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Abstract

Introduction: Globally, cancer is the second leading cause of death. Cancer-related 

inflammation plays an important role in malignant progression of several cancer types. Current 

therapeutic approaches are not completely effective for cancer therapy. In addition, they are 

associated with high side effects. Since medical herbs have fewer side effects than chemical 

drugs. Lots of attention has been paid to the use of herbal extracts in cancer treatment. Therefore, 

the present study aimed to investigate the effects of anti-tumor and anti-inflammatory of Nigella 

sativa in in vitro conditions.

Methods and Materials: In this study, 4T1 and CT26 cell lines were treated with different 

concentrations of hydro alcoholic extracts of Nigella sativa (50, 250, 500, 1000 μg/mL). After 

48hours, the effects of the extract on tumor growth and COX-2 gene expression were analyzed 

by XTT and Real time PCR, respectively.

Results: The results revealed that the 4T1 and CT26 cell lines growth significantly 

decreased in a dose dependent manner comparing to the control group (P<0.05). Moreover , 

Real time PCR results indicated that the expression of COX-2 significantly decreased in a dose 

dependent manner even at the low concentration of extract comparing to the control group 

(P<0.05). 

Discussion and Conclusion: Based on the results, Nigella sativa extract not only 

suppressed growth of cancer cell lines, but also significantly reduced cancer-related 

inflammation. Therefore, it may be utilized as a new therapy against several types of cancer. 
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چكيد ه
مقدمه: سرطان دومین عامل مرگ و میر در دنیا است و التهاب مرتبط با سرطان نقش مهمی را در پیشرفت بسیاری از بدخیمی ها 
بازی می کند. درمان های فعلی برای سرطان معموالً کارآمد نبوده و با عوارض جانبی باالیی همراه هستند. از آنجایی که 
عوارض جانبی استفاده از داروهای گیاهی بسیار کمتر از داروهای شیمیایی است، در سالهای اخیر توجه زیادی به استفاده از 
داروهای گیاهی در درمان سرطان شده است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ضد توموری و ضد التهابی گیاه 

سیاه دانه در شرایط برون تنی می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه رده های توموری 4T1 و CT26 با غلظت های مختلف )µg/ml 1000، 500، 250 و 50( عصاره 
 XTT به ترتیب با روش های COX-2 هیدروالکلی گیاه سیاه دانه تیمارشدند. پس از 48 ساعت میزان مهار رشد تومور و بیان ژن

و Real time PCR بررسی شد.
يافته ها: نتایج نشان داد که عصاره سیاه دانه می تواند در یک رفتار وابسته به غلظت باعث کاهش معنی دار در رشد رده های 
توموری 4T1 و CT26 در مقایسه با گروه کنترل شود. همچنین مقایسه نتایج حاصل از Real time PCR نشان داد بیان ژنی 
COX-2 حتی در غلظت های پایین عصاره نیز بصورت معنی داری، در مقایسه با گروه کنترل در رده های توموری کاهش پیدا 

.)P< 0/05( می کند
نتيجه گيری: بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه می توان گفت که عصاره سیاه دانه نه تنها می تواند باعث کاهش رشد 
رده های توموری شود بلکه می تواند بصورت معنی داری التهاب مرتبط با سرطان را کاهش دهد. بنابراین ممکن است بتوان 

از آن بعنوان یک ترکیب درمانی برای بسیاری از سرطان ها استفاده کرد.
COX-2 ،کلمات کليدی: سیاه دانه، سرطان، التهاب
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مقدمه
امروزه بدخیمی ها و سرطان، از شايع ترين علل مرگ و میر در جوامع 
بشری به شمار می روند، به طوری بیش از ۸/۸ میلیون از موارد 
مرگ ومیر در سال ۲۰1۵ مرتبط با سرطان بوده است )1(. رشد سرطان 
در کشورهای درحال توسعه آسیايی دارای بیشترين سرعت در دنیا 
است. هرچند درمان هايی نظیر جراحی، شیمی درمانی و راديوتراپی 
از اولین گزينه های بالینی برای اکثر قريب به اتفاق بیماران سرطانی 
بوده و در بعضی موارد نتايج امید بخشی را به همراه دارند، اما اين 

