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 .1استاديار پژوهشی ،مركز تحقيقات فارماكولوژيك گياهان دارويی ،دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،مشهد ،ايران.
 .2دانشجوی دكتری تخصصی بيوتكنولوژی پزشكی ،دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،مشهد ،ايران.
 .3دانشجوی دكترای تخصصی فارماكولوژی ،دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،مشهد ،ايران.
 .4استاديار فارماكولوژی ،مركز تحقيقات فارماكولوژيك گياهان دارويی ،دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،مشهد،
ايران.
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مقدمه :گياهان دارويی منبع مهمی برای درمان بسياری از بيماری ها هستند .اما پيش از استفاده از اين گياهان در
زنان باردار بايد خطر احتمالی آنها بر بارداری بررسی شود .سياهدانه از جمله گياهان دارويی پر مصرف در طب سنتی
است ،اما شواهد كافی در مورد خطرات احتمالی آن در حاملگی وجود ندارد .مطالعه حاضر با هدف بررسی سميت
احتمالی مصرف عصاره سياه دانه طی دوره بارداری در موش صحرايی انجام شد.
روش کار :اين مطالعه از نوع حيوانی است كه در سال  1314انجام شد .در اين مطالعه موش های صحرايی حامله به
سه گروه هشت تايی تقسيم شدند )1( :گروه كنترل كه آب و غذای معمولی دريافت كردند )2( ،گروه سياه دانه با دوز
پايين كه از ابتدای بارداری تا روز دهم  25ميلی گرم بر كيلوگرم عصاره آبی الكلی سياه دانه به آب خوراكی آنها اضافه
شد و ( )3گروه سياه دانه با دوز باال كه از ابتدای بارداری تا روز دهم  355ميلی گرم بر كيلوگرم از عصاره به آب آنها
اضافه شد .طول دوره بارداری ،تعداد نوزادان مرده به دنيا آمده و وضعيت سالمت نوزادان مورد بررسی قرار گرفت.
تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون آناليز واريانس يك طرفه و سپس تست تعقيبی توكی انجام شد .ميزان p
كمتر از  5/52معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها :در مقايسه با گروه كنترل ،عصاره سياه دانه در دوزهای  25ميلی گرم بر كيلوگرم و  355ميلی گرم بر
كيلوگرم تأثير معنی داری بر طول دوره بارداری ،درصد مرده زايی ،تعداد نوزادان و وزن نوزادان نداشت .همچنين تا
 35روز پس از تولد ،اختالل رفتاری يا ناهنجاری اسكلتی در نوزادان مشاهده نشد.
نتیجه گیری :مصرف عصاره آبی الكلی سياه دانه تا دوز  355ميلی گرم بر كيلوگرم طی نيمه نخست بارداری اثر
سمی بر بارداری و شاخص های سالمت نوزادان موش صحرايی ندارد .پيشنهاد می شود مطالعات تكميلی برای بررسی
عوارض درازمدت سياه دانه انجام شود.
کلمات کلیدی :بارداری ،سميت ،سياه دانه ،مرده زايی
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و در ايران به ويژه در اراک و اصفهان به فراوانی میرويد.
تركيبات فعال زيادی مانند تيموكينون ،كارواكرول،
النجيفولن و اورتوسيمن در عصاره سياه دانه شناسايی
شده است (.)0 ،7
مطالعات فارماكولوژيك نشان داده اند كه عصاره سياه
دانه و ماده مؤثره اصلی آن تيموكينون اثرات ضد
ميكروبی ،محافظت نورونی ،محافظت قلبی ،محافظت
كبدی ،ضد سرطانی ،آنتی اكسيدانی و ضد ديابتی دارند
( .)1-11همچنين مطالعات محدودی نيز گزارش كرده
اند كه اين گياه ممكن است برخی اثرات ناخواسته نظير
درماتيت ،لوكوپنی ،ترومبوسيتوپنی و آسيب كبدی (در
مقادير باال) ايجاد كند ( .)22-25از طرفی مطالعات كافی
در مورد اثر احتمالی سياه دانه بر بارداری انجام نشده
است.
با توجه به مصرف رايج سياه دانه در سراسر دنيا و به
ويژه در طب سنتی ايران و عدم وجود گزارشات كافی
مبنی بر بی ضرر بودن مصرف آن در دوران بارداری،
مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثير عصاره آبی الكلی
سياه دانه بر بارداری موش صحرايی انجام شد.

