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در  اين گياهانپيش از استفاده از اما . هستندمنبع مهمی برای درمان بسياری از بيماری ها  گياهان دارويی :مقدمه

دانه از جمله گياهان دارويی پر مصرف در طب سنتی  سياه .ها بر بارداری بررسی شود زنان باردار بايد خطر احتمالی آن

هدف بررسی سميت  حاضر با مطالعه. است، اما شواهد كافی در مورد خطرات احتمالی آن در حاملگی وجود ندارد

 .انجام شداحتمالی مصرف عصاره سياه دانه طی دوره بارداری در موش صحرايی 

موش های صحرايی حامله به در اين مطالعه  .انجام شد 1314در سال  كهاست  یوانيمطالعه از نوع ح نيا :کارروش 

گروه سياه دانه با دوز ( 2)گروه كنترل كه آب و غذای معمولی دريافت كردند، ( 1: )سه گروه هشت تايی تقسيم شدند

آب خوراكی آنها اضافه  عصاره آبی الكلی سياه دانه به ميلی گرم بر كيلوگرم 25پايين كه از ابتدای بارداری تا روز دهم 

ها  از عصاره به آب آن ميلی گرم بر كيلوگرم 355گروه سياه دانه با دوز باال كه از ابتدای بارداری تا روز دهم ( 3)شد و 

 .طول دوره بارداری، تعداد نوزادان مرده به دنيا آمده و وضعيت سالمت نوزادان مورد بررسی قرار گرفت. اضافه شد

 p ميزان. شد انجاماز آزمون آناليز واريانس يك طرفه و سپس تست تعقيبی توكی با استفاده ه ها تحليل داد تجزيه و

 .معنی دار در نظر گرفته شد 52/5كمتر از 

ميلی گرم بر  355و  مميلی گرم بر كيلوگر 25 در مقايسه با گروه كنترل، عصاره سياه دانه در دوزهای :یافته ها

همچنين تا . ، درصد مرده زايی، تعداد نوزادان و وزن نوزادان نداشتبارداریمعنی داری بر طول دوره  تأثير مكيلوگر

 .دشروز پس از تولد، اختالل رفتاری يا ناهنجاری اسكلتی در نوزادان مشاهده ن 35

اثر  ارداریبطی نيمه نخست  مميلی گرم بر كيلوگر 355مصرف عصاره آبی الكلی سياه دانه تا دوز  :نتیجه گیری

مطالعات تكميلی برای بررسی  شودپيشنهاد می . ندارد موش صحرايی سمی بر بارداری و شاخص های سالمت نوزادان

 .شودسياه دانه انجام عوارض درازمدت 
 

 سياه دانه، مرده زايی ،بارداری، سميت :کلمات کلیدی
 

                                                 
و مركز تحقيقات فارماكولوژيك گياهان دارويی، دانشكده پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی  یگروه فارماكولوژ ؛دكتر حسن رخشنده :ول مکاتباتئنویسنده مس *

 rakhshandehh@mums.ac.ir :الکترونیكپست  ؛5213055221: تلفن .رانيمشهد، مشهد، ا
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 مقدمه

