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تعتب ــر ب ــذور احلب ــة الس ــوداء واح ــدة م ــن أه ــم وأق ــدم العالج ــات
املســـتخدمة يف الطـــب الشـــعبي العربـــي عامـــة ويف الطـــب
اإلســـامي خاصـــة اســـتجابة للحديـــث الشـــريف الـــذي يحـــث
علــى التــداوي بهــا ومــا ثبــت مــن منافعهــا يف املمارســات الطبيــة
الش ــعبية قدميـ ـاً وحديثـ ـاً.
وق ــد كان ــت احلب ــة الس ــوداء وم ــا زال ــت توص ــف لع ــاج طي ــف
واس ــع م ــن االعت ــاالت الصحي ــة ي ــكاد يغط ــي معظ ــم األم ــراض
الشـــائعة واملعروفـــة مثـــل احلمـــى ،الســـعال ،الربـــو الشـــعبي،
النــزالت الشــعبية ،الصــداع املزمــن ،الصــداع النصفــي ،الدوخــة،
قل ــة الطم ــث ،البدان ــة ،الس ــكري ،الش ــلل ،الش ــلل النصف ــي ،آالم
الظهـــر ،االلتهابـــات بأنواعهـــا املختلفـــة ،الروماتيـــزم ،ارتفـــاع
ضغــط الــدم ،اضطرابــات اجلهــاز الهضمــي مثــل عســر الهضــم،
االنتفاخ ــات ،الدوس ــنتاريا واالس ــهال ،وكمنبه ــه وم ــد ّرة للب ــول،

ومـــد ّرة للـــن ومضـــادة للديـــدان .كمـــا اســـتخدم زيـــت احلبـــة
الســـوداء خارجيـــاً للجـــروح وقـــرح االنـــف والتهابـــات األذن
واإلكزميـــا وآالم املفاصـــل.

ماهي احلبة السوداء؟

احلبــة الســـوداء هــي بــذور نبــات ينتمــي للفصيلــة احلوذانيــة (الشــقيقية) وتعــرف بأســماء أخــرى منهــا حبــة
البركــة ،الكمــون األســود والكمــون األكحــل والكمــون األســعد والشــونيز واإلســم العلمــي لهــا هــو Nigella sativa
 .Lوتعتبــر آســيا الصغــرى هــي املوطــن الطبيعــي لنباتــات هــذا اجلنــس حيــث تنمــو علــى مســاحات واســعة
يف كل مــن ســوريا والعــراق وتركيــا وبعــض املناطــق األخــرى حلــوض البحــر املتوســط .وأهــم البلــدان املنتجــة
لهــا هــي ســوريا ،العــراق ،مصــر ،الهنــد ،باكســتان وإيــران وتنتشــر زراعتهــا كذلــك يف املناطــق املعتدلــة لــكل
مــن أفريقيــا وأمريــكا.

هل احلبة السوداء عالج شامل ؟
اســتحوذت احلبــة الســوداء علــى اهتمــام الكثيــر مــن العلمــاء والباحثــن يف املراكــز البحثيــة يف
دول العالــم املختلفــة وقــد مت رصــد حوالــي  150ورقــة علميــة منشــورة حديث ـاً عــن احلبــة الســوداء
ومكوناتهــا خــال العقــود اخلمســة األخيــرة لتقييــم خصائصهــا الكيميائيــة والطبيــة .وبصفــة عامــة
فــإن الدراســات احليويــة املســتفيضة علــى احلبــة الســوداء برهنــت علــى صحــة معظم االســتخدامات
الشــعبية لهــا.
استعراض لدراسات التأثيرات احليوية للحبة السوداء
معظــم الدراســات احلديثــة التــي أجريــت علــى خالصــات احلبــة الســوداء املختلفــة أو مــادة
الثيموكينــون منفــردة كانــت تتعلــق بدراســة التأثيــر املضــاد لنمــو اخلاليــا الســرطانية والتأثيــر املضــاد
لألكســدة وقــد الحــظ بعــض الباحثــن وجــود عالقــة مباشــرة بــن الفعاليتــن .كمــا توجــد دراســات
عديــدة أخــرى تتعلــق بتأثيــرات حيويــة وإن كان بعضهــا ال يــزال يف املراحــل األولــى .وفيمــا يلــي
اســتعراض لبعضهــا علــى ســبيل املثــال وليــس احلصــر:

يشــتمل هــذا اجلنــس علــى عــدة أنــواع تختلــف مــن حيــث الشــكل اخلارجــي واحملتــوى الكيمائــي وخاصــة
الزيــت الطيــار كمــا هــو موضــح باجلــدول التالــي:
النوع
حبة البركة الشائعة
حبة البركة الدمشقية
حبة البركة الشرقية

األزهار
صغيرة بيضاء
كبيرة زرقاء
صفراء منقطة باألحمر

التركيب الكيميائي لبذور احلبة السوداء

الزيت الطيار
% 1.1 - 0.8
% 0.9 – 0.6
قليل جداً

حتتــوي بــذور احلبــة الســوداء علــى أحمــاض أمينيــة ،بروتينــات ،كربوهيــدرات ،زيــوت ثابتــة وزيــوت طيــارة،
قلويــدات وصابونينــات ،ويتكــون الزيــت الطيــار مــن أربعــة مكونــات رئيســية هــي :ثيموكينــون ،كارفاكــول،
تانيثــول – 4 ،تيربنيــول باإلضافــة الــى أكثــر مــن  100مركــب كيميائــي لــم يتــم التعــرف علــى الكثيــر منهــا حتــى
اآلن ولــم يتــم دراســة فاعليتهــا احليويــة .ولكــن تبقــى مــادة الثيموكينــون واملوجــودة يف الزيــت الطيــار للحبــة
الســوداء كأهــم مكــون ذو فاعليــة حيويــة.

مثبطة لنمو اخلاليا السرطانية
فعالية ّ
مــن األمــور الرئيســية التــي تشــغل الباحثــن يف مجــال مثبطــات منــو الخاليــا الرسطانيــة هــو العثــور عــى مركبــات
تســتهدف الخاليــا الرسطانيــة إنتقائيـاً وال تؤثــر ســلباً عــى الخاليــا الطبيعيــة .وقــد أُجريــت العديــد مــن الدراســات
الحيويــة عــى مــادة الثيموكينــون املســتخلصة مــن الحبــة الســوداء لتقييــم تأثريهــا عــى منــو الخاليــا الرسطانيــة
املعزولــة أو عــى حيوانــات التجــارب حيــث ثبــت أن لهــا تأثــر مثبــط لنمــو الخاليــا الخبيثــة مــا يتطلــب إج ـراء
املزيــد مــن البحــوث للتأكــد مــن صالحيتهــا وفعاليتهــا يف عــاج األورام البرشيــة .ومــن الخاليــا الرسطانيــة التــي
تراجــع منوهــا وتكاثرهــا مبــادة الثيموكنيــون:
•خاليا القولون
•خاليا املبايض
•خاليا املخ
•خاليا الرئة
العظام
•خاليا
• خاليا الربوستاتا
•خاليا الثدي
•خاليا البنكرياس
ورمبــا تشــر هــذه النتائــج إىل إمكانيــة اســتخدام الحبــة الســوداء أو مــادة الثيموكينــون
كعامــل إضــايف مكمــل للعالجــات الكيميائيــة القياســية املعروفــة يف عــاج االورام.