روش های درمانی در تعداد بسیار زيادی از بیماران چاره ساز نبوده 
و محدوديت های بسیاری از جمله هزينه های درمانی، ناکارآمدی در 
تومورهای پیشرفته و عوارض جانبی فراوان را در درمان بیماران به 
همراه دارند. ناکارآمدی روش های معمول درمان سرطان که در باال 
به آنها اشاره شد محققان را به سمت استفاده از روش های درمانی 
ديگر سوق داده است )۲(. يكی از موضوعات مهم که در سالهای 
اخیر بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است نقش التهاب در 
شكل گیری و پیشرفت تومور است )۳(. مطالعات متعددی نشان 
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 (Cancer-related inflammation) دادند که التهاب مرتبط با سرطان
نقش مهمی را در پیشرفت تومور، آنژيوژنزيز، متاستاز و سرکوب 
سیستم ايمنی بازی می کند )۴، ۵(. بنظر می رسد 1۵-۲۰% مرگ 
و میر ناشی از سرطان به علت شكل گیری پاسخ های التهابی است 
)۶(. با آنكه پروسه التهاب، روندی پیچیده و دارای تنوع بسیاری 
در سرطان های مختلف است اما برخی از واسطه ها درگیر در التهاب 
مانند آنزيم سیكلواکسیژناز ۲ (COX-2) در ايجاد بسیاری از روندهای 
التهابی در سرطان های مختلف دخالت دارند )۷(. يكی از بهترين 
شواهد ارتباط بین سرطان و التهاب، اثر بخشی مصرف داروهای 
ضدالتهابی در پیشگیری و درمان سرطان است )۸(. اما مصرف 
طوالنی مدت دارو های ضد التهابی مرسوم مثل: آسپرين، ايبوبروفن، 
ناپروکسن، سلكوکسیب، ديكلوفناک، دگزامتازون و پردنیزولون 
موجب مشكالت متعدد گوارشی، قلبی-عروقی، کلیوی، سندرم 
کوشینگ و استئوپروزيس می شوند )9(. با توجه به عوارض زياد 
ناشی از داروهای شیمیايی، امروزه توجه زيادی به جايگزينی اين 
 (Nigella sativa) داروها با داروهـای گیـاهی وجود دارد. سیاه دانه
يك گیاه علفی از خانواده آالله است و در بین گیاهان دارويی، به 

گیاهان اعجاز انگیز معروف هستند )1۰(.
پروتئین ها،  )۳۶ تا %۳۸(،  ثابت  روغن  دارای  گیاه  دانه های 
تا ۲/۵%( است.  اسانس )۰/۴  آلكالوئیدها، ساپونین )مالنین( و 
روغن ثابت عمدتًا شامل اسیدهای چرب غیراشباء )لینولئیك و 
اولئیك اسید( است و عمده ترين اجزاء اسانس تیموکوئینون )%۲۸ 
تا ۵۷%( است. مطالعات مختلفی نشان دادند که اين گیاه داری 
خواص ضد التهابی )11(، ضد قارچی )1۲(، ضد باکتريايی )1۳( 
و تنظیم کننده پاسخ های سیستم ايمنی )1۴( می باشد. لذا هدف از 
اين مطالعه بررسی اثرات ضد توموری و ضد التهابی گیاه سیاه دانه 
روی رده های تومورايی است که توانايی بااليی در ايجاد التهاب 

دارند )۴، 1۵(.

مواد و روش ها
تهيه عصاره هيدروالکلی سياه دانه (N. sativa): بذر سیاه دانه 
ايران  از مرکز ملی ذخاير ژنتیكی و زيستی   (IBRC P1006713)

تهیه شد. ۵۰ گرم از سیاه دانه آسیاب شده و به صورت پودر در 
آمد. سپس درون يك بشر ۲۰۰ میلیتری با اتانول ۷۰% مخلوط و 