امروزه تركيبات گياهی به عنوان منبع دارويی مهمی 

. برای درمان بسياری از بيماری ها محسوب می شوند

كه در پزشكی نوين علی رغم پيشرفت های زيادی 

صورت گرفته است، گياهان دارويی همچنان سهم 

مهمی در درمان بيماری ها و مراقبت های بهداشتی 

ها در سراسر جهان رو به افزايش  دارند و كاربرد آن

از داروهای مورد  %22بر اساس برآوردها، حدود . است

استفاده در پزشكی نوين نيز مستقيم يا غير مستقيم 

اين موضوع در خصوص برخی . گياهی دارند أمنش

داروها مانند داروهای ضد سرطان و آنتی بيوتيك ها 

در حوزه بيماری های . (1)نيز می رسد  %05حتی تا 

زنان نيز از انواع فرآورده های گياهی برای كمك به 

سگی درمان اختالالت زنان در سنين باروری و يائ

 (.3، 2)استفاده می شود 

 دليلبسياری از مردم معتقدند كه تركيبات گياهی به 

طبيعی بودن، فاقد عارضه جانبی هستند و يا عوارض 

اگرچه انتظار اين است كه . ها بسيار خفيف است آن

فرآورده های گياهی نسبت به تركيبات شيميايی عوارض 

گونه كمتری داشته باشند، اما اين اعتقاد كه هيچ 

بنابراين هر  (.4، 1)نادرست است  كامالً ،ای ندارند عارضه

فرآورده گياهی نيز بايد همانند داروهای صناعی پيش از 

استفاده در بالين از نظر بی ضرر بودن و نداشتن اثرات 

در بررسی عوارض . جانبی مورد بررسی قرار گيرد

ر احتمالی داروها همواره كودكان، سالمندان و زنان باردا

بر اساس برخی . مورد توجه بيشتری قرار می گيرند

زنان باردار در ايران در طول % 35گزارش ها حدود 

 .(2)بارداری از گياهان دارويی استفاده می كنند 

های مادرزادی  از ناهنجاری %1حدود برآورد می شود كه 

در نوزادان به دليل مصرف داروهای مختلف در طول 

بنابراين تنها زمانی مجاز به  ،(0)دوره بارداری است 

استفاده از يك دارو يا تركيب گياهی در بارداری هستيم 

سفانه أمت .كه از بی خطر بودن آن اطمينان داشته باشيم

در مورد بسياری از گياهان دارويی، اطالعات كافی در 

 .ها وجود ندارد خصوص اثرات جانبی آن

يكی از گياهان دارويی پر مصرف در طب  1دانه سياه

است  آسيااين گياه بومی جنوب غربی . سنتی ايران است

. رويد به فراوانی می اصفهانو  اراکويژه در  به  انايرو در 

ارواكرول، تركيبات فعال زيادی مانند تيموكينون، ك

سياه دانه شناسايی النجيفولن و اورتوسيمن در عصاره 

 (. 0، 7) شده است

مطالعات فارماكولوژيك نشان داده اند كه عصاره سياه 

ثره اصلی آن تيموكينون اثرات ضد ؤدانه و ماده م

ميكروبی، محافظت نورونی، محافظت قلبی، محافظت 

 دارند آنتی اكسيدانی و ضد ديابتی ،یضد سرطان ،كبدی

همچنين مطالعات محدودی نيز گزارش كرده . (11-1)

اند كه اين گياه ممكن است برخی اثرات ناخواسته نظير 

در )درماتيت، لوكوپنی، ترومبوسيتوپنی و آسيب كبدی 

از طرفی مطالعات كافی (. 22-25) كندايجاد ( مقادير باال

در مورد اثر احتمالی سياه دانه بر بارداری انجام نشده 

 .ستا

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، 

عصاره آبی الكلی  حاضر با هدف بررسی تأثيرمطالعه 

 .انجام شدسياه دانه بر بارداری موش صحرايی 
 

 روش کار
انجام  1314است و در سال  یوانيمطالعه از نوع ح نيا

 .شد

سياه دانه مورد  :تهیه عصاره خیسانده سیاه دانه

استفاده در اين مطالعه از واحد گياهان دارويی داروخانه 

نمونه . شدمشهد خريداری ( ع)بيمارستان امام رضا 

ييد متخصص گياه شناسی أخريداری شده به ت

گاه فردوسی مشهد رسيد و پژوهشكده علوم گياهی دانش

به شماره )يك نمونه از آن در هرباريوم اين پژوهشكده 

گرم از سياه دانه  155مقدار . بايگانی شد( 17712

ميلی ليتر  455و سپس به  شدتوسط آسياب پودر 

ساعت  40مخلوط فوق به مدت . اضافه شد %75اتانول 

 گراد در شيكر انكوباتور قرار درجه سانتی 37در دمای 

پس از اين مدت، عصاره از فيلتر (. 24، 23)داده شد 

دقيقه با  3عبور داده شد و به مدت  1واتمن شماره 

برای . دور در دقيقه سانتريفيوژ گرديد 1255سرعت 

ثير الكل بر بارداری، عصاره خيسانده أجلوگيری از ت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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گراد حذف حالل شد و  درجه سانتی 37حاصل در آون 

