئیوو  وتئینلیپیوودهای غشووایی، پوور

از این رو مواد دارای خاصیت آنتی اکسیدانی  گردد،می

هوای آزاد و حهاتوت توانند مانع فعالیت این رادیکالمی

. گیوواه کنجوود بووا نووام عهمووی (0)از آسوویب سووهولی شوووند

Sesamum Indicum  حواوی دانوه روغنوی بسویار مهموی

ی از دلیوول دارا بووود  مقوودار قابوول توووجهاسووت کووه بووه

ترکیبات فنهی، خاصیت آنتی اکسیدانی خوبی را از خود 

 ،دهد. روغن دانه کنجد حاوی ترکیبواتی فرعوینشا  می

 باشد که مسئول مقاوموتسزامین، سزامولین و سزامول می

هوای لیگنوا  .(2)روغن کنجد در برابر اکسیداسیو  است

اکسویدانی، موجود در روغن کنجد مسئول خواص آنتوی

باشوند و سوبب بهبوود و ضد التهابی آ  موی ضد موتاژنی

پروفایل چربی خو  وکاهش پروکسیداسیو  لیپیودی در 

بوا توجوه بوه نبوود . (5)شووندافراد هیپرکهسترولمی  موی

اطالعاتی در خصوص اثرات محافظتی روغن کنجود بوه 

 اکسیدا  قوی برآسیب مغوزی و اخوتالالتعنوا  ی  آنتی

با هودف  ین مطالعهحسی حرکتی ناشی از سکته مغزی، ا

اثورات درموانی تجوویز روغون کنجود بور حجو   بررسی

ضایعه مغزی، ادم مغزی و اختالالت حسی حرکتی ناشی 

از آ  در موودل آزمایشووگاهی سووکته مغووزی در موووش 

 .انجام پذیرفتصحرایی 
 

 مواد و روش ها
 قیتحق یطراح و واناتیح

ی نر نژاد یصحرا هایاز موش تجربی، در این مطالعه

Sprague-Dawley  گوورم 203-023بووا محوودوده وزنووی 

نامووه تحقیقوواتی نیوویاسووتهاده شوود. آزمایشووات براسوواا آ

کمیتووه اخووالن دانشووگاه عهوووم پزشووکی اردبیوول بوورای 

بوه . حیوانات مورد مطالعه گرفتمطالعات حیوانی انجام 

جراحووی ناحیووه گوورد  بوودو  )شوو ، (=n 13سووه گووروه )

میانی سومت انسداد شریا  مغزی ) ایسکمی  (،ایسکمی

ایسوکمی  ر روغون ( و گوروه دقیقوه 03چپ به مودت 

تزریوق داخول ایجاد ایسکمی مانند گروه قبهوی و )کنجد 

( در آغووواز مرحهوووه ml/Kg 2) روغووون کنجووود صوووهاقی

. روغون کنجود بکور از روش (، تقسوی  شودندریپرفیوژ 

( بدو  مواد افزودنوی Cold Pressedفشرده کرد  سرد )

ترکیبات موثر روغن کنجد تهیه و با تاکید بر حهظ تمام 

هووای انتخووام مقوودار تجووویز بوور اسوواا یافتووه گردیوود و

مطالعات پیشین در خصوص اثرات درمانی روغن کنجد 

های مختهف و آزمایشوات مقودماتی های بیماریدر مدل

 .(0،1))پایهوت( انجام شد
 

 روش ایجاد ایسکمی موضعی مغز

( mg/kg 233حیوانات با تزریق داروی کهرال هیودرات )

 متر در ناحیوه قودامیسانتی 2برشی به اندازه  گردیدند.بیهوش 

شریا  کاروتید مشترک چوپ  و گرد  حیوا  ایجاد شد

های خارجی و داخهی به آرامی تا محل انشعام به شاخه

. فیالموا  مخصووص گردیودهوای اطوراف جودا از بافت

ایجواد شوده با پوشش سهیکو  از محل بورش  3-2اتیهو  

روتید مشترک به کاروتید داخهوی هودایت شوده و بوه در کا

سمت حهقه ویهیس هدایت می شود تا شوریا  مغوزی میوانی 

 ه اسوت ودقیقه طول دوره ایسکمی بود 03را مسدود نماید. 