مقدمه
 دکتر احمد قربانی و همکاران

امروزه تركيبات گياهی به عنوان منبع دارويی مهمی
برای درمان بسياری از بيماری ها محسوب می شوند.
علی رغم پيشرفت های زيادی كه در پزشكی نوين
صورت گرفته است ،گياهان دارويی همچنان سهم
مهمی در درمان بيماری ها و مراقبت های بهداشتی
دارند و كاربرد آنها در سراسر جهان رو به افزايش
است .بر اساس برآوردها ،حدود  %22از داروهای مورد
استفاده در پزشكی نوين نيز مستقيم يا غير مستقيم
منشأ گياهی دارند .اين موضوع در خصوص برخی
داروها مانند داروهای ضد سرطان و آنتی بيوتيك ها
حتی تا  %05نيز می رسد ( .)1در حوزه بيماری های
زنان نيز از انواع فرآورده های گياهی برای كمك به
درمان اختالالت زنان در سنين باروری و يائسگی
استفاده می شود (.)3 ،2
بسياری از مردم معتقدند كه تركيبات گياهی به دليل
طبيعی بودن ،فاقد عارضه جانبی هستند و يا عوارض
آنها بسيار خفيف است .اگرچه انتظار اين است كه
فرآورده های گياهی نسبت به تركيبات شيميايی عوارض
كمتری داشته باشند ،اما اين اعتقاد كه هيچ گونه
عارضهای ندارند ،كامالً نادرست است ( .)4 ،1بنابراين هر
فرآورده گياهی نيز بايد همانند داروهای صناعی پيش از
استفاده در بالين از نظر بی ضرر بودن و نداشتن اثرات
جانبی مورد بررسی قرار گيرد .در بررسی عوارض
احتمالی داروها همواره كودكان ،سالمندان و زنان باردار
مورد توجه بيشتری قرار می گيرند .بر اساس برخی
گزارش ها حدود  %35زنان باردار در ايران در طول
بارداری از گياهان دارويی استفاده می كنند (.)2
برآورد می شود كه حدود  %1از ناهنجاری های مادرزادی
در نوزادان به دليل مصرف داروهای مختلف در طول
دوره بارداری است ( ،)0بنابراين تنها زمانی مجاز به
استفاده از يك دارو يا تركيب گياهی در بارداری هستيم
كه از بی خطر بودن آن اطمينان داشته باشيم .متأسفانه
در مورد بسياری از گياهان دارويی ،اطالعات كافی در
خصوص اثرات جانبی آنها وجود ندارد.
سياهدانه 1يكی از گياهان دارويی پر مصرف در طب
سنتی ايران است .اين گياه بومی جنوب غربی آسيا است

روش کار
اين مطالعه از نوع حيوانی است و در سال  1314انجام
شد.
تهیه عصاره خیسانده سیاه دانه :سياه دانه مورد
استفاده در اين مطالعه از واحد گياهان دارويی داروخانه
بيمارستان امام رضا (ع) مشهد خريداری شد .نمونه
خريداری شده به تأييد متخصص گياه شناسی
پژوهشكده علوم گياهی دانشگاه فردوسی مشهد رسيد و
يك نمونه از آن در هرباريوم اين پژوهشكده (به شماره
 )17712بايگانی شد .مقدار  155گرم از سياه دانه
توسط آسياب پودر شد و سپس به  455ميلی ليتر
اتانول  %75اضافه شد .مخلوط فوق به مدت  40ساعت
در دمای  37درجه سانتی گراد در شيكر انكوباتور قرار
داده شد ( .)24 ،23پس از اين مدت ،عصاره از فيلتر
واتمن شماره  1عبور داده شد و به مدت  3دقيقه با
سرعت  1255دور در دقيقه سانتريفيوژ گرديد .برای
جلوگيری از تأثير الكل بر بارداری ،عصاره خيسانده
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بررسی اثر سیاه دانه بر بارداری :ابتدا موش های

یافته ها

حیوانات مورد مطالعه :موش های صحرايی نر و ماده
بالغ از نژاد ويستار ( 255تا  225گرم) از مركز
تحقيقات حيوانات آزمايشگاهی دانشكده پزشكی مشهد
تهيه شد .موش ها در شرايط استاندارد (دوره 12
ساعت روشنی/تاريكی ،دمای  25تا  24درجه سانتی
گراد) و با رژيم غذايی مخصوص حيوانات آزمايشگاهی
نگهداری شدند.