 .به دست آمد% 12بازده  در نهايت عصاره خشك با

موش های صحرايی نر و ماده  :حیوانات مورد مطالعه

از مركز ( گرم 225تا  255)بالغ از نژاد ويستار 

تحقيقات حيوانات آزمايشگاهی دانشكده پزشكی مشهد 

 12دوره )موش ها در شرايط استاندارد . تهيه شد

سانتی  درجه 24تا  25تاريكی، دمای /ساعت روشنی

حيوانات آزمايشگاهی  با رژيم غذايی مخصوصو ( گراد

 .نگهداری شدند

های  ابتدا موش: سیاه دانه بر بارداری بررسی اثر

هفته دور از  4صحرايی ماده از نر جدا و برای مدت 

يكديگر نگهداری شدند تا حيواناتی كه از قبل باردار 

سپس هر يك موش ماده با يك . بودند مشخص شوند

در . شب در قفس قرار داده شدحيوان نر به مدت يك 

صبح روز بعد وجود پالک واژينال در قفس مورد بررسی 

ييد جفت گيری و أحضور پالک به معنی ت. قرار گرفت

بارداری  1احتمال حاملگی بود و آن روز به عنوان روز 

موش های صحرايی باردار (. 20، 22) در نظر گرفته شد

ی تقسيم شده به صورت تصادفی به سه گروه هشت تاي

گروه كنترل كه آب و غذای معمولی دريافت ( 1: )شدند

گروه سياه دانه با دوز پايين كه از ( 2)می كردند، 

ميلی گرم  25ابتدای بارداری برای مدت ده روز معادل 

عصاره آبی الكلی سياه دانه به آب از  بر كيلوگرم

گروه سياه دانه با ( 3)و  ها اضافه شده بود  خوراكی آن

روز معادل  15دوز باال كه از ابتدای بارداری برای مدت 

از عصاره آبی الكلی سياه  ميلی گرم بر كيلوگرم 355

سپس از روز . ها اضافه شده بود دانه به آب خوراكی آن

آب و تا هنگام زايمان به حيوانات همه گروه ها  11

، متغيرهای برای هر حيوان. غذای معمولی داده شد

وزن  نوزادان،مدت بارداری، تعداد مختلف شامل طول 

 زايی پس از تولد نوزادان، درصد نوزادن نر، و درصد مرده

 .شدثبت 

از آزمون آناليز با استفاده تحليل داده ها  تجزيه و

 انجامواريانس يك طرفه و سپس تست تعقيبی توكی 

گزارش ميانگين  ±نتايج به صورت خطای استاندارد. شد

معنی دار در نظر گرفته  52/5كمتر از  p ميزان .ندشد

  .شد
 

 یافته ها

طول مدت بارداری در حيوانات گروه در اين مطالعه 

 1روز بود و همان طور كه در شكل  2/22±3/5كنترل 

ثير أعصاره آبی الكلی سياه دانه ت ،نشان داده شده است