تأثير وقائي من قرحة املعدة واحلمض املعدي

تأثير مضاد لألكسدة
ثبــت علمي ـاً أن خطــر اإلصابــة بــاألورام الخبيثــة يتناســب عكســياً مــع كميــة مضــادات األكســدة املتناولــه يومي ـاً.
و قــد أظهــر مركــب الثيموكينــون تأثــر ملحــوظ مضــاد لألكســدة عــن طريــق آليــات عمــل مختلفــة فمث ـاً فهــو
يثبــط إنتــاج بعــض الخامئــر ( األنزميــات ) الالزمــة لنمــو الخاليــا الخبيثــة كــا يقــوم باصطيــاد الشــوارد االكســجينية
النشــطة مثــل شــوارد الســوبر أوكســيد والهيدروكســيل باإلضافــة اىل قدرتــه عــى تثبيــط التأكســد الخلــوي عــن
طريــق تحفيــز انتــاج الجلوتاثيــون .وبنــا ًء عــى النتائــج املذكــورة فــأن الحبــة الســوداء تعتــر مكون ـاً غذائي ـاً هام ـاً
للوقايــة مــن التأكســد الخلــوي وبالتــايل مــن تكــون الخاليــا الرسطانيــة.
تأثيــر مضــاد لزيــادة ســكر الــدم ( الســكري
النــوع الثانــي)
أظهــرت الدراســات الحيويــة فائــدة خالصــات الحبــة الســوداء
ومركــب الثيموكينــون يف تخفيــض ســكر الــدم وذلــك عــن
طريــق املحافظــة عــى خاليــا البنكريــاس وحاميتهــا وتنشــيطها
مــا يزيــد مــن معــدالت إفــراز االنســولني وبالتــايل تخفيــض
ســكر الــدم .كــا أنهــا تثبــط امتصــاص الجلوكــوز مــن جــدران
األمعــاء الدقيقــة وتزيــد مــن امتصــاص الجلوكــوز مــن الــدم
بواســطة خاليــا العضــات والخاليــا الدهنيــة.
تأثير مضاد للحساسية والربو
أُجريــت دراســات عــى مــرىض يعانــون مــن أم ـراض حساســية
مختلفــة مثــل حساســية األنــف ،الربــو الشــعبي ،األكزميــا حيــث
تــم إعطاؤهــم جرعــات مــن زيــت الحبــة الســوداء لفــرات
مختلفــة .وبعــد إج ـراء القياســات الرسيريــة الالزمــة تبــن أن
زيــت الحبــة الســوداء فعــال يف تخفيــض معظــم مــؤرشات
الحساســية وكذلــك قــدرة خالصــات الحبــة الســوداء كعامــل
وقــايئ لتخفيــف حــدة وتك ـرار األزمــات التنفســية.

مــن املعــروف أن ميكــروب “الهليكوباكــر” ميثــل أحــد أســباب قرحــة
املعــدة ويتــم عالجــه غالب ـاً بعــاج مكــون مــن ثالثــة مســتحرضات
دوائيــة مجتمعــة .وقــد متــت مقارنــة تأثــر الحبــة الســوداء مــع
العــاج الثــايث القيــايس املعــروف لعــاج هــذه الحالــة حيــث ثبــت
أن للحبــة الســوداء تأثــر متقــارب مــع العــاج املذكــور .كــا ثبــت أن
للحبــة الســوداء ومســتخلصاتها القــدرة عــى حاميــة الجــدران املبطنة
للمعــدة مــن الحمــض املعــدي والعوامــل املســببة للقــرح وكذلــك
ميكــن أن يســاعد عــى الوقايــة مــن التهابــات القولــون املتقرحــة.

تأثيرات مضادة للطفيليات

أشــارت عــدة دراســات أوليــة إىل فعاليــة مبــرة للحبــة الســوداء يف
مقاومــة طفيليــات املالريــا ،البلهارســيا ،الديــدان املعويــة.

تأثيرات حيوية أخرى

عــدد مــن الدراســات أشــارت إىل أن الحبــة الســوداء تســاعد يف رسعــة إلتئــام العظــام املكســور ،تقليــل تكويــن حصــوات الــكىل
مــن حيــث العــدد والحجــم ،تقليــل حــدة وعــدد نوبــات الــرع ،حاميــة الــكىل والكبــد مــن الشــوارد األكســجينية النشــطة.

اخلالصة

الدراســات واألبحــاث العلميــة التــي أجريــت خــال العقديــن اآلخريــن لتقييــم الفعاليــة الحيويــة لبــذور الحبــة الســوداء ســواء
الخالصــات املائيــة أو العضويــة أو للزيــت الثابــت أو الطيــار يف مراكــز بحثيــة علميــة متخصصــة يف مختلــف أنحــاء العــامل أثبتــت
الطيــف الواســع مــن الفعاليــة الحيويــة لبــذور الحبــة الســوداء وأن هــذة الفعاليــات البيولوجيــة لبــذور الحبــة الســوداء ترجــع
لعاملــن رئيســيني وهــا:
•قدرة الحبة السوداء أو منتجاتها عىل اصطياد الشوارد االكسجينية النشطة ( مضاد لألكسدة )
•القدرة عىل تحفيز الجهاز املناعي
وحيــث أنــه قــد ثبــت علمي ـاً بــأن عــددا ً كب ـرا ً مــن األم ـراض العضويــة الوظيفيــة ترتبــط بشــكل مبــارش بوجــود الشــوارد
األكســجينية النشــطة بالجســم فــإن الحبــة الســوداء ميكــن أن متثــل مكمـاً غذائيـاً صحيـاً يســتطيع اإلنســان أن يتناولــه يوميـاً
وبأمــان تــام للمســاعدة عــى تحســن الصحــة العامــة وال توجــد أي محاذيــر مــن االســتخدام اليومــي واملســتمر للحبــة الســوداء
نظـرا ً لطيــف األمــان الواســع الــذي تتمتــع بــه مــع مراعــاة عــدم تناولــه أثنــاء الحمــل والرضاعــة بصفــة عامــة.