در پایا  دوره ایسکمی فیالما  از مسیر خارج شده و مجددا 

 .(0،9)گردیدجریا  خو  برقرار 
 

 ی نورولوژی تعیین شدت اختالالت حسی حرکت

برای ارزیابی اختالل حرکتی ایجواد شوده در انودام 

ساعت پس از وقووع  22، سمت مقابل ناحیه دچار ضایعه

( Grip Strengthآزمو  قدرت چنو  زد ) ، ازایسکمی

 نیوروی چنو  زد  حیووا  را بور ،استهاده شود. دسوتگاه

حسب گرم نیرو ثبت نمود. توانوایی قودرت چنو  زد  

نتیجوه پوس از ایسوکمی نسوبت بوه صورت ه هر حیوا  ب

. بوورای (13)گردیوودمقوودار پایووه )قبوول از جراحووی( بیووا  

ارزیووابی عمهکوورد حسووی حیوووا  از آزمووو  صووهحه دا  

(Hot Plate استهاده )از لحظوه قورار گورفتن حیووا  شد .

درجوووه  53-55روی صوووهحه آزموووایش دسوووتگاه کوووه 

گراد گرم شده بود، زما  ثبوت گردیود و بوا بوروز سانتی

ش به درد زما  متوقف شد. تاخیر زمانی حیووا  در واکن

 .(11)پاسخ به درد به عنوا  نتیجه آزمو  ثبت گردید
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  یو ادم مغز عهیاني روغن کنجد در کاهش ضااثرات درم
 

 0937، اسفند  071دوره بيست و هشتم، شماره                                           مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                        071

 تعیین حج  ضایعه و ادم مغزی
پس از ارزیابی نورولوژی  زیر بیهوشی عمیق سور 

حیوووا  جوودا شووده و مغووز آ  خووارج شوود. پووس از آ  

متر از مغز حیوا  تهیه شوده میهی 2هایی به ضخامت برش

با استهاده از محهول دو درصود توری فنیول تترازولیووم  و

 15گوراد و بوه مودت درجوه سوانتی 01کهراید در دموای 

آمیوزی ناحیوه . در ایون رنو گردیودآمیزی دقیقه رن 

های بافت مغز به رن  قرمز و ناحیه ضایعه سال  در برش

نشوا   1شد که در تصویر شماره به رن  سهید مشخص 

عکووس بووا اسووتهاده از گوورفتن  از پووس. داده شووده اسووت

افزار آنالیزور با استهاده از نرم ،هااز برش دوربین دیجیتال

محاسبه شود. سوپس بافوت  تصویری سایو  حج  ضایعه

 و گردیودها با دقت از هو  جودا دو نیمکره مغز در برش

به مدت  ،های دو نیمکرهوز  مرطوم بافت پس از تعیین

شد. وز  خش   درجه نگهداری 113 ساعت در او  22

میوزا   Wet/Dryبافت تعیین شده و بوا اسوتهاده تکنیو  

 .(9)ادم بافت مغز تعیین شد
 

 
 TTCشده بوا محهوول  یزیرن  آم یمغز یبرش ها :1 شماره ریتصو

 شوده هیته نمونه در عهیکاهش حج  ضا ،مورد مطالعه یدر گروه ها

 است مشهود کنجد روغن با شده درما  وا یح از

 

 هیل داده هاتجزیه و تح

در این مطالعه نرمال بود  توزیع داده ها با اسوتهاده از 

. مقایسوه هوای بوین گردیدبررسی  Shapiro-Wilkآزمو  

 طرفوه گروهی با استهاده از آزموو  آنوالیز واریوانس یو 

(ANOVA) هوا بوا آزموو  و تعیین محل تهواوت میوانگین

Tukey   انجووام شوود. همچنووین بوورای مقایسووه نتووای  حجوو

( اسوتهاده Student-T-testه از آزمو  تی استیودنت )ضایع

 .گردیددار تهقی معنی >p 35/3 مقادیر و شد

 