دوز پايين )معنی داری بر طول مدت بارداری نداشت 

همچنين در  (.روز 22±2/5روز و دوز باال  1/5±1/21

 دوز، اين عصاره در (4/11±1)مقايسه با گروه كنترل 

 355و دوز ( 4/12±0/5) ميلی گرم بر كيلوگرم 25

ثيری بر تعداد أت( 11±7/5) ميلی گرم بر كيلوگرم

وزن نوزادان متولد شده در  (.2شكل )نوزادان نداشت 

گروه های دريافت كننده دوز پايين و دوز باالی عصاره 

گرم بود  2/0±2/5گرم و  0/0±3/5سياه دانه به ترتيب 

تفاوتی نشان ( گرم 3/0±3/5)كه نسبت به گروه كنترل 

نوزادان تازه متولد شده در هر سه گروه (. 3شكل )نداد 

( دوره شيرخواری پايان) به مدت يك ماه بعد از تولد

گونه تغيير  مورد مشاهده قرار گرفتند و تا اين مدت هيچ

ها و يا اختالالت حركتی و رفتاری  شكلی در اندام

 .نشد مشاهده

زايی در موش های صحرايی  درصد مرده در گروه كنترل

 (. 1جدول )بود  %1/1باردار 
 

 

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

 گروه سياه دانه
  گروه كنترل

 (ميلی گرم بر كيلوگرم) 25 (ميلی گرم بر كيلوگرم) 355

 تعداد حيوانات برای جفت گيری 0 0 0

 (درصد)كرده زايمان تعداد حيوانات  %(2/07) 7 %(155) 0 %(2/07) 7

 درصد مرده زايی 1/1% 5% 3/1%

0 %± 2/42% 3 %± 0/42% 12% ± 2/43% 
 درصد نوزادان نر*

 (.0= تعداد حيوانات هر گروه )گزارش شده است ميانگين  ± خطای استانداردنتايج به صورت *
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از  ميلی گرم بر كيلوگرم 355در گروه دريافت كننده 

زايی  درصد مرده عصاره آبی الكلی خيسانده سياه دانه

ميلی گرم بر  25در گروه دريافت كننده . بود 3/1%

از نظر  .زايی مشاهده نشد از عصاره مرده كيلوگرم

% 42حدود  در گروه های دريافت كننده عصاره جنسيت،

از نوزادان نر بودند كه تفاوت معنی داری با گروه كنترل 

 .نداشت%( 43)

 

 
تعداد حیوانات ) (میانگین ± خطای استاندارد) بر طول مدت بارداری در موش صحرایی ثیر عصاره آبی الکلی سیاه دانهأت -1شکل 

 (.8= هر گروه 

 

 
تعداد )( میانگین ± خطای استاندارد) ثیر عصاره آبی الکلی سیاه دانه بر تعداد نوزادان متولد شده از موش صحراییأت: 2شکل 

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

 (.8= حیوانات هر گروه

 