به مدت ۴۸ ساعت روی شیكر قرار داده شد. سپس مخلوط را از 
کاغذ صافی عبور داده و سپس در روتاری قرار داده شد تا حالل 
تبخیر شود. در نهايت عصاره را در آون ۴۵ درجه سانتی گراد قرار 
داده تا کاماًل خشك شود. برای تهیه استوک عصاره محلول، 1۰ 
میلی گرم پور عصاره را با 1۰ میلی لیتر از محیط کشت فاقد سرم 
اضافه کرده و ورتكس می کنیم. سپس محلول بدست آمده را با 
فیلتر ۰/۲۲ میكرون استريل کرده و تا زمان استفاده در يخچال در 

دمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شد.
 CT26 4 )کارسینوم بدخیم سینه( وT1 کشت سلول: دو رده سلولی
)کارسینوم بدخیم کولون( از انیسیتوپاستور ايران تهیه شدند. سلولها 
در محیط کشت RPMI-1640 حاوی 1۰% سرم جنین گاوی و آنتی 
بیوتك پنی سیلین/استرپتومايسین با شرايط دمايی ۳۷ درجه سانتی 
گراد و ۵ درصد CO2 نگهداری شدند و زمانیكه تراکم سلولها در 
فالسك به ۷۰ درصد رسید، توسط تريپسین-EDTA از ته فالسك 
جدا شده و در دور 1۵۰۰ به مدت ۵ دقیقه سانتريفیوژ شدند. 
پس از شمارش و تعیین درصد زنده ماندن سلولها به روش الم 
هموسايتومتر و رنگ تريپان بلو، در صورت زنده بودن باالی 9۵ 

درصد از سلولها جهت انجام تست استفاده شد.
تعيين فعاليت ضد توموری عصاره سياه دانه به روش XTT: به 
منظور برای بررسی اثرات مستقیم عصاره سیاه دانه بر رده های 
توموری از آزمون XTT استفاده شد. جهت انجام اين آزمون، تعداد 
۲۵۰۰ سلول 4T1 و CT26 به هر حفره از پلیت 9۶ اضافه شد. پس 
از گذشت ۲۴ ساعت و اتصال سلول ها به کف پلیت، عصاره سیاه 
دانه با غلظت های مختلف )µg/ml 1۰۰۰، ۵۰۰، ۲۵۰ و ۵۰( به سلولها 
اضافه شدند همجنین از آزايد ۰/1 % بعنوان کنترل مثبت جهت القاء 
آپوپتوز در سلول ها و از محیط کشت فاقد عصاره بعنوان کنترل 
منفی استفاده شد. پس از ۴۸ ساعت انكوباسیون در دمای ۳۷ درجه 
 XTT سلول ها در مجاورت محلول CO2 %۵ سانتی گراد و تحت
قرار گرفتند. در نهايت رنگ سنجی توسط دستگاه االيزا ريدر در 
دو طول موج ۴۵۰ و ۶۲۰ نانومتر صورت گرفت. الزم به ذکر است 
که همه آزمايشات به صورت سه تايی تكرار شد و میزان مهار رشد 

سلول های توموری طبق فرمول زير محاسبه گرديد.
% مهار رشد تومور= )OD بدون دارو- OD همراه با دارو( × 

OD/1۰۰ بدون دارو
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 Real time تعيين فعاليت ضد التهابی عصاره سياه دانه به روش
PCR: تعیین فعالیت ضد التهابی عصاره سیاه دانه بواسطه سنجش 

میزان بیان ژن COX-2 انجام شد. جهت انجام اين آزمون، تعداد 
1۰۰۰۰۰ سلول 4T1 و CT26 به هر حفره از پلیت ۲۴ حفره اضافه شد. 
پس از گذشت ۲۴ ساعت و اتصال سلول ها به کف پلیت، عصاره 
سیاه دانه با غلظت های مختلف )µg/ml 1۰۰۰، ۵۰۰، ۲۵۰ و ۵۰( به 
سلولها اضافه شدند. همچنین از محیط کشت فاقد عصاره بعنوان 
کنترل منفی استفاده شد. پس از ۴۸ ساعت انكوباسیون در دمای ۳۷ 
درجه سانتی گراد و تحت CO2 %۵ سلول ها، با استفاده از تريپسین 
از پلیت جدا شده و استخراج RNA از رده های سلولی طبق پروتكل 
 cDNA انجام شد. سنتز Gene All RiboEx kit (GeneAll, Korea) کیت
 high-capacity cDNA reverse transcription kit نیز با استفاده از کیت
(Applied Biosystems, USA) انجام شد. توالی پرايمرهای اختصاصی 

