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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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بررسی اثرات ضد توموری و ضد التهابی گیاه سیاه دانه روی ردههای توموری  4T1و CT26
فاطمه حسینی*1

 1گروه ایمنی شناسی ،دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی سمنان ،سمنان ،ایران

چكيده
مقدمه :سرطان دومین عامل مرگ و میر در دنیا است و التهاب مرتبط با سرطان نقش مهمی را در پیشرفت بسیاری از بدخیمیها

بازی میکند .درمانهای 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 میباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه ردههای توموری  4T1و  CT26با غلظتهای مختلف ( 250 ،500 ،1000 µg/mlو  )50عصاره

هیدروالکلی گیاه سیاه دانه تیمارشدند .پس از  48ساعت میزان مهار رشد تومور و بیان ژن  COX-2به ترتیب با روشهای XTT

و  Real time PCRبررسی شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که عصاره سیاه دانه میتواند در یک رفتار وابسته به غلظت باعث کاهش معنی دار در رشد ردههای
توموری  4T1و  CT26در مقایسه با گروه کنترل شود .همچنین مقایسه نتایج حاصل از  Real time PCRنشان داد بیان ژنی

 COX-2حتی در غلظتهای پایین عصاره نیز بصورت معنی داری ،در مقایسه با گروه کنترل در ردههای توموری کاهش پیدا
میکند (.)P<0/05
نتیجهگیری :بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه میتوان گفت که عصاره سیاه دانه نه تنها میتواند باعث کاهش رشد

ردههای توموری شود بلکه میتواند بصورت معنی داری التهاب مرتبط با سرطان را کاهش دهد .بنابراین ممکن است بتوان
از آن بعنوان یک ترکیب درمانی برای بسیاری از سرطانها استفاده کرد.
کلمات کلیدی:

سیاه دانه ،سرطان ،التهابCOX-2 ،

مقدمه

روشهای درمانی در تعداد بسیار زیادی از بیماران چاره ساز نبوده

امروزه بدخیمیها و سرطان ،از شایع ترین علل مرگ و میر در جوامع

و محدودیتهای بسیاری از جمله هزینههای درمانی ،ناکارآمدی در

بشری به شمار میروند ،به طوری بیش از  8/8میلیون از موارد

تومورهای پیشرفته و عوارض جانبی فراوان را در درمان بیماران به

مرگومیر در سال  2015مرتبط با سرطان بوده است ( .)1رشد سرطان

همراه دارند .ناکارآمدی روشهای معمول درمان سرطان که در باال

در کشورهای درحالتوسعه آسیایی دارای بیشترین سرعت در دنیا

به آنها اشاره شد محققان را به سمت استفاده از روشهای درمانی

است .هرچند درمانهایی نظیر جراحی ،شیمی درمانی و رادیوتراپی

دیگر سوق داده است ( .)2یکی از موضوعات مهم که در سالهای

از اولین گزینههای بالینی برای اکثر قریب به اتفاق بیماران سرطانی

اخیر بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است نقش التهاب در

بوده و در بعضی موارد نتایج امید بخشی را به همراه دارند ،اما این

شکلگیری و پیشرفت تومور است ( .)3مطالعات متعددی نشان

* (نویسنده مسئول) فاطمه حسینی ،گروه ایمنی شناسی ،دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی سمنان ،سمنان ،ایران.
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دادند که التهاب مرتبط با سرطان

فاطمه حسینی
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)(Cancer-related inflammation

به مدت  48ساعت روی شیکر قرار داده شد .سپس مخلوط را از

نقش مهمی را در پیشرفت تومور ،آنژیوژنزیز ،متاستاز و سرکوب

کاغذ صافی عبور داده و سپس در روتاری قرار داده شد تا حالل

سیستم ایمنی بازی میکند ( .)5 ،4بنظر میرسد  %20-15مرگ

تبخیر شود .در نهایت عصاره را در آون  45درجه سانتی گراد قرار

و میر ناشی از سرطان به علت شکلگیری پاسخهای التهابی است

داده تا کام ً
ال خشک شود .برای تهیه استوک عصاره محلول10 ،

( .)6با آنکه پروسه التهاب ،روندی پیچیده و دارای تنوع بسیاری

میلی گرم پور عصاره را با  10میلی لیتر از محیط کشت فاقد سرم

در سرطانهای مختلف است اما برخی از واسطهها درگیر در التهاب

اضافه کرده و ورتکس میکنیم .سپس محلول بدست آمده را با

مانند آنزیم سیکلواکسیژناز  (COX-2) 2در ایجاد بسیاری از روندهای

فیلتر  0/22میکرون استریل کرده و تا زمان استفاده در یخچال در

التهابی در سرطانهای مختلف دخالت دارند ( .)7یکی از بهترین

دمای  ۴درجه سانتی گراد نگهداری شد.