 بحث
طبيعی دارند و در مقايسه  أاگرچه تركيبات گياهی منش

 ،با داروهای شيميايی عوارض كمتری ايجاد می كنند

سفانه اين تصور نادرست در مردم ايجاد شده أاما مت

. است كه اين تركيبات عارضه جانبی مهمی ندارند

واقعيت اين است كه استفاده بی رويه يا غير علمی برخی 

ته و عوارض ناخواس باعثاز گياهان دارويی می تواند 

بنابراين همانند  .شودحتی مسموميت های كشنده 

داروهای شيميايی، مصرف گياهان دارويی نيز بايد با 

به ويژه . ها باشد آگاهی و پس از اطالع از بی ضرری آن

در خصوص مادران باردار، كودكان و سالمندان مصرف 

داروهای گياهی همانند داروهای شيميايی بايد با 

با توجه به مصرف (. 27)ه باشد احتياط بيشتری همرا

زياد سياه دانه در سراسر دنيا و به ويژه در طب سنتی 

سميت احتمالی بررسی حاضر با هدف مطالعه  ،ايران

نشان  حاضرنتايج مطالعه . انجام شدبر بارداری  اين گياه

داد كه مصرف خوراكی عصاره آبی الكلی سياه دانه در 

ای بر نوزادان  نيمه نخست بارداری، سميت قابل مشاهده

متغيرهای مورد بررسی در . كند متولد شده ايجاد نمی

زايی،  طول مدت بارداری، درصد مرده :شاملاين مطالعه 

درصد مرگ نوزادان پس از تعداد نوزادان، وزن نوزادان، 

اين متغيرها شاخص . بود د و نسبت جنسيت نوزادانتول

های اصلی هستند كه در بيشتر مطالعات حيوانی برای 

بررسی سميت داروها و فرآورده های گياهی در بارداری 

مطالعه  در(. 21 ،20 ،22)ررسی قرار می گيرند بمورد 

دوزهای ثير أهيچ يك از اين شاخص ها تحت ت حاضر

 ميلی گرم بر كيلوگرم 355و  ميلی گرم بر كيلوگرم 25

بنابراين . اه دانه قرار نگرفتعصاره آبی الكلی سي از

دانه با دوزهای مورد  توان انتظار داشت كه سياه می

زايمان پره ترم، زايمان  باعثبررسی در اين مطالعه، 

يا نوزاد با  و پس ترم، افزايش مرده زايی، نوزاد كم وزن

همچنين نوزادان متولد . شودوزن بيش از حد طبيعی ن

شده از حيواناتی كه با اين دوزهای عصاره تيمار شده 

كه در موش صحرايی پايان )تا سن يك ماهگی  ،بودند

تغيير شكل اندامی و يا اختالالت ( دوره شيردهی است

 .حركتی و رفتاری نشان ندادند

گيری و بارداری از  ييد جفتأبرای ت حاضردر مطالعه 

ژينال استفاده شد كه در مطالعات روش وجود پالک وا

(. 31، 35، 21)متعددی از اين روش استفاده شده است 

با اين روش درصد باردار شدن حيوانات متعاقب 
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دهد در  بود كه اين نشان می% 07گيری بيش از  جفت

نيز روش القاء بارداری به خوبی طراحی  حاضرمطالعه 

ترل همچنين در مطالعه حاضر در گروه كن. شده بود

روز و درصد نوزادان زنده  22طول دوره بارداری حدود 

بود كه مشابه نتايج مطالعه  %10متولد شده بيش از 

، 20، 22)قبلی ما و گزارشات ساير نويسندگان است 

21.) 

كه عصاره  بوديكی از محدوديت های اين مطالعه اين 

سياه دانه فقط در نيمه نخست بارداری به حيوانات داده 

احی پژوهش می توانست به گونه ای باشد كه شد و طر

با اين حال، . عصاره در تمام طول بارداری تجويز شود

روز نخست بارداری در موش صحرايی معادل دوره  15

النه گزينی و تشكيل اندام های جنين است كه يك 

مرحله اساسی برای وقوع ناهنجاری های مادزادی و 

و بنابراين سقط جنين توسط داروها محسوب می شود 

در بسياری از مطالعات دارو را در نيمه نخست بارداری 

 (.32-32) به حيوان می دهند

كه سميت  بودنخستين پژوهشی  حاضراگرچه مطالعه 

مصرف خوراكی عصاره آبی الكلی سياه دانه را بر 

كشری و  مطالعه ،قرار دادبررسی مورد بارداری 

نشان داد كه عصاره هگزانی سياه دانه ( 1112)همكاران 

مانع ايجاد حاملگی در موش  گرم بر كيلوگرم 2با دوز 

علت متفاوت بودن نتايج  (.30)رايی می شود حهای ص

می تواند  حاضربا مطالعه مطالعه كشری و همكاران 

عصاره هگزانی به جای عصاره آبی الكلی و نيز استفاده از 

توسط آن ( گرم بر كيلوگرم 2)دوز خيلی زياد استفاده از 

 بدر و همكاراناز سوی ديگر در مطالعه . باشد محققين

رايی ديابتی حهای ص ثير سياه دانه بر موشأت( 2511)