در اين مطالعه طول مدت بارداری در حيوانات گروه
كنترل  22/2±5/3روز بود و همان طور كه در شكل 1
نشان داده شده است ،عصاره آبی الكلی سياه دانه تأثير
معنی داری بر طول مدت بارداری نداشت (دوز پايين
 21/1±5/1روز و دوز باال  22±5/2روز) .همچنين در
مقايسه با گروه كنترل ( ،)11/4±1اين عصاره در دوز
 25ميلی گرم بر كيلوگرم ( )12/4±5/0و دوز 355
ميلی گرم بر كيلوگرم ( )11±5/7تأثيری بر تعداد
نوزادان نداشت (شكل  .)2وزن نوزادان متولد شده در
گروه های دريافت كننده دوز پايين و دوز باالی عصاره
سياه دانه به ترتيب  0/0±5/3گرم و  0/2±5/2گرم بود
كه نسبت به گروه كنترل ( 0/3±5/3گرم) تفاوتی نشان
نداد (شكل  .)3نوزادان تازه متولد شده در هر سه گروه
به مدت يك ماه بعد از تولد (پايان دوره شيرخواری)
مورد مشاهده قرار گرفتند و تا اين مدت هيچگونه تغيير
شكلی در اندامها و يا اختالالت حركتی و رفتاری
مشاهده نشد.
در گروه كنترل درصد مردهزايی در موش های صحرايی
باردار  %1/1بود (جدول .)1

صحرايی ماده از نر جدا و برای مدت  4هفته دور از
يكديگر نگهداری شدند تا حيواناتی كه از قبل باردار
بودند مشخص شوند .سپس هر يك موش ماده با يك
حيوان نر به مدت يك شب در قفس قرار داده شد .در
صبح روز بعد وجود پالک واژينال در قفس مورد بررسی
قرار گرفت .حضور پالک به معنی تأييد جفت گيری و
احتمال حاملگی بود و آن روز به عنوان روز  1بارداری
در نظر گرفته شد ( .)20 ،22موش های صحرايی باردار
شده به صورت تصادفی به سه گروه هشت تايی تقسيم
شدند )1( :گروه كنترل كه آب و غذای معمولی دريافت
می كردند )2( ،گروه سياه دانه با دوز پايين كه از
ابتدای بارداری برای مدت ده روز معادل  25ميلی گرم
بر كيلوگرم از عصاره آبی الكلی سياه دانه به آب
خوراكی آنها اضافه شده بود و ( )3گروه سياه دانه با
دوز باال كه از ابتدای بارداری برای مدت  15روز معادل
 355ميلی گرم بر كيلوگرم از عصاره آبی الكلی سياه
دانه به آب خوراكی آنها اضافه شده بود .سپس از روز
 11تا هنگام زايمان به حيوانات همه گروه ها آب و
غذای معمولی داده شد .برای هر حيوان ،متغيرهای

جدول  -1اثر عصاره آبی الکلی سیاه دانه بر درصد مرده زایی و جنسیت نوزادان در موش صحرایی
گروه سياه دانه

گروه كنترل

( 25ميلی گرم بر كيلوگرم)

( 355ميلی گرم بر كيلوگرم)

تعداد حيوانات برای جفت گيری

0

0

0

تعداد حيوانات زايمان كرده (درصد)

)%07/2( 7

)%155( 0

)%07/2( 7

درصد مرده زايی

%1/1

%5

%1/3

*درصد نوزادان نر

%43/2 ± %12

%42/0 ± %3

%42/2 ± %0

*نتايج به صورت خطای استاندارد  ±ميانگين گزارش شده است (تعداد حيوانات هر گروه = .)0
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 اثرات سیاه دانه بر بارداری

حاصل در آون  37درجه سانتی گراد حذف حالل شد و
در نهايت عصاره خشك با بازده  %12به دست آمد.