شواهد ارتباط بین سرطان و التهاب ،اثر بخشی مصرف داروهای

کشت سلول :دو رده سلولی ( 4T1کارسینوم بدخیم سینه) و CT26

ضدالتهابی در پیشگیری و درمان سرطان است ( .)8اما مصرف

(کارسینوم بدخیم کولون) از انیسیتوپاستور ایران تهیه شدند .سلولها

طوالنی مدت داروهای ضد التهابی مرسوم مثل :آسپرین ،ایبوبروفن،

در محیط کشت  RPMI-1640حاوی  %10سرم جنین گاوی و آنتی

ناپروکسن ،سلکوکسیب ،دیکلوفناک ،دگزامتازون و پردنیزولون

بیوتک پنی سیلین/استرپتومایسین با شرایط دمایی  37درجه سانتی

موجب مشکالت متعدد گوارشی ،قلبی-عروقی ،کلیوی ،سندرم

گراد و  5درصد  CO2نگهداری شدند و زمانیکه تراکم سلولها در

کوشینگ و استئوپروزیس میشوند ( .)9با توجه به عوارض زیاد

فالسک به  70درصد رسید ،توسط تریپسین EDTA-از ته فالسک

ناشی از داروهای شیمیایی ،امروزه توجه زیادی به جایگزینی این

جدا شده و در دور  1500به مدت  5دقیقه سانتریفیوژ شدند.

)(Nigella sativa

پس از شمارش و تعیین درصد زنده ماندن سلولها به روش الم

یک گیاه علفی از خانواده آالله است و در بین گیاهان دارویی ،به

هموسایتومتر و رنگ تریپان بلو ،در صورت زنده بودن باالی 95

گیاهان اعجاز انگیز معروف هستند (.)10

درصد از سلولها جهت انجام تست استفاده شد.

دانههای گیاه دارای روغن ثابت ( 36تا  ،)%38پروتئینها،

تعیین فعالیت ضد توموری عصاره سیاه دانه به روش  :XTTبه

آلکالوئیدها ،ساپونین (مالنین) و اسانس ( 0/4تا  )%2/5است.

منظور برای بررسی اثرات مستقیم عصاره سیاه دانه بر ردههای

داروها با داروهـای گیـاهی وجود دارد .سیاه دانه

روغن ثابت عمدت ًا شامل اسیدهای چرب غیراشباء (لینولئیک و

توموری از آزمون  XTTاستفاده شد .جهت انجام این آزمون ،تعداد

اولئیک اسید) است و عمده ترین اجزاء اسانس تیموکوئینون (%28

 2500سلول  4T1و  CT26به هر حفره از پلیت  96اضافه شد .پس

تا  )%57است .مطالعات مختلفی نشان دادند که این گیاه داری

از گذشت  24ساعت و اتصال سلولها به کف پلیت ،عصاره سیاه

خواص ضد التهابی ( ،)11ضد قارچی ( ،)12ضد باکتریایی ()13

دانه با غلظتهای مختلف ( 250 ،500 ،1000 µg/mlو  )50به سلولها

و تنظیم کننده پاسخهای سیستم ایمنی ( )14میباشد .لذا هدف از

اضافه شدند همجنین از آزاید  % 0/1بعنوان کنترل مثبت جهت القاء

این مطالعه بررسی اثرات ضد توموری و ضد التهابی گیاه سیاه دانه

آپوپتوز در سلولها و از محیط کشت فاقد عصاره بعنوان کنترل

روی ردههای تومورایی است که توانایی باالیی در ایجاد التهاب

منفی استفاده شد .پس از  48ساعت انکوباسیون در دمای  37درجه

دارند (.)15 ،4

سانتی گراد و تحت  CO2 %5سلولها در مجاورت محلول

XTT

قرار گرفتند .در نهایت رنگ سنجی توسط دستگاه االیزا ریدر در

مواد و روشها

دو طول موج  450و  620نانومتر صورت گرفت .الزم به ذکر است

تهیه عصاره هیدروالکلی سیاه دانه ) :(N. sativaبذر سیاه دانه

که همه آزمایشات به صورت سه تایی تکرار شد و میزان مهار رشد

)(IBRC P1006713

از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

سلولهای توموری طبق فرمول زیر محاسبه گردید.