آنان (. 37)باردار و شيرده مورد بررسی قرار گرفت 

بهبود عوارض ديابت در  باعثسياه دانه  دريافتند كه

كه  شدها  حيوانات باردار و بچه های متولد شده از آن

تواند خواص آنتی اكسيدانی، هيپوگليسميك  علت آن می

 (.17-11)و هيپوليپيدميك اين گياه باشد 

توان به  از جمله مواد فعال موجود در سياه دانه می

اشاره  4و سيمن 3، ترپينول2، كارواكرول1تيموكينون

                                                 
1 thymoquinone 
2 carvacrol 
3 terpineol 

گزارش شده است كه يك بار تزريق  (.30) كرد

 باعث ميلی گرم بر كيلوگرم 32تيموكينون با دوز 

اختالل در تكامل جنين طی سه ماهه دوم بارداری می 

مشاهده  ميلی گرم بر كيلوگرم 12اين اثر در دوز . شود

كه  كردگزارش  (2557) االنزیبا اين حال،  .(31)نشد 

اكسيدانی خود شيوع  اثرات آنتی دليلتيموكينون به 

ناهنجاری های جنينی در موش های صحرايی ديابتی 

بنابراين به نظر می رسد (. 45)باردار را كاهش می دهد 

الزم است مطالعات بيشتری در خصوص سميت بارداری 

 . شودثره سياه دانه نظير تيموكينون انجام ؤمواد م
 

 نتیجه گیری
عصاره آبی الكلی سياه دانه در طی نيمه نخست مصرف 

اثر سمی بر  ميلی گرم بر كيلوگرم 355حاملگی تا دوز 

 موش صحرايی بارداری و شاخص های سالمت نوزاد

در اين زمينه مطالعات تكميلی  شودپيشنهاد می  .ندارد

 .شودسياه دانه انجام مدت  برای بررسی عوارض دراز
 

 تشکر و قدردانی
معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم بدين وسيله از 

 مين هزينه های مالی اين پژوهشأپزشكی مشهد جهت ت

 .تشكر و قدردانی می شود

 

                                                                    
4 Cymene 

 



 

 


 

ر 
ه ب

دان
اه 

سی
ت 

را
اث

ی
دار

ار
ب

 

 

7 

 منابع
 

 
 

1. Calixto JB. Efficacy, safety, quality control, 

marketing and regulatory guidelines for herbal 

medicines (phytotherapeutic agents). Braz J Med 

Biol Res 2000; 33(2):179-89. 

2. Saei Gharenaz M, Ozgoli G. Effect of medicinal 

plants in the treatment of primary dysmenorrhea 

in Iran: a review article. Iran J Obstet Gyncol 

Infertil 2015; 18(160):14-30. (Persian). 

3. Heydari L, Suhrabi Z, Sayehmiri F, Sayehmiri K. 

Effect of herbaceous medicines effective in hot 

flashes of menopause women: a systematic 

review and meta-analysis in Iran. Iran J Obstet 

Gyncol Infertil 2014; 17(109):16-25. (Persian). 

4. De Smet PA. Health risks of herbal remedies: an 

update. Clin Pharmacol Ther 2004; 76(1):1-17. 

5. Azari S, Naghizadeh S, Hemmatzadeh S, 

Abbasnezhad O. Reasons of using herbal 

medicines by pregnant women referred to Tabriz 

Health Centers in 2013. Iran J Obstet Gyncol 

Infertil 2015; 18(150):1-7. (Persian). 

6. De Santis M, Straface G, Carducci B, Cavaliere 

AF, De Santis L, Lucchese A, et al. Risk of drug-

induced congenital defects. Eur J Obstet Gynecol 

Reprod Biol 2004; 117(1):10-9. 

7. Benkaci-Ali F, Akloul R, Boukenouche A, Pauw 

ED. Chemical composition of the essential oil of 

nigella sativa seeds extracted by microwave 

steam distillation. J Essential Oil Bearing Plants 

2013; 16(6):781-94. 

8. Piras A, Rosa A, Marongiu B, Porcedda S, 

Falconieri D, Dessì M, et al. Chemical 

composition and in vitro bioactivity of the 

volatile and fixed oils of Nigella sativa L. 

extracted by supercritical carbon dioxide. Ind 

Crops Products 2013; 46:317-23. 