برای بیان ژن COX-2 و همچنین ژن β-actin به عنوان استاندارد 
داخلی در جدول 1 نشان داده شده است. بررسی میزان بیان ژن های 
مورد نظر با استفاده از کیت سايبرگرين شرکت Takara انجام شد. 
برای بررسی اختصاصیت محصول تكثیر شده، منحنی ذوب رسم 
شد و پس از اتمام واکنش تكثیر داده های خام به صورت آستانه 
هر ژن (Ct: Threshold cycle) از دستگاه استخراج گرديد. در انتها 
جهت محاسبه میزان نسبی بیان ژن از فورمول ΔΔCT−2 استفاده شد. 
الزم به ذکر است برای هر نمونه سه تكرار بیولوژيكی و ۳ تكرار 

تكنیكی در نظر گرفته شد.
 Graphpad و SPSS 22/0 تجزيه و تحليل داده ها: از نرم افزارهای
prism 6/01 تحت سیسم عامل ويندوز برای آنالیز آماری نتايج استفاده 

گرديد. همه داده ها به صورت میانگین ± انحراف معیار ارايه شده 
است. اختالف بین گروهها در صورتیكه داده ها غیر پارامتريك 
بودند از تست Mann–Whitney U-test و در صورت نرمال بودن 

داده ها از تست Student’s t-test استفاده شد. سطح معنی داری با 
ضريب اطمینان 9۵ درصد کمتر از ۰/۰۵ از نظر آماری معنی دار 

در نظر گرفته شد.

يافته ها
مختلف  اثر سمیت سلولی غلظت های  بررسی  از  نتايج حاصل 
 CT26 4 وT1 عصاره هیدروالكلی سیاه دانه روی رده های توموری
پس از ۴۸ ساعت مجاورت نشان داد که اين عصاره در غلظت های 
µg/ml ۵۰۰ و 1۰۰۰ می تواند به طور معنی داری باعث کاهش رشد 

µg/ و در غلظت )P= ۰/۰۰۷ و P= ۰/۰۳۶ به ترتیب( CT26 رده توموری
 )P= ۰/۰1۵( 4T1 1۰۰۰ باعث کاهش معنی دار رشد رده توموری ml

 IC50 نشان داد غلظت XTT شود )شكل 1(. همچنین نتايج آزمون
عصاره هیدروالكلی سیاه دانه روی رده توموری CT26 پس از ۴۸ 
ساعت مجاورت تقريبًا µg/ml ۸۰۰ و برای رده توموری 4T1 باالتر 

از µg/ml 1۰۰۰ می باشد.
الف( میزان مهار رشد رده های توموری 4T1 و CT26 پس از ۴۸ 
ساعت مجاورت با عصاره هیدروالكلی سیاه دانه به روش XTT: در 
اين آزمون از محیط کشت بدون عصاره )دوز صفر( بعنوان کنترل 
منفی و از آزايد )۰/1 %( بعنوان کنترل مثبت استفاده شد. ب( 
تغییرات مورفولوژيك رده های توموری 4T1 و CT26 پس از ۴۸ 
ساعت مجاورت با عصاره هیدروالكلی سیاه دانه )* نشان دهنده 

P< ۰/۰۵ و ** نشان دهنده P< ۰/۰1 می باشد(.
میزان بیان ژن COX-2 جهت ارزيابی اثرات ضد التهابی عصاره 
هیدروالكلی سیاه دانه در رده های توموری 4T1 و CT26 بررسی شد. 
 ،1۰۰۰ µg/ml( بدين منظور رده های توموری با غلظت های مختلف
۵۰۰، ۲۵۰ و ۵۰( عصاره تیمار شدند. پس از ۴۸ ساعت از سلول های 
تیمار شده RNA استخراج گرديد )شكل ۲ الف(. و با انجام تست 