تهیه شد 50 .گرم از سیاه دانه آسیاب شده و به صورت پودر در

 %مهار رشد تومور= ( ODبدون دارو OD -همراه با دارو) ×

آمد .سپس درون یک بشر  200میلیتری با اتانول  %70مخلوط و

 OD/100بدون دارو
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تعیین فعالیت ضد التهابی عصاره سیاه دانه به روش Real time

دادهها از تست  Student’s t-testاستفاده شد .سطح معنیداری با

 :PCRتعیین فعالیت ضد التهابی عصاره سیاه دانه بواسطه سنجش

ضریب اطمینان  95درصد کمتر از  0/05از نظر آماری معنیدار

میزان بیان ژن  COX-2انجام شد .جهت انجام این آزمون ،تعداد

در نظر گرفته شد.

 100000سلول  4T1و  CT26به هر حفره از پلیت  24حفره اضافه شد.
پس از گذشت  24ساعت و اتصال سلولها به کف پلیت ،عصاره

یافتهها

سیاه دانه با غلظتهای مختلف ( 250 ،500 ،1000 µg/mlو  )50به

نتایج حاصل از بررسی اثر سمیت سلولی غلظتهای مختلف

سلولها اضافه شدند .همچنین از محیط کشت فاقد عصاره بعنوان

عصاره هیدروالکلی سیاه دانه روی ردههای توموری  4T1و CT26

کنترل منفی استفاده شد .پس از  48ساعت انکوباسیون در دمای 37

پس از  48ساعت مجاورت نشان داد که این عصاره در غلظتهای

درجه سانتی گراد و تحت  CO2 %5سلولها ،با استفاده از تریپسین

 500 µg/mlو  1000میتواند به طور معنی داری باعث کاهش رشد

از پلیت جدا شده و استخراج  RNAاز ردههای سلولی طبق پروتکل

رده توموری ( CT26به ترتیب  P=0/036و  )P=0/007و در غلظت µg/

cDNA

 1000 mlباعث کاهش معنی دار رشد رده توموری )P=0/015( 4T1

کیت ) Gene All RiboEx kit (GeneAll, Koreaانجام شد .سنتز

نیز با استفاده از کیت high-capacity cDNA reverse transcription kit

شود (شکل  .)1همچنین نتایج آزمون  XTTنشان داد غلظت

) (Applied Biosystems, USAانجام شد .توالی پرایمرهای اختصاصی

عصاره هیدروالکلی سیاه دانه روی رده توموری  CT26پس از 48

IC50

برای بیان ژن  COX-2و همچنین ژن  β-actinبه عنوان استاندارد

ساعت مجاورت تقریب ًا  800 µg/mlو برای رده توموری  4T1باالتر

داخلی در جدول  1نشان داده شده است .بررسی میزان بیان ژنهای

از  1000 µg/mlمیباشد.

مورد نظر با استفاده از کیت سایبرگرین شرکت  Takaraانجام شد.

الف) میزان مهار رشد ردههای توموری  4T1و  CT26پس از 48

برای بررسی اختصاصیت محصول تکثیر شده ،منحنی ذوب رسم

ساعت مجاورت با عصاره هیدروالکلی سیاه دانه به روش  :XTTدر

شد و پس از اتمام واکنش تکثیر دادههای خام به صورت آستانه

این آزمون از محیط کشت بدون عصاره (دوز صفر) بعنوان کنترل

هر ژن ) (Ct: Threshold cycleاز دستگاه استخراج گردید .در انتها

منفی و از آزاید ( )% 0/1بعنوان کنترل مثبت استفاده شد .ب)

جهت محاسبه میزان نسبی بیان ژن از فورمول  2−ΔΔCTاستفاده شد.

تغییرات مورفولوژیک ردههای توموری  4T1و  CT26پس از 48

الزم به ذکر است برای هر نمونه سه تکرار بیولوژیکی و  3تکرار

ساعت مجاورت با عصاره هیدروالکلی سیاه دانه (* نشان دهنده

تکنیکی در نظر گرفته شد.

 P< 0/05و ** نشان دهنده  P< 0/01میباشد).