9. Mashhadian NV, Rakhshandeh H. Antibacterial 

and antifungal effects of Nigella sativa extracts 

against S. aureus, P. aeroginosa and C. albicans. 

Pak J Med Sci 2005; 21(1):47-52. 

10. Forouzanfar F, Bazzaz BS, Hosseinzadeh H. 

Black cumin (Nigella sativa) and its constituent 

(thymoquinone): a review on antimicrobial 

effects. Iran J Med Sci 2014; 17(12):929-38. 

11. Rakhshandeh H, Vahdati-Mashhadian N. In vitro 

and in vivo study of the antibacterial effects of 

Nigella sativa methanol extract in dairy cow 

mastitis. Avicenna J Phytomed 2011; 1(1):29-35. 

12. Alinejad B, Ghorbani A, Sadeghnia HR. Effects 

of combinations of curcumin, linalool, rutin, 

safranal, and thymoquinone on glucose/serum 

deprivation-induced cell death. Avicenna J 

Phytomed 2013; 3(4):321-28. 

13. Babazadeh B, Sadeghnia HR, Safarpour 

Kapurchal E, Parsaee H, Nasri S, Tayarani-

Najaran Z. Protective effect of Nigella sativa and 

thymoquinone on serum/glucose deprivation-

induced DNA damage in PC12 cells. Avicenna J 

Phytomed 2012; 2(3):125-32. 

14. Shafiq H, Ahmad A, Masud T, Kaleem M. 

Cardio-protective and anti-cancer therapeutic 

potential of Nigella sativa. Iran J Basic Med Sci 

2014; 17(12):967-79. 

15. Mollazadeh H, Hosseinzadeh H. The protective 

effect of Nigella sativa against liver injury: a 

review. Iran J Basic Med Sci 2014; 17(12):958-

66. 

16. Hosseini A, Ghorbani A. Cancer therapy with 

phytochemicals: evidence from clinical studies. 

Avicenna J phytomed 2015; 5(2):84-97. 

17. Sultan MT, Butt MS, Karim R, Ahmad N, Ahmad 

RS, Ahmad W. Nigella sativa fixed and essential 

oil improves antioxidant status through 

modulation of antioxidant enzymes and 

immunity. Pak J Pharm Sci 2015; 28(2):589-95. 

18. Ghorbani A. Best herbs for managing diabetes: a 

review of clinical studies. Braz J Pharm Sci 2013; 

49(3):413-22. 

19. Ghorbani A. Phytotherapy for diabetic 

dyslipidemia: evidence from clinical trials. Clin 

Lipidol 2013; 8(3):311-9. 

20. Zaoui A, Cherrah Y, Mahassini N, Alaoui K, 

Amarouch H, Hassar M. Acute and chronic 

toxicity of Nigella sativa fixed oil. 

Phytomedicine 2002; 9(1):69-74. 

21. Ali BH, Blunden G. Pharmacological and 

toxicological properties of Nigella sativa. 

Phytother Res 2003; 17(4):299-305. 

22. Vahdati-Mashhadian N, Rakhshandeh H, Omidi 

A. An investigation on LD50 and subacute 

hepatic toxicity of Nigella sativa seed extracts in 

mice. Pharmazie 2005; 60(7):544-7. 

23. Shafiee-Nick R, Ghorbani A, Vafaee Bagheri F, 

Rakhshandeh H. Chronic administration of a 

combination of six herbs inhibits the progression 

of hyperglycemia and decreases serum lipids and 

aspartate amino transferase activity in diabetic 

rats. Adv Pharmacol Sci 2012; 2012:1-6. 

24. Ghorbani A, Hadjzadeh MA, Rajaei Z, 

Zendehbad SB. Effects of fenugreek seeds on 

adipogenesis and lipolysis in normal and diabetic 

rats. Pak J Biol Sci 2014; 17(4):523-8. 