وينصح بأن يتم استخدام احلبة السوداء طبق ًا لإلرشادات التالية:
•تطحن بذور الحبة السوداء مع عدم تعريضها لدرجات حرارة عالية أثناء الطحن.
•تحفظ يف وعاء زجاجي قاتم محكم الغلق يف مكان جاف بارد وملدة ال تتجاوز شهر عىل األكرث.
•الجرعة اليومية حوايل  5 – 3جرام (ملعقة صغرية).
•زيــت الحبــة الســوداء رسيــع التزنــخ (التأكســد) ولذلــك فأنــه يف حالــة الرغبــة يف اســتخدام الزيــت يفضــل أن يكــون
حديــث االســتخالص ويحفــظ يف إنــاء زجاجــي قاتــم محكــم الغلــق.
•الحبة السوداء ليست بديالًعن أي دواء عالجي آخر ولكنه مكمل غذايئ فقط.

Conclusion

The scientific research studies that had been carried in the last two decades to
evaluate the biological activities of Black seeds and its aqueous or organic extracts,
fixed and volatile oils in a specialized scientific research centers all over the world
have proven the broad spectrum of such activities. Also, it was shown that most
of the tested activities can be attributed to two main properties of the black seed:
• The reactive oxygen species scavenging ability (antioxidant).
• The immune stimulant and immune modulating properties.
Since it has been proven that many of the functional organic diseases are directly
related to the formation of reactive oxygen species in the human body, it could be
concluded that the Black seed might represent a healthy food supplement that
could be taken regularly to improve the general body health. Black seed and its
products are generally safe even if eaten daily but with caution in pregnancy as it
might induce uterine contractions and during lactation.

?How to use the Black seed
• Crush the seeds without exposing to excessive heat.
• The usual daily dose is 3-5 gm (teaspoon).
• Keep the crushed seeds in a dark glass tight container in a cold dry place for
not more than a month.
• The Black seed oil becomes rancid easily; so, if it is desired to use the oil,
it is preferred to use freshly prepared oil and stored in a dark glass tight
container.
• Black seed is not an alternative or a substitute to any medicine but it is only
a food supplement

Gastro Protective Effect

Multiple epidemiological studies have shown that a high intake of antioxidant rich
food is inversely related to cancer risk. Thymoquinone has been shown to exhibit
antioxidant property through different mechanisms. It was shown to work as a
scavenger of several reactive oxygen species including superoxide radical anion
and hydroxyl radical.

As it known that Helicobacter pylori represent a
major causative factor in the etiology of gastric ulcer
that is usually treated by a standard combination of
three medicines. Clinical studies was conducted
aimed to evaluate the effectiveness of Black seeds
in eradication of Helicobacter pylori in comparison
with the standard knows triple therapy. It was
proved that Black seeds possess clinically useful anti Helicobacter pylori activity
comparable to the triple therapy. Also the gastro protective effects of Black seeds
and its extracts had been demonstrated by preventing gastric ulcer formation
induced by necrotizing agents. Moreover, the black seed oil might help in preventing
ulcerative colitis.

Recent findings suggest that Thymoquinone has a potent chemopreventive potential
of inhibiting the process of carcinogenesis by modulating lipid peroxidotion and
cellular antioxidant milieu. Further pre-clinical and clinical research to assess the
health benefits of Thymoquinone is urgently needed.

Anti Protozoal Activity

Antioxidant Activity

Anti Diabetic Activity (Type II)

Several studies have shown that extracts of
Black seeds have anti diabetic effects through
decreasing morphological changes and preserving
pancreatic B-cells integrity. Consequently it is
useful for protecting B-cells against oxidative
stress and amelioration of B-cells ultra structure
leading to increased insulin levels.
In recent studies, it has been proven that the aqueous extract of black seed inhibits
glucose absorption through the small intestine and stimulates glucose uptake by
skeletal muscles and fat cells, thus reducing blood glucose level.