تجزیه و تحلیل دادهها :از نرم افزارهای  SPSS 22/0و

Graphpad

میزان بیان ژن

COX-2

جهت ارزیابی اثرات ضد التهابی عصاره

 prism 6/01تحت سیسم عامل ویندوز برای آنالیز آماری نتایج استفاده

هیدروالکلی سیاه دانه در ردههای توموری  4T1و  CT26بررسی شد.

گردید .همه دادهها به صورت میانگین  ±انحراف معیار ارایه شده

بدین منظور ردههای توموری با غلظتهای مختلف (،1000 µg/ml

است .اختالف بین گروهها در صورتیكه دادهها غیر پارامتریك

 250 ،500و  )50عصاره تیمار شدند .پس از  48ساعت از سلولهای

بودند از تست  Mann–Whitney U-testو در صورت نرمال بودن

تیمار شده  RNAاستخراج گردید (شکل  2الف) .و با انجام تست

جدول  -1توالی پرایمرها برای بررسی بیان ژنهای  COX-2و

ﻃﻮل ﻗﻄﻌﻪ )(bp

106
133

β-actin

ﺗﻮاﻟﻲ

ﻧﺎم ﭘﺮاﻳﻤﺮ

TCCTGCAAGTGGGTGGAATC

F

TAGATGGGCACTCGACACTTG

R

GGTCATCACTATTGGCAACG

F

ACGGATGTCAACGTCACACT

R

ژن
COX-2

β-actin
F: forward, R: reverse
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شکل  -1بررسی اثرات ضد توموری گیاه سیاه دانه روی ردههای توموری  4T1و

CT26

 Real-timeبیان ژنها مقایسه گردید .نتایج نشان داد که بیان ژن

دهنده  P< 0/01و *** نشان دهنده  P< 0/001میباشد).

 COX-2در تمامی غلظتهای عصاره هیدروالکلی سیاه دانه میتواند
با عث کاهش معنی دار بیان ژن  COX-2نسبت به گروه کنترل (بدون

5

بحث

تیمار) شود (شکل  2ب).

سرطان ،از شایع ترین علل مرگ و میر در جوامع بشری پس از

الف) نمونه ایی از  RNAاستخراج شده از ردههای توموری پس از

بیماریهای قلبی -عروقی به شمار میرود ( .)16امروزه میدانیم

 48ساعت مجاورت با عصاره هیدروالکلی سیاه دانه با غلظت 50

اکثر انواع سرطانها دارای یک ریز محیط التهابی میباشند و حضور

میکروگرم ب) میزان بیان نسبی ژن  COX-2در ردههای توموری

مدیاتورهای التهابی در ریزمحیط تومور ،نقش کلیدی در تقویت

 4T1و  CT26پس از  48ساعت مجاورت با عصاره هیدروالکلی

تکثیر ،بقای تومور ،مهاجرت ،رگزایی ،مهار سیستم ایمنی و در

سیاه دانه به روش  *( Real-timeنشان دهنده  ** ،P< 0/05نشان

نهایت پیشرفت تومور دارد ( .)17امروزه داروهای ضد التهابی

شکل  -2بررسی اثرات ضد التهابی گیاه سیاه دانه روی ردههای توموری  4T1و

CT26
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استروئیدی و غیراستروئیدی با اهداف پیشگیری ،درمان (درمان