25. Oliaee D, Boroushaki MT, Oliaee N, Ghorbani A. 

Evaluation of cytotoxicity and antifertility effect 

of Artemisia kopetdaghensis. Adv Pharmacol Sci 

2014; 2014:1-5. 

26. Xia HF, Cao JL, Jin XH, Ma X. MiR199a is 

implicated in embryo implantation by regulating 

Grb10 in rat. Reproduction 2014; 147(1):91-9. 

27. Ghorbani A, Rakhshandeh H. The most effective 

herbs for diabetes. Mashhad: Mashhad University 

of Medical Sciences Publisher; 2012. 

28. Wan Ezumi MF, Amrah SS, Suhaimi AWM, 

Mohsin SS. Evaluation of the female 

reproductive toxicity of aqueous extract of 

Labisia pumila var. alata in rats. Indian J 

Pharmacol 2007; 39(1):30-2. 

29. Pattanayak SP, Mazumder PM. Effect of 

Dendrophthoe falcata (L.f.) Ettingsh on female 

reproductive system in Wistar rats: a focus on 

antifertility efficacy. Contraception 2009; 

80(3):314-20. 



  

 


 

ان
ار

مک
 ه

ی و
بان

قر
د 

حم
ر ا

کت
د

 

 

8 

30. Maranghi F, De Angelis S, Tassinari R, Chiarotti 

F, Lorenzetti S, Moracci G, et al. Reproductive 

toxicity and thyroid effects in Sprague Dawley 

rats exposed to low doses of ethylenethiourea. 

Food Chem Toxicol 2013; 59:261-71. 

31. Xu XJ, Zhang HF, Shou XJ, Li J, Jing WL, Zhou 

Y, et al. Prenatal hyperandrogenic environment 

induced autistic-like behavior in rat offspring. 

Physiol Behav 2015; 138:13-20.  

32. Kong YC, Lau CP, Wat KH, Ng KH, But PP, 

Cheng KF, et al. Antifertility principle of Ruta 

graveolens. Planta Med 1989; 55(2):176-8. 

33. Schaefer C, Peters PW, Miller RK. Drugs during 

pregnancy and lactation: treatment options and 

risk assessment. 3rd ed. San Diego, USA: 

Elsevier; 2015. P . 1-21. 

34. Sun F, Akazawa S, Sugahara K, Kamihira S, 

Kawasaki E, Eguchi K, et al. Apoptosis in normal 

rat embryo tissues during early organogenesis: 

the possible involvement of Bax and Bcl-2. Arch 

Histol Cytol 2002; 65(2):145-57. 

35. Korgun ET, Dohr G, Desoye G, Demir R, Kayisli 

UA, Hahn T. Expression of insulin, insulin-like 

growth factor I and glucocorticoid receptor in rat 

uterus and embryo during decidualization, 

implantation and organogenesis. Reproduction 

2003; 125(1):75-84. 

36. Keshri G, Singh MM, Lakshmi V, Kamboj VP. 

Post-coital contraceptive efficacy of the seeds of 

Nigella sativa in rats. Indian J physiol pharmacol 

1995; 39(1):59-62. 

37. Badr G , Alwasel S, Ebaid H, Mohany M, 

Alhazza I. Perinatal supplementation with 

thymoquinone improves diabetic complications 

and T cell immune responses in rat offspring. 

Cell Immunol 2011; 267(2):133-40. 

38. Nickavar B, Mojab F, Javidnia K, Amoli MA. 

Chemical composition of the fixed and volatile 

oils of Nigella sativa L. from Iran. Z Naturforsch 

C 2003; 58(9-10):629-31. 

39. AbuKhader MM, Khater SH, Al-Matubsi HY. 

Acute effects of thymoquinone on the pregnant 

rat and embryo-fetal development. Drug Chem 

Toxicol 2013; 36(1):27-34. 

40. Al-Enazi MM. Effect of thymoquinone on 
malformations and oxidative stress-induced 
diabetic mice. Pak J Biol Sci 2007; 10(18):3115-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