Anti-asthmatic Activities

Clinical trials conducted on patients with allergic
diseases (allergic rhinitis, bronchial asthma, atopic
dermatitis) were treated with Black seed oil. By
measurement of certain biological parameters;
IgE, eosinophil count, endogenous cortisol, and
lymphocyte subpopulation, it was revealed that
Black seed oil could be an effective adjuvant for the
allergy diseases therapy. Also; the result indicates
the prophylactic value of Black seed in decreasing
frequency and severity of asthma attacks.

Many biological studies have shown the outstanding
efficacy of Black seed in the eradication of Malaria,
Schistosomiasis and Intestinal worms.

Miscellaneous Biological Activities

There are many other studies that revealed the potential beneficial effects of Black
seeds in promoting bone healing, reducing renal calculi formation, anticonvulsant
and in protecting liver and kidney from the reactive oxygen species.

What is Black Seed?

The BLACK SEED is the seed of the plant Nigella sativa L. belongs to the family
Ranunculaceae and commonly known by fennel flower, nutmeg flower, Roman
coriander, or black caraway.
Asia Minor represents the original habitat of this species. It is found in vast areas
in Syria, Iraq and Turkey and many Mediterranean regions. The main producing
countries are Syria, Iraq, Egypt, India, Pakistan and Iran. It is also cultivated in mild
climate regions in Africa and America.

Is The Black Seed a Comprehensive Remedy?

Black seed has attracted attention of scientists and researchers all over the world.
Over 150 published studies have been conducted over the last five decades to
investigate the chemical and pharmacological properties of Black seed. Generally,
the pharmacological and biological studies have confirmed, at experimental levels,
many of the claimed folk uses of Black seed as detailed in the following.

Review of the Biological Activities Studies on Black Seed

Amongst the various bioactivities examined for Thymoquinone or the extracts of
black seed, most were concerned with the anticancer or antioxidant potentials,
only few reports have shown a direct correlation between the two. There are also
other ongoing researches targeting other bioactivities as shown in the following.

Antineoplastic Activity

This species includes many varieties that differ in the morphological and chemical
characters specially the volatile oil content. The abundant varieties are shown in
the following table:
VARIETY
Common Black Seed
Damask Black Seed
Oriental Black Seed

FLOWERS
Small white 		
Large blue 		
Yellow and reddish spots

Chemical Constituents of Black Seed

VOLATILE OIL
0.8-1.1%
06-0.9%
Very low

The chemical composition of the black seed is diverse and contains amino acids,
proteins, carbohydrates, fixed and volatile oils, alkaloids, saponins and many
other compounds. There are 4 main ingredients in the volatile oil; Thymoquninone,
Carvacrol, Tanethole and 4-Terpineol. Phytochemical studies of Black seed showed
the presence of more than 100 constituents. Many of these compounds have not
been identified yet, nor have they been pharmacologically tested yet. But it has
been proven that Thymoquinone present in the volatile oil accounts for the majority
of the reported biological activity of black seed.

A major concern of cancer chemotherapy is the side effects induced by the nonspecific chemotherapeutic drugs targeting both normal and cancerous cells.
Studies on Thymoquinone, the main active constituent of Black seed have shown
that it possesses antineoplastic properties in various cancer cell lines and on
experimental animals. These activities were demonstrated as decrease in cancer
cells survival with pro-apoptotic properties and were identified in the following
cancer cell lines:
• Human colon carcinoma 		
• Human glioblastoma (Brain cancer)
• Canine osteosareoma 			
• Breast adenocarcinoma 		

• Ovarian adenocarcinoma
• Lung cancer
• Prostate cancer
• Pancreatic cancer

These preliminary results suggest the possibility of using
Thymoquinone as a complementary factor to the known
standard chemotherapeutic agents.

The BLACK SEED is considered as a one of the oldest
and most important remedies used in the folk Oriental
and Arabic medical practice specially the Islamic
Traditional Medicine in response to the Hadith of
the Prophet encouraging its use as a comprehensive
remedy and due to the proven health benefits in the
old and recent traditional medical practices.
The BLACK SEED was and still being used traditionally
for a wide range of illnesses including Fever, Cough,
Bronchial Asthma, Chronic Headache, Migraine,
Nausea, Dysmenorrhea, Obesity, Diabetes, Paralysis,
Hemiplegia, Back Pain, Inflammation Disorders,
Rheumatic Pain, Hypertension, GIT Disturbances,
ex. Indigestion, Dyspepsia, Dysentery, and Diarrhea,
Stimulant diuretic, Lactagogue and Anthelmintic.
Externally, Black seed oil has been used for wounds,
nose ulcers, eczema and arthritis.