آپوپتوتیک و سایتوتوکسیک بر سلولهای توموری  ACHNدر مقایسه

ترکیبی همراه با جراحی و یا داروهای شیمی درمانی ،مهار رشد

با سلولهای سالم  L929است (.)28

تومور ،کاهش متاستاز) برای افزایش طول عمر بیماران مورد

در ادامه بیان ژن  COX-2به روش  Real time PCRنشان داد که عصاره

استفاده قرار میگیرند ( .)18به عنوان مثال داروی غیر استروئیدی

هیدروالکلی سیاه دانه حتی در غلظتهای پایین ( 50میکروگرم) نیز

آسپرین باعث کاهش ایجاد چندین نوع از سرطانهای جامد مانند

میتواند باعث کاهش معنی دار بیان  COX-2شود .در همین راستا

مالنوما ،پروستات و سرطان سینه میشود ( .)19همچنین داروهای

 Landaو همکارانش در سال  2009نشان دادند عصاره سیاه دانه

استروئید ایی دگزامتازون دگزامتازون ،حساسیت میلوما را به داروی

میتواند مسیر التهابی  COX-2را مهار کند ( .)29در واقع بنطر میرسد

اختصاصی مهارکننده لنفوم ) B (Venetoclaxافزایش میدهد (.)20

تیموکوئینون ) (Thymoquinoneموجود در سیاه دانه توانایی مهار آنزیم

عالوه بر این اثرات ضد سرطانی استاتینها در سرطانهای مختلفی

 COX-2را دارد ( .)30تیموکوئینون مهمترین ترکیب فعال در سیاه

همچون سرطان سلولهای هپاتوسیت و یا لوسمی میلوسیتیک حاد

دانه است و بخش عمده ایی از اثرات دارویی سیاه دانه را موجب

نشان داده شده است ( .)21علی رغم فوائد چندگانه داروهای ضد

میشود ( .)31این ترکیب عالوه بر خواص ضد توموری (متوقف

التهابی غیر استروئیدی و استروئیدی در درمان سرطان ،این داروها

کردن چرخه سلولی و تحریک سلولهای توموری به سمت آپوپتوز)

دارای عوارض جانبی باالیی از جمله خونریزیهای گوارشی،

دارای اثرات ضد التهابی مختلفی (کاهش غلظت سایتوکاینهای

اختالالت عملکردی کبد و کلیه ،سندرم کوشینگ و استئوپروزیس

التهابی ،کاهش نیتریک اکسید ،افزایش فعالیت آنزیمهای سوپراکسید

هستند (.)25-22

دیسموتاز ،کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز) است ( .)34-32البته در

از آنجایی که عوارض جانبی استفاده از داروهای گیاهی بسیار

این مطالعه با در نظر گرفتن خواص هم افزایی ترکیبات موثره گیاه

کمتر از داروهای شیمیایی است ،در سالهای اخیر توجه زیادی به

سیاه دانه ،تصمیم به استفاده از عصاره گیاه سیاه دانه بجای ترکیب

استفاده از داروهای گیاهی در درمان سرطان شده است .در پژوهش

مشتق شده از آن گرفتیم.

حاضر ،اثر مقادیر مختلف عصاره سیاه دانه روی ردههای توموری
 4T1و  CT26بررسی شد .مطالعات مختلف نشان دادند که این دو

نتیجهگیری

رده دارای توانایی تومورزایی و التهابی باالیی هستند (.)27 ،26

بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه و سایر مطالعات انجام

نتایج حاصل از بررسی اثر سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی سیاه

شده میتوان گفت که عصاره سیاه دانه نه تنها میتواند باعث کاهش

دانه روی رده توموری  CT26پس از  48ساعت مجاورت نشان داد

رشد ردههای توموری شود بلکه میتواند بصورت معنی داری

که این عصاره به صورت وابسته به دوز میتواند باعث کاهش رشد

التهاب مرتبط با سرطان را کاهش دهد .بنابراین ممکن است بتوان

سلولهای توموری شود .بطوریکه در غلظتهای باالتر از 500 µg/ml

از آن بعنوان یک ترکیب درمانی برای بسیاری از سرطانها استفاده

و در مورد رده توموری  4T1در غلظتهای باالتر از 1000 µg/ml

کرد .البته تحقیقات بیشتر آزمایشگاهی در مورد چگونگی تاثیر این

میتواند باعث کاهش معنیدار رشد سلولهای توموری شود .در

عصاره روی مسیرهای انتقال سیگنال داخل سلولی و ارزیابی اثرات

همین راستا  Tabassiو همکارانش در سال  2012تاثیر غلظتهای

درمانی آن در مدلهای حیوانی تومورهای مختلف در مطالعات

مختلف عصاره هیدروالکلی سیاه دانه را بر میزان رشد و آپوپتوز

پیش کلینیکی ضروری است.

سلولهای رده سرطان کلیه ) (ACHNو رده نرمال کلیه ) (L929بررسی
کردند .نتایج بررسی آنها نشان داد که غلظتهای باالتر از 750 µg/ml

تشکر و قدردانی

در رده توموری  ACHNو غلظتهای باالتر از  1250 µg/mlعصار

از دانشگاه علوم پزشكی سمنان و تمامی همكاران عزیزی كه ما

در رده سلول  L929سبب کاهش معنی دار تعداد سلولها میشود.

را در جهت اجرای هر چه بهتر این تحقیق یاری نمودهاند ،نهایت

همچنین آنها نشان دادند عصاره هیدروالکلی سیاه دانه دارای اثرات

تشكر را داریم.
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