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و   IO Farah توسط   2013 سال  در  که  مطالعه ای  در 
همکارانش  صورت گرفت، خواص ضدسرطانی ترکیبات 
 MCF-7 سیاه دانه بر روی رشد سلول های سرطانی پستان
خواص  که  داد  نشان  آمده  دست  به  نتایج  شد.  بررسی 
و  سیتوتوکسیک  اثرات  علت  به  دانه  سیاه  ضدسرطانی 
داد  نشان  مطالعه  این  باشد.  می  آن  مستقیم  آپوپتوتیک 
رشد  بر  مهاری  اثر  دارای  دانه  سیاه  الکلی  عصاره  که 

سلول های سرطان پستان MCF-7  است]5[.
توسط   2013 سال  در  که  دیگر  ای  مطالعه  در 
رشد  بر  دانه  سیاه  اثرات  شده  انجام   Aiwear Arakmu

تومور در یک مدل حیوانی مورد بررسی قرار گرفت. در 
این مطالعه موش هایی با سلول های توموری با عصاره 
سیاه دانه مورد تیمار قرار گرفتند و اثر سیاه دانه بر روی 
فاکتورهای التهابی TNF-α و 1L-1B و 1L-2 بررسی شد. 
به سرکوب  منجر  دانه  با سیاه  درمان  که  داد  نشان  نتایج 

قابل توجه افزایش وزن تومور شد]6[. 
غلظت های اینترکولین های التهابی در مقایسه با گروه 
کنترل و گروه شاهد مقداری افزایش پیدا کرده بود. این 
مطالعه نشان داد که تیمار با عصاره سیاه دانه می تواند به 

عنوان یک ماده کمکی ضد تومور استفاده شود]6[. 
دو  هر  اینترکولین-2  و  بتا   اینترکولین-یک 
 T-اینترکولین های مهمی است و می تواند تکثیر سلول های
را تقویت کند. در ایمنی ضدتوموری که بیشتر سلول های
عمل  سیتوتوکسیک  مانند  مستقیمًا  توانند  می  هستند،   T
کنند یا به صورت غیر مستقیم از طریق ترشح سایتوکاین 
 IFN-ᵞ عمل کنند. بسیاری از سایتوکاین ها شامل TNF-α

 NK اینترفرون -گاما( و اینترلوکین -2 می توانند سلول(
Natural killer cells(( را فعال کنند]6[. 

از دیرباز گیاهان دارویی، در درمان بیماری ها مورد استفاده قرار گرفته 
است. امروزه با همه پیشرفت ها در زمینه ی داروهای شیمیایی،  به علت 
اثرات جانبی متعدد و هزینه باالی این داروها، گرایش به مصرف داروهای 
گیاهی رو به افزایش است. از این رو گیاهان برای درمان و یا پیشگیری از 

بیماری های مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفته اند]1[. 

بیماری  درمان  برای  گیاهان  از  شده  مشتق  داروهای  از 
سرطان ها نیز  استفاده می شود، زیرا طبیعی بوده و به آسانی 
قابل دسترس است و به راحتی می توانند به شکل خوراکی و 
به عنوان بخشی از غذای مورد مصرف بیمار استفاده شوند]1[. 
روش های درمانی زیادی برای سرطان وجود دارد که با 
اما  توجه به نوع و میزان پیشرفت آن متفاوت خواهد بود، 
نحوه  که  است  سرطان  بروز  از  پیشگیری  است  مهم  آنچه 
اهمیت  بسیار حائز  مقوله  این  در  ها  انسان  زندگی روزمره 
است. با استفاده از یکسری ترکیبات گیاهی در سبد غذایی 
را  سرطان  به  ابتال  خطر  زیادی  حدود  تا  توان  می  روزانه 

کاهش داد]2[. 
گیاه سیاه دانه با نام علمی Nigella-sativa یک گیاه ساالنه 
تیموکوئینون،  آسیااست.  غربی  جنوب  و  جنوب  بومی  و 
مؤثره  مواد  تیمول  و  هیدروکوئینون  تیم  تیموکوئینون،  دی 
اصلی در عصاره آبی دانه گیاه سیاه دانه هستند. تحقیقات نشان 
داده است که بیشتر فعالیت بیولوژیکی دانه این گیاه مربوط به 
تیموکوئینون )TQ( یعنی جزو اصلی روغن دانه گیاه سیاه دانه 
است. تیموکوئینون دارای خواص آنتی اکسید و ضد التهابی 
است و خواص ضدالتهابی آن از طریق سرکوب واسطه های 
التهابی مانند پروستاگالندین ها و کلوترین ها اعمال می شود. 
الیه  روی  بر  کروماتوگرافی  توسط  بار  اولین  تیموکوئینون، 

نازک ژل سیلیکا از گیاه سیاه دانه استخراج شد]3, 4[. 

مریم سعیدی ،  دانشجوی دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی
دکتر طاهره ناجی؛دانشیار گروه سلولی و مولکولی، دانشکده علوم و فناوری های نوین

مقاله علمی

بررسی اثرات سیاه دانه در کاهش پیشرفت  بیماری سرطان
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بعضی افراد مضراتی هم داشته باشد. همیشه برای استفاده 
از داروهای گیاهی به منظور درمان یک مشکل پزشکی، 

باید با پزشک مشورت کرد.
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در صورت نبود آنتی بادی ها، سلول های -NK باعث القاء 
فعالیت لنفوکین  و اثرضد سمی cell-T می شود که باعث 

مهار رشد تومور می شود. 
تواند عملکرد  دانه می  با عصاره سیاه  در مجموع درمان 
ایمنی بدن را بهبود بخشد و رشد تومور را مهار کند و باعث 

تقویت سیستم ایمنی شود]6[. 
دانه  سیاه  نقش  مورد  در  در سال 2013  که  ای  مقاله  در 
توسط Aftab Ahnad و همکارانش صورت گرفت بیان شده 
رشد  مهار  در  بیشتر  افزایش  باعث  تیموکوئینون  که  است 
تومور و آپوپتوز بیشتر در رده سلولی استئوسارکوم انسانی 

saos-2 در مقایسه با گروه شاهد می شود]7[.  
تیموکوئینون به طور قابل توجهی تشکیل لوله سلولی اندوتلیال 

ورید را مسدود می کند و آنژیوژنر را مهار می کند]7[. 
در این مقاله آمده است که تیموکوئینون بر روی سلول های 
کارسینوم دهانه رحم انسانی دارای خاصیت سمیت سلولی 
تحلیل  و  تجزیه  است.  سالم  به سلول های  نسبت  بیشتری 
چرخه سلولی، انجام شده به وسیله فلوسایتومتری، افزایش 
را   TQ با  درمان  تحت  های  سلول  تجمع  در  توجهی  قابل 
القای آپوپتوز توسط این  در مرحلهG1 نشان داد که نشانگر 

ترکیب است]7[. 
TQ باعث از بین بردن سلول های کارسینوم سنگ فرش 

دهانه رحم از طریق آپوپتوز می شود]7[. 
با توجه به مطالعاتی که بر روی تاثیرات سیاه دانه انجام 
شده است می توان نتیجه گرفت که سیاه دانه به عنوان یک 
ترکیب طبیعی خواص بیشماری دارد که از آن می توان به 
طور گسترده در حیطه درمان و پزشکی به خصوص در مقوله 
بیماری سرطان استفاده کرد هر چند که مطالعات بیشتری در 
این زمینه مورد نیاز است. به هر حال شواهد علمی، به فواید 
و بی خطری آن محدود است و سیاه دانه ممکن است برای 
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