β-actin و COX-2 جدول 1- توالی پرايمرها برای بررسی بيان ژن های

F: forward, R: reverse

 )bpطول قطعه ( توالي نام پرايمر  ژن

COX-2 
F TCCTGCAAGTGGGTGGAATC 

106  
R TAGATGGGCACTCGACACTTG 

β-actin 
F GGTCATCACTATTGGCAACG 

133  
R ACGGATGTCAACGTCACACT 
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Real-time بیان ژن ها مقايسه گرديد. نتايج نشان داد که بیان ژن 

COX-2 در تمامی غلظت های عصاره هیدروالكلی سیاه دانه می تواند 

با عث کاهش معنی دار بیان ژن COX-2 نسبت به گروه کنترل )بدون 
تیمار( شود )شكل ۲ ب(.

الف( نمونه ايی از RNA استخراج شده از رده های توموری پس از 
۴۸ ساعت مجاورت با عصاره هیدروالكلی سیاه دانه با غلظت ۵۰ 
میكروگرم ب( میزان بیان نسبی ژن COX-2 در رده های توموری 
4T1 و CT26 پس از ۴۸ ساعت مجاورت با عصاره هیدروالكلی 

سیاه دانه به روش Real-time )* نشان دهنده P< ۰/۰۵، ** نشان 

دهنده P< ۰/۰1 و *** نشان دهنده P< ۰/۰۰1 می باشد(.

بحث
سرطان، از شايع ترين علل مرگ و میر در جوامع بشری پس از 
بیماری های قلبی- عروقی به شمار می رود )1۶(. امروزه می دانیم 
اکثر انواع سرطان ها دارای يك ريز محیط التهابی می باشند و حضور 
مدياتورهای التهابی در ريزمحیط تومور، نقش کلیدی در تقويت 
تكثیر، بقای تومور، مهاجرت، رگ زايی، مهار سیستم ايمنی و در 
نهايت پیشرفت تومور دارد )1۷(. امروزه داروهای ضد التهابی 
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استروئیدی و غیراستروئیدی با اهداف پیشگیری، درمان )درمان 
ترکیبی همراه با جراحی و يا داروهای شیمی درمانی، مهار رشد 
مورد  بیماران  عمر  طول  افزايش  برای  متاستاز(  کاهش  تومور، 
استفاده قرار می گیرند )1۸(. به عنوان مثال داروی غیر استروئیدی 
آسپرين باعث کاهش ايجاد چندين نوع از سرطان های جامد مانند 
مالنوما، پروستات و سرطان سینه می شود )19(. همچنین داروهای 
استروئید ايی دگزامتازون دگزامتازون، حساسیت میلوما را به داروی 
اختصاصی مهارکننده لنفوم B (Venetoclax) افزايش می دهد )۲۰(. 
عالوه بر اين اثرات ضد سرطانی استاتین ها در سرطان های مختلفی 
همچون سرطان سلول های هپاتوسیت و يا لوسمی میلوسیتیك حاد 
نشان داده شده است )۲1(. علی رغم فوائد چندگانه داروهای ضد 
التهابی غیر استروئیدی و استروئیدی در درمان سرطان، اين داروها 
از جمله خونريزی های گوارشی،  بااليی  دارای عوارض جانبی 
اختالالت عملكردی کبد و کلیه، سندرم کوشینگ و استئوپروزيس 

هستند )۲۵-۲۲(.
از آنجايی که عوارض جانبی استفاده از داروهای گیاهی بسیار 
کمتر از داروهای شیمیايی است، در سالهای اخیر توجه زيادی به 
استفاده از داروهای گیاهی در درمان سرطان شده است. در پژوهش 
حاضر، اثر مقادير مختلف عصاره سیاه دانه روی رده های توموری 
4T1 و CT26 بررسی شد. مطالعات مختلف نشان دادند که اين دو 

