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 مقدمه
 کشرر اا سرطان عامل اصلی مرر    مررر    

    کشرر اا     مرن عامل مر      یافتهترسعه
از ارر  .    آمریکا یک نفر(1) باشدمیحال ترسعه 

چها  مبتال    اثر سررطان اران درر   ا از  سر  
. بنا بر اعالم سازمان بهداش  اهرانی (2) اند می

مرلررررن برررررا  7/12از حرررد    2008   سررال 
  اان مرلررن بررا 6/7سرطانی تخررن ز ه شده ، 

( ارامر   صد کرل  13)  اند ا هدر   ا از  س  
ایرن مررر ان برا تراره بره افرر ای      مریانتظرا  

ارعررر    بررات  فررتن مرررانبرن سررنی بررا   نررد 
مرلرررن نفرر    سرال  1/13به حرد    ا اف اینده

 یه، معده، کبد،  اا سرطانمرال   برسد.  2030
کلرن   سرنه   پر ستات برشترین مر ان مر     

.  انردمیاثر سرطان  ا سالرانه به در  ادتصرا  
 باشدمی ااسرطان ترینشایعسرطان معده یکی از 

شررع    مر ان     تبه چها م      زنان  ازلحاظ  
    تبرره پررنرا  رررا   ا   . ایررن سرررطان یکرری از 

 % 75 کرهطر  به باشدمی ااسرطان آ  ترینمر 
از مبتالیان به این سرطان اران درر   ا از  سر  

 .(3)  اندمی
نفر مبتال به ترمرر  مزر    2200 تقریباً ارساله
مزر   یکری از  ترمر ارا . (4) شرندمیشناسایی 
   ان کر کی اس    بعد از  اا عا ضه شدیدترین
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 Nigella و Nigella sativa هایگونه دانهاهیسبذر گیاه  عصاره بررسی اثر سمیت

arvensis های سلولی سرطانی معده بر روی رده(AGS)  های تومور مغزیو سلول 
(AST) 

 

 چکیده

داشنت   واسنههبه N. sativa گمنه دانها یسشمن   گیا  مغزی ساالنه باعث موگ بیش از هزارا، نفو در دنیا می یتمممرهاسوطا، مع   و  :هدف و زمینه

شمد  ه ف از ای  مها عه بورسی مهار رش  رد  سلم ی سوطانی مع   و استووسنایتمما  هاتمان  باعث مهار رش  ای  سلملتوکیبات فعال مانا  تایممکمییام، می
 ها بمد کشا گی ای  سلمل از حاظو مقایسه ای  دو عصار   N. arvensisو  N. sativaگمنه  دانها یستمسط عصار  گوفته ش   از 

 دانها یسنمختلن  از عصنار  ا کلنی  هنای( پس از کش ، با غلظ ASTاستووسایتمما )و  (AGS) در ای  مها عه دو رد  سلم ی سوطانی مع   :روش کار

-MTT(3سنمی  و کشنا گی تمسنط تسن   از حناظای  عصنار   واتیتأث ساع  تیمار ش   و سپس 24به م ت  N. arvensisو  N. sativaجاس 

(4,5-dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenyltetrazolium bromide)    های انجا  ش   بنه ونمرت ج اگاننه و در تمامی تس بورسی ش
 انجا  ش   ییتاسه سه تکوار

داش  و ای   N. arvensisنسب  به عصار   های سوطانیبوای سلمل باالتوی سمی  N. sativa دانها یسها، عصار  ا کلی گیا  بواسا  یافته :هایافته

بنه  های باال وابسته به مق ار نبمد  و همنه تقویبنا   ها در مق ارمشاه   بمد  از طوفی کشا گی ای  عصار های استووسایتمما بیشتو قابل در سلمل تفاوت سمی 
 ها را از بی  بودن  سلمل یک نسب 

سنوطانی های اثو سمیی  را بنو روی رد  سنلمل N.arvensisو  N.sativa هایبو اسا  نتایج ای  مها عه، هو دو عصار  موبمط به گمنه :گیرینتیجه

 ممرد مها عه نشا، دادن  

 

  یمغز  تمممر مع  ، سوطا، دانه، ا یس :هاکلیدواژه
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   بررن  آ  مرر سرطان دررن   مررن سررطان 
 ترمر ارا از  %52عامرل  تقریبراً. باشدمیکر کان 

آستر سررایترما  اا سررلرلمزرر    شررد   تک رررر 
 .(5) باشدمی

که به عنرران   مران  ااس سالگرااان  ا  یی 
   گررنردمی را   مر  استفا ه اابررا  بسرا   از 

 ا   اسرتند کره     بررا  ترلرردبه عنران منبعی 
شررررایی اثررات سرر بسررا    ا  ارا مقایسه برا 

 ا نرد.    بررن گرااران  ا  یری، گرااران  تر کا
، معررر ب برره گراارران Nigella،  انهسررراهاررن  

.     ایرن  اسرتا حردی ی از (6) استند اعرازانبر 
 :فرماینرردمیپرررامبر اکرررم نقررل شررده اسرر  کرره 

 "مر  ا بهبرا  ار        مان اس    انهسراه"
برمی مناطق انرب ا  پرا ، شررال    انهسراه.  (7)

  ارچنررن ایرن  باشردمیشرر ی  آسرا افریقا   
بسرا   از مناطق  یبر مانند کشر اا   گرااان   