مختلف شامل طول مدت بارداری ،تعداد نوزادان ،وزن
نوزادان ،درصد نوزادن نر ،و درصد مردهزايی پس از تولد
ثبت شد.
تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون آناليز
واريانس يك طرفه و سپس تست تعقيبی توكی انجام
شد .نتايج به صورت خطای استاندارد ±ميانگين گزارش
شدند .ميزان  pكمتر از  5/52معنی دار در نظر گرفته
شد.

 دکتر احمد قربانی و همکاران

جنسيت ،در گروه های دريافت كننده عصاره حدود %42
از نوزادان نر بودند كه تفاوت معنی داری با گروه كنترل
( )%43نداشت.

در گروه دريافت كننده  355ميلی گرم بر كيلوگرم از
عصاره آبی الكلی خيسانده سياه دانه درصد مردهزايی
 %1/3بود .در گروه دريافت كننده  25ميلی گرم بر
كيلوگرم از عصاره مردهزايی مشاهده نشد .از نظر

شکل  -1تأثیر عصاره آبی الکلی سیاه دانه بر طول مدت بارداری در موش صحرایی (خطای استاندارد  ±میانگین) (تعداد حیوانات
هر گروه = .)8

شکل  :2تأثیر عصاره آبی الکلی سیاه دانه بر تعداد نوزادان متولد شده از موش صحرایی (خطای استاندارد  ±میانگین) (تعداد
حیوانات هر گروه= .)8
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 اثرات سیاه دانه بر بارداری

شکل  -3تأثیر عصاره آبی الکلی سیاه دانه بر وزن نوزادان متولد شده از موش صحرایی (خطای استاندارد  ±میانگین) (تعداد
حیوانات هر گروه= .)8

تعداد نوزادان ،وزن نوزادان ،درصد مرگ نوزادان پس از
تولد و نسبت جنسيت نوزادان بود .اين متغيرها شاخص
های اصلی هستند كه در بيشتر مطالعات حيوانی برای
بررسی سميت داروها و فرآورده های گياهی در بارداری
مورد بررسی قرار می گيرند ( .)21 ،20 ،22در مطالعه
حاضر هيچ يك از اين شاخص ها تحت تأثير دوزهای
 25ميلی گرم بر كيلوگرم و  355ميلی گرم بر كيلوگرم
از عصاره آبی الكلی سياه دانه قرار نگرفت .بنابراين
میتوان انتظار داشت كه سياه دانه با دوزهای مورد
بررسی در اين مطالعه ،باعث زايمان پره ترم ،زايمان
پس ترم ،افزايش مرده زايی ،نوزاد كم وزن و يا نوزاد با

بحث
اگرچه تركيبات گياهی منشأ طبيعی دارند و در مقايسه
با داروهای شيميايی عوارض كمتری ايجاد می كنند،
اما متأسفانه اين تصور نادرست در مردم ايجاد شده
است كه اين تركيبات عارضه جانبی مهمی ندارند.
واقعيت اين است كه استفاده بی رويه يا غير علمی برخی
از گياهان دارويی می تواند باعث عوارض ناخواسته و
حتی مسموميت های كشنده شود .بنابراين همانند
داروهای شيميايی ،مصرف گياهان دارويی نيز بايد با
آگاهی و پس از اطالع از بی ضرری آنها باشد .به ويژه
در خصوص مادران باردار ،كودكان و سالمندان مصرف
داروهای گياهی همانند داروهای شيميايی بايد با
احتياط بيشتری همراه باشد ( .)27با توجه به مصرف
زياد سياه دانه در سراسر دنيا و به ويژه در طب سنتی
ايران ،مطالعه حاضر با هدف بررسی سميت احتمالی
اين گياه بر بارداری انجام شد .نتايج مطالعه حاضر نشان
داد كه مصرف خوراكی عصاره آبی الكلی سياه دانه در
نيمه نخست بارداری ،سميت قابل مشاهدهای بر نوزادان
متولد شده ايجاد نمیكند .متغيرهای مورد بررسی در
اين مطالعه شامل :طول مدت بارداری ،درصد مردهزايی،