رده دارای توانايی تومورزايی و التهابی بااليی هستند )۲۶، ۲۷(.
نتايج حاصل از بررسی اثر سمیت سلولی عصاره هیدروالكلی سیاه 
دانه روی رده توموری CT26 پس از ۴۸ ساعت مجاورت نشان داد 
که اين عصاره به صورت وابسته به دوز می تواند باعث کاهش رشد 
 ۵۰۰ µg/ml سلولهای توموری شود. بطوريكه در غلظت های باالتر از
 1۰۰۰ µg/ml 4 در غلظت های باالتر ازT1 و در مورد رده توموری
می تواند باعث کاهش معنی دار رشد سلول های توموری شود. در 
همین راستا Tabassi و همكارانش در سال ۲۰1۲ تاثیر غلظت های 
مختلف عصاره هیدروالكلی سیاه دانه را بر میزان رشد و آپوپتوز 
سلول های رده سرطان کلیه (ACHN) و رده نرمال کلیه (L929) بررسی 
 ۷۵۰ µg/ml کردند. نتايج بررسی آنها نشان داد که غلظت های باالتر از
در رده توموری ACHN و غلظت های باالتر از µg/ml 1۲۵۰ عصار 
در رده سلول L929 سبب کاهش معنی دار تعداد سلول ها می شود. 
همچنین آنها نشان دادند عصاره هیدروالكلی سیاه دانه دارای اثرات 

آپوپتوتیك و سايتوتوکسیك بر سلولهای توموری ACHN در مقايسه 
با سلولهای سالم L929 است )۲۸(.

در ادامه بیان ژن COX-2 به روش Real time PCR نشان داد که عصاره 
هیدروالكلی سیاه دانه حتی در غلظت های پايین )۵۰ میكروگرم( نیز 
می تواند باعث کاهش معنی دار بیان COX-2 شود. در همین راستا 
Landa و همكارانش در سال ۲۰۰9 نشان دادند عصاره سیاه دانه 

می تواند مسیر التهابی COX-2 را مهار کند )۲9(. در واقع بنطر می رسد 
تیموکوئینون (Thymoquinone) موجود در سیاه دانه توانايی مهار آنزيم 
COX-2 را دارد )۳۰(. تیموکوئینون مهمترين ترکیب فعال در سیاه 

دانه است و بخش عمده ايی از اثرات دارويی سیاه دانه را موجب 
می شود )۳1(. اين ترکیب عالوه بر خواص ضد توموری )متوقف 
کردن چرخه سلولی و تحريك سلولهای توموری به سمت آپوپتوز( 
دارای اثرات ضد التهابی مختلفی )کاهش غلظت سايتوکاين های 
التهابی، کاهش نیتريك اکسید، افزايش فعالیت آنزيم های سوپراکسید 
ديسموتاز، کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز( است )۳۲-۳۴(. البته در 
اين مطالعه با در نظر گرفتن خواص هم افزايی ترکیبات موثره گیاه 
سیاه دانه، تصمیم به استفاده از عصاره گیاه سیاه دانه بجای ترکیب 

مشتق شده از آن گرفتیم.

نتيجه گيری
بر اساس نتايج بدست آمده در اين مطالعه و ساير مطالعات انجام 
شده می توان گفت که عصاره سیاه دانه نه تنها می تواند باعث کاهش 
رشد رده های توموری شود بلكه می تواند بصورت معنی داری 
التهاب مرتبط با سرطان را کاهش دهد. بنابراين ممكن است بتوان 
از آن بعنوان يك ترکیب درمانی برای بسیاری از سرطان ها استفاده 
کرد. البته تحقیقات بیشتر آزمايشگاهی در مورد چگونگی تاثیر اين 
عصاره روی مسیرهای انتقال سیگنال داخل سلولی و ارزيابی اثرات 
درمانی آن در مدل های حیوانی تومورهای مختلف در مطالعات 

پیش کلینیكی ضروری است.

تشكر و قدردانی
از دانشگاه علوم پزشكی سمنان و تمامی همكاران عزيزی که ما 
را در جهت اجرای هر چه بهتر اين تحقیق ياری نموده اند، نهايت 

تشكر را داريم.