 بحث و ها افتهی
 حرکتی نورولوژی حسی یافته های ارزیابی اختالالت 

وقووع ، نتوای  آزموو  قودرت چنو  زد بر اساا 

ریپرفیوژ  مغزی سبب ایجاد ضعف  –آسیب ایسکمی  

درما   .ت گروه ایسکمی  شدعضالنی شدید در حیوانا

بهبود و سبب  هداری موثر بودطور معنیهبا روغن کنجد ب

 >p - 31/3) ضووعف عضووالنی ناشووی از سووکته مغووزی شوود

50/22  =F) بررسی عمهکرد حسی حیوانات  در همچنین

کووه حیوانووات گووروه  ه شووددر پاسووخ بووه درد نشووا  داد

در داری در واکنش به درد ایسکمی  تاخیر زمانی معنی

درما  بوا روغون  .(>331/3p) داشتندمقایسه با گروه ش  

کنجد پس از وقوع ایسکمی مغزی بهبود معنی داری در 

 ر گروه ایسوکمی  پاسخ حسی حیوا  نسبت به درد در

در  .(p< 22/9  =F - 31/3روغوون کنجوود ایجوواد کوورد )

نتای  ارزیوابی اخوتالالت نورولوژیو  ، 1جدول شماره 

 العه بیا  شده است.در گروه های مورد مط
 

 وانواتیدر ح  یواخوتالالت نورولوژ یابیارز  ینتا :1 شمارهجدول 

 مورد مطالعه یگروه ها
 

 آزمو  قدرت چن  زد 

 )درصد مقدار پایه(

 آزمو  صهحه دا 

 )ثانیه(

 آزمو 

 گروه

 گروه ش  11/0 ± 50/3 91 0/3±

t 1/5± 5/21 t1± 02/12  گروه ایسکمی 

 گروه ایسکمی  روغن کنجد 55/0 01/3± * 3/87 2/5± ***

 

 خطای معیار بیا  شده است ±نتای  بصورت میانگین

t : 331/3< p ، 31/3: * نسبت به گروه ش< p  331/3 :***و< p ) و نسبت به گروه ایسکمی 

 

ارزیابی حج  ضایعه و ادم مغوزی ناشوی از وقووع سوکته 
 ایسکمی 

 دقیقووه در 03انسووداد شووریا  میووانی مغووز بووه موودت 

نیمکره چپ مغز حیوانات گروه ایسکمی ، آسیب قابل 
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طوور هایجواد کورد و درموا  بوا روغون کنجود بو توجهی

داری حج  ضایعه مغوزی را کواهش داد. همچنوین معنی

درصدی از حج  بافت نیمکوره چوپ کوه در اثور سوکته 

 ر ایسووکمی در گووروه  ه بووودمغووزی دچووار ضووایعه شوود

داری از معنی طوره( بدرصد 31/10 ± 0/2روغن کنجد )

 (درصود 0/05 ± 0)ه اسوت گروه ایسکمی  کمتور بوود

. همچنوین میوزا  مور  و میور در (2و 1)تصویر شوماره 

تور از درصد( ک  روغن کنجد )صهر ر ایسکمی گروه 

 درصد( بود. 23گروه ایسکمی  )
 

 
در   یسوکمیاز سوکته ا یناشو یمغوز عهیحج  ضوا :2 شماره ریتصو

 ،یشویآزما یمورد مطالعه در گروه ها واناتیچپ مغز در ح مکرهین

(  :331/3 p<  یسکمیانسبت به گروه .) 
 

 ادمووی بووه میووزا   ،وقوووع ضووایعه ایسووکمی  مغووزی

 در نیمکره چپ مغز گروه ایسکمی درصد،  20/2 ± 00/3

ایجاد کرد. درما  با روغن کنجد شدت ادم مغزی ایجاد 

 91/1 ± 02/3) روغن کنجود ر ایسکمی شده در گروه 

داری در مقایسووه بووا گووروه طووور معنوویه( را بوودرصوود 

 .(p< 00/20  =F - 331/3ایسکمی  کاهش داد )

 ،در خصوووص سووکته مغووزی ،در مطالعووات پیشووین

اثرات روغن کنجود بوه عنووا  مداخهوه درموانی بررسوی 

اموا مطالعوات مشوابهی بوا اسوتهاده ترکیبوات  ،نشده است

غن کنجد در مشتق از کنجد یا پیش درمانی با تجویز رو

 این خصوص صورت گرفته است.