وزن بيش از حد طبيعی نشود .همچنين نوزادان متولد
شده از حيواناتی كه با اين دوزهای عصاره تيمار شده
بودند ،تا سن يك ماهگی (كه در موش صحرايی پايان
دوره شيردهی است) تغيير شكل اندامی و يا اختالالت
حركتی و رفتاری نشان ندادند.
در مطالعه حاضر برای تأييد جفتگيری و بارداری از
روش وجود پالک واژينال استفاده شد كه در مطالعات
متعددی از اين روش استفاده شده است (.)31 ،35 ،21
با اين روش درصد باردار شدن حيوانات متعاقب
5
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كرد ( .)30گزارش شده است كه يك بار تزريق
تيموكينون با دوز  32ميلی گرم بر كيلوگرم باعث
اختالل در تكامل جنين طی سه ماهه دوم بارداری می
شود .اين اثر در دوز  12ميلی گرم بر كيلوگرم مشاهده
نشد ( .)31با اين حال ،االنزی ( )2557گزارش كرد كه
تيموكينون به دليل اثرات آنتی اكسيدانی خود شيوع
ناهنجاری های جنينی در موش های صحرايی ديابتی
باردار را كاهش می دهد ( .)45بنابراين به نظر می رسد
الزم است مطالعات بيشتری در خصوص سميت بارداری
مواد مؤثره سياه دانه نظير تيموكينون انجام شود.

جفتگيری بيش از  %07بود كه اين نشان میدهد در
مطالعه حاضر نيز روش القاء بارداری به خوبی طراحی
شده بود .همچنين در مطالعه حاضر در گروه كنترل
طول دوره بارداری حدود  22روز و درصد نوزادان زنده
متولد شده بيش از  %10بود كه مشابه نتايج مطالعه
قبلی ما و گزارشات ساير نويسندگان است (،20 ،22
.)21
يكی از محدوديت های اين مطالعه اين بود كه عصاره
سياه دانه فقط در نيمه نخست بارداری به حيوانات داده
شد و طراحی پژوهش می توانست به گونه ای باشد كه
عصاره در تمام طول بارداری تجويز شود .با اين حال،
 15روز نخست بارداری در موش صحرايی معادل دوره
النه گزينی و تشكيل اندام های جنين است كه يك
مرحله اساسی برای وقوع ناهنجاری های مادزادی و
سقط جنين توسط داروها محسوب می شود و بنابراين
در بسياری از مطالعات دارو را در نيمه نخست بارداری
به حيوان می دهند (.)32-32
اگرچه مطالعه حاضر نخستين پژوهشی بود كه سميت
مصرف خوراكی عصاره آبی الكلی سياه دانه را بر

نتیجه گیری
مصرف عصاره آبی الكلی سياه دانه در طی نيمه نخست
حاملگی تا دوز  355ميلی گرم بر كيلوگرم اثر سمی بر
بارداری و شاخص های سالمت نوزاد موش صحرايی
ندارد .پيشنهاد می شود در اين زمينه مطالعات تكميلی
برای بررسی عوارض دراز مدت سياه دانه انجام شود.

تشکر و قدردانی

بارداری مورد بررسی قرار داد ،مطالعه كشری و

بدين وسيله از معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم
پزشكی مشهد جهت تأمين هزينه های مالی اين پژوهش

همكاران ( )1112نشان داد كه عصاره هگزانی سياه دانه
با دوز  2گرم بر كيلوگرم مانع ايجاد حاملگی در موش
های صحرايی می شود ( .)30علت متفاوت بودن نتايج
مطالعه كشری و همكاران با مطالعه حاضر می تواند
استفاده از عصاره هگزانی به جای عصاره آبی الكلی و نيز
استفاده از دوز خيلی زياد ( 2گرم بر كيلوگرم) توسط آن
محققين باشد .از سوی ديگر در مطالعه بدر و همكاران
( )2511تأثير سياه دانه بر موشهای صحرايی ديابتی
باردار و شيرده مورد بررسی قرار گرفت ( .)37آنان
دريافتند كه سياه دانه باعث بهبود عوارض ديابت در
حيوانات باردار و بچه های متولد شده از آنها شد كه
علت آن میتواند خواص آنتی اكسيدانی ،هيپوگليسميك
و هيپوليپيدميك اين گياه باشد (.)17-11
از جمله مواد فعال موجود در سياه دانه میتوان به
تيموكينون ،1كارواكرول ،2ترپينول 3و سيمن 4اشاره

تشكر و قدردانی می شود.

1

thymoquinone
carvacrol
3
terpineol
2

Cymene
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