CT26 4 وT1 7بررسی اثرات ضد توموری و ضد التهابی گیاه سیاه دانه روی رده های توموری فاطمه حسینی

References
1- Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2016. CA: a 

cancer journal for clinicians. 2016;66(1):7-30.
2- Wierda WG, Chiorazzi N, Dearden C, Brown JR, Montserrat 

E, Shpall E, et al. Chronic lymphocytic leukemia: new 
concepts for future therapy. Clinical Lymphoma Myeloma 
and Leukemia. 2010;10(5):369-78.

3- Tiegs G, Lohse A, Thimme R, Trautwein C. Inflammation 
and Cancer. Digestion. 2013;87(4):223-90.

4- Hosseini F, Hassannia H, Mahdian-Shakib A, Jadidi-Niaragh 
F, Enderami SE, Fattahi M, et al. Targeting of crosstalk 
between tumor and tumor microenvironment by β-D 
mannuronic acid (M2000) in murine breast cancer model. 
Cancer Medicine. 2017;6(3):640-50.

5- Candido J, Hagemann T. Cancer-related inflammation. 
Journal of clinical immunology. 2013;33(1):79-84.

6- Mantovani A, Allavena P, Sica A, Balkwill F. Cancer-related 
inflammation. Nature. 2008;454(7203):436-44.

7- Ang D, DuBois RN. The role of COX-2 in intestinal 
inflammation and colorectal cancer. Oncogene. 
2010;29(6):781-8.

8- Harris RE, Beebe-Donk J, Doss H, Doss DB. Aspirin, 
ibuprofen, and other non-steroidal anti-inflammatory drugs 
in cancer prevention: a critical review of non-selective COX-
2 blockade. Oncology reports. 2005;13(4):559-83.

9- Suleyman H, Demircan B, Karagoz Y. Anti-inflammatory and 
side effects of cyclo-oxygenase inhibitors. Pharmacological 
reports. 2007;59(3):247.

10- Salem ML. Immunomodulatory and therapeutic 
properties of the Nigella sativa L. seed. International 
immunopharmacology. 2005;5(13):1749-70.

11- Umar S, Zargan J, Umar K, Ahmad S, Katiyar CK, Khan 
HA. Modulation of the oxidative stress and inflammatory 
cytokine response by thymoquinone in the collagen induced 
arthritis in Wistar rats. Chemico-biological interactions. 
2012;197(1):40-6.

12- Bita A, Rosu A, Calina D, Rosu L, Zlatian O, Dindere C, et al. 
An alternative treatment for Candida infections with Nigella 
sativa extracts. European Journal of Hospital Pharmacy: 
Science and Practice. 2012;19(2):162-.

13- Bakathir HA, Abbas NA. Detection of the antibacterial effect 
of nigella sativa ground seedswith water. African Journal 
of Traditional, Complementary and Alternative Medicines. 
2011;8(2).

14- Salem M, Alenzi F, Attia W. Thymoquinone, the active 
ingredient of Nigella sativa seeds, enhances survival and 
activity of antigen-specific CD8-positive T cells in vitro. 
British journal of biomedical science. 2011;68(3):131-7.

15- Tesniere A, Schlemmer F, Boige V, Kepp O, Martins I, 
Ghiringhelli F, et al. Immunogenic death of colon cancer 
cells treated with oxaliplatin. Oncogene. 2010;29(4):482-91.

16- Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Murray T, et al. 
Cancer statistics, 2008. CA: a cancer journal for clinicians. 
2008;58(2):71-96.

17- Goswami B, Rajappa M, Sharma Ma, Sharma A. Inflammation: 
its role and interplay in the development of cancer, with 
special focus on gynecological malignancies. International 
journal of gynecological cancer. 2008;18(4):591-9.

18- Zhang Y, Liu L, Fan P, Bauer N, Gladkich J, Ryschich 
E, et al. Aspirin counteracts cancer stem cell features, 
desmoplasia and gemcitabine resistance in pancreatic 
cancer. Oncotarget. 2015;6(12):9999.

19- Zhang Q, Zhu B, Li Y. Resolution of Cancer-Promoting 
Inflammation: A New Approach for Anticancer Therapy. 
Frontiers in Immunology. 2017;8.

20- Matulis SM, Gupta VA, Nooka AK, Hollen H, Kaufman JL, 
Lonial S, et al. Dexamethasone treatment promotes Bcl-2 
dependence in multiple myeloma resulting in sensitivity to 
venetoclax. Leukemia. 2015.