و همکووارا  در سووال  Moshahid khanدر مطالعووه 

عنوا  قویترین ترکیوب ه که سزامین ب شدگزارش  2313

عنوووا  یوو  ه بوو ،فنووولی موجووود در روغوون کنجوودپهووی

اکسیدا  قوی حج  ضایعه مغزی را کواهش داده و آنتی

ا اختالالت نورولوژیو  ناشوی از وقووع سوکته مغوزی ر

. به عقیده محققوین عهوت اخوتالالت ه استبهبود بخشید

هوای آزاد حرکتی ایجواد شوده افوزایش تولیود رادیکوال

مپ ااکسیژ  و وقوع استرا اکسیداتیو در نواحی هیپوک

 .(12)باشدو کورتکس مغز می

 2330در سوال  ،و همکوارا   Ahmadعالوه بر ایون

نی بوا که پیش درموا این نتیجه رسیدندبه  خود مطالعهدر 

 می کروغن کنجد حج  ضایعه مغزی ناشی از سوکته ایسو

دهود کوه ایون امور بوا داری کواهش مویطوور معنویهرا ب

های آنتی اکسیدا  مغزی و کاهش افزایش فعالیت آنزی 

 .(10)ها همراه بوده است پر اکسیداسیو  لیپید

 ،2313و همکوارا  در سوال  Panditدر همین رابطه 

کنجود را بور آسویب ایسوکمی   هوایاثر تغذیوه بوا دانوه

های مغزی موورد بررسوی قورار دادنود و گوزارش نورو 

طوور مووثری بوا ه نمودند که تغذیه با دانه های کنجود بو

  مغوزی را یایجاد اثرات آنتی اکسیدانی آسیب ایسکم

 .(12)دهدمیکاهش 

اثورات محوافظتی  بوارنتای  این مطالعه بورای اولوین 

م ایسوکمی  مغوزی اد روغن کنجد را در کاهش شدت

تواند یافته ارزشمندی در خصووص گزارش نمود که می

 اکسویدا اثرات محافظتی روغن کنجد به عنوا  ی  آنتی

ارگانی  نیرومند باشد. مکانیس  اثرات محافظتی روغون 

اموا در ایون رابطوه  ،کنجد به درستی روشن نشوده اسوت

ای اکسیدانی این روغن گیاهی اهمیوت ویوژهاثرات آنتی

هوایی اکسویدا اهد داشت. روغن کنجد حاوی آنتویخو

چوووو  توکووووفرول، سوووزامولین، سوووزامول و سوووزامین 

تورین لیگنوا  تورین و مهو . سوزامین فوراوا (15)باشدمی

 اکسیدانی وباشد و اثرات آنتیموجود در روغن کنجد می

 .(10-10)ضد التهابی نیرومندی برای آ  گزارش شوده اسوت

یووات ئتوری الزم اسوت توا جزدر هور حوال مطالعوات بوویش

محافظتی روغن کنجد در برابر سوکته ایسوکمی   اثرات

روشون گوردد. نتوای   آ  های احتموالیمغزی و مکانیس 

 این مطالعه نشا  داد که درموا  بوا روغون کنجود ضومن 
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بهبود اختالالت حسی و حرکتی ناشی از سوکته مغوزی، 

حج  ضایعه مغزی و شدت ادم ناشی از وقووع سوکته را 

 .دهدمیبه نحو قابل مالحظه ای تقهیل 

 

 یسپاسگزار
وسیهه ازمعاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه عهوم بدین

پزشکی اردبیل به جهت حمایت از انجام آزمایشات این 

 آید.های آ  تقدیر و تشکر به عمل میتحقیق و تامین هزینه
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