21- Chae YK, Yousaf M, Malecek M-K, Carneiro B, Chandra 
S, Kaplan J, et al. Statins as anti-cancer therapy; Can we 
translate preclinical and epidemiologic data into clinical 
benefit? Discovery medicine. 2015;20(112):413-27.

22- McGettigan P, Henry D. Cardiovascular risk with non-
steroidal anti-inflammatory drugs: systematic review of 
population-based controlled observational studies. PLoS 
Med. 2011;8(9):e1001098.

23- Rafaniello C, Ferrajolo C, Sullo MG, Sessa M, Sportiello 
L, Balzano A, et al. Risk of gastrointestinal complications 
associated to NSAIDs, low-dose aspirin and their 
combinations: Results of a pharmacovigilance reporting 
system. Pharmacological research. 2016;104:108-14.

24- Rauch A, Seitz S, Baschant U, Schilling AF, Illing A, Stride B, 
et al. Glucocorticoids suppress bone formation by attenuating 
osteoblast differentiation via the monomeric glucocorticoid 
receptor. Cell metabolism. 2010;11(6):517-31.

25- Bordag N, Klie S, Jürchott K, Vierheller J, Schiewe H, 
Albrecht V, et al. Glucocorticoid (dexamethasone)-induced 
metabolome changes in healthy males suggest prediction of 
response and side effects. Scientific reports. 2015;5.

26- Madera L, Greenshields A, Coombs MRP, Hoskin DW. 4T1 
murine mammary carcinoma cells enhance macrophage-
mediated innate inflammatory responses. PloS one. 
2015;10(7):e0133385.

27- Breitbach CJ, Paterson JM, Lemay CG, Falls TJ, McGuire 
A, Parato KA, et al. Targeted inflammation during oncolytic 
virus therapy severely compromises tumor blood flow. 
Molecular Therapy. 2007;15(9):1686-93.

28- Tabassi N, Khajavi-Rad A, Mahmoudi M, Bahar-Ara J, 
Rastin M, HosainPour-Mashhadi M. Effect of alcoholic 
extract of Nigella sativa on proliferation and apoptosis of 



سال دوازدهم، شماره سوم، پاییز 1396 مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی8

cells ACHN renal cancer Category. J Shahrekord Univ Med 
Sci. 2010;12(3):7-14.

29- Hebi M, Zeggwagh N, Hajj L, El Bouhali B, Eddouks M. 
Cardiovascular effect of Nigella sativa L. Aqueous Extract in 
Normal Rats. Cardiovascular & Haematological Disorders-
Drug Targets (Formerly Current Drug Targets-Cardiovascular 
& Hematological Disorders). 2016;16(1):47-55.

30- Hsu H-H, Chen M-C, Day CH, Lin Y-M, Li S-Y, Tu C-C, et 
al. Thymoquinone suppresses migration of LoVo human 
colon cancer cells by reducing prostaglandin E2 induced 
COX-2 activation. World journal of gastroenterology. 
2017;23(7):1171.

31- Chehl N, Chipitsyna G, Gong Q, Yeo CJ, Arafat HA. 
Anti-inflammatory effects of the Nigella sativa seed 

extract, thymoquinone, in pancreatic cancer cells. HPB. 
2009;11(5):373-81.

32- Gali-Muhtasib H, Roessner A, Schneider-Stock R. 
Thymoquinone: a promising anti-cancer drug from natural 
sources. The international journal of biochemistry & cell 
biology. 2006;38(8):1249-53.

33- Shoieb AM, Elgayyar M, Dudrick PS, Bell JL, Tithof PK. In 
vitro inhibition of growth and induction of apoptosis in cancer 
cell lines by thymoquinone. International journal of oncology. 
2003;22(1):107-13.

34- El Gazzar M, El Mezayen R, Marecki JC, Nicolls MR, Canastar 
A, Dreskin SC. Anti-inflammatory effect of thymoquinone in 
a mouse model of allergic lung inflammation. International 
immunopharmacology. 2006;6(7):1135-42.