دا  مرانه ، انرب ا  پا ، اند ، پاکسرتان   ترکرره 
مهرا ایرن  اا گرنرهاز  .(8) شررندمینر  کاشرته 

 .N. sativa   N  اا گرنرهبره  تررانمیارن  

arvensis    تا  65  غن  این گرااان از   .اشا ه کر
تفرا ت  ما ه شررررایی تشرکرل شرده اسر    75

شرررایی حضر  ترایررکریرنرن  ازلحاظ ااآنعرده 
  عردم حضرر  ایرن مرا ه       N. sativa   گرنه 
  .(10 ،9) باشرررردمی  N. arvensisگرنرررره 

  انهسرراهما ه مرارر      ترینمهاتایررکریرنرن 
     غن استخراج شرده از  باشدمی ا  یی  ازلحاظ

انتری  داصر  ا ا    N. sativa  انهسراهاین گراه 
 اکسردانیآنتیضد  (12)ضد  ا چی  (11)باکتریال 

ضررد  (15)ضررد سرررطانی  (14)ضررد  یابرر   (13)
 .N  انهسررراه  عصررا ه  حاصررل از  (16)التهرراب 

arvensis   برر     کانرال انتقرال یررن  ترثثرر   ا ا
  .باشدمی (17)سدیا   بهبر  بررا   کلرر  

بن  مریرنرررن یررا -P–مترررل -6-ای  پر پرررل-2
ترکرر  فعرال مرارر      ترینمهاتایررکریرنرن، 

نخسترن با   ،N. sativaان    انهسراه  غن فرا  
استخراج  1963   سال  EL-Dakhakhanyترسط 
ماننررد  ااییداصررر  (. ایررن  ا    ا ا 12شررد )

 ااسلرلتحریک  (18)متر ف کر ن چرده سلرلی 
  غرر  P53 (19)که  ابسته به ژن  به سر  اپپترز
 داصرررر (. 14) باشررردمی P53ژن  ابسرررته بررره 

، مهررا  ترلرررد   (20) ضرردالتهابی   اکسررردانیآنتی
پسررررتان    اا سرررررطانتک رررررر سررررلرلی    

  ارچنرررن تنظرررا چردرره  (18)آ نرکا سرررنرما 
 اا سرلرل ز  G1سلرلی   مها  چرده    مرحله 

   ایرنری  تثثررات (21, 18)استئرسا کرما      ه 
 . انندمی ا مرتبط با  ار  تایررکریرنرن  سلرلی
شرردید سررری  تررثثرراتعرردم  ترارره برره بررا

بررر       انهسررراهتررایررکریرنرن   عصررا ه گررراه 
.    ایررن ملالعرره (22)برردن  نرمررال اا سررلرل

    اا عصا ه داصر  سری بر ن بر سی منظر به
برررر      N. arvensis   N. sativaارررن  

  استر سرایترما، نخسر   سرطانی معده اا سلرل
گرم از ار    بذ  گرفتره شرده، پرر   شرده    40

سپ  عصا ه گرر  از این برذ اا ترسرط سرسرتا 
مرر    اا سرلرلسرکسله انرام پذیرف .    ا امه 

مرر    ااعصرا همتفا تی از ایرن  اا غلظ نظر با 
 را  گرفتند   پ  از بر سی نترای    یافر   تررا 

کشرندگی  ا برر  داصرر گر ید که ار    عصا ه 
سرطانی  ا ند که این کشندگی     اا سلرل    

 مقردا اا پایرن  ابسته به مقردا        مقدا اا 
 .باشدمیبات غرر  ابسته به مقدا  

 
 روش کار 

 AGS IBRC)  ه سررلرلی سرررطانی معررده

C10071)   استر سایترما (AST)      ارچنرن بذ
، از مرک  ملی ذدایر ژنترکری   N. sativa  انهسراه

از شررک  پاکران  N.arvensis زیستی ایران   بذ 
 FBS: Fetal)بذ  )اصفهان( تهره شد. سرم گرا   

bovine serum   محرط کش  DMEM   Hams 

F12) دریدا   شرد. پرر    از شرک  گر  کرMTT 
(M5655) شرک  سربرا    ازDMSO  از شرک   نر

Roth .آلران دریدا   شد 
    دریدا   شده از ار بذ اا گرم از  40ابتدا  

 Retshکرانچررر )ترسررط  سررتباه   انهسررراهگرنرره 
MM301 )  در    به صر ت پر      آمده   سپ

    به  سرله  ستباه سرکسرله الکلی عصا ه گرر 
حالل: الکل )طی اف  الی اش  ساع  انرام شد 

عصرا ه   درا ج  سراز دالص  سپ  برا   (96%
برا فشرا   سراز دألکر ن الکل از عصا ه از  ستباه 

   ارره سررانتی گرررا  50مرلرری بررا     مررا   150
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    بعد از .(Buchi rotavapor R200)استفا ه شد 
بره عصا ه   غنری برد ن الکرل  لرترمرلی 8ساع  
 2/0آمد. این عصا ه    زیر ار  ترسط فرلتر   س 

 استریل   آما ه استفا ه شد.
سلرلی دریدا   شده    محرط کشر   اا   ه 

 Ham’s  ه سلرلی معده    محرط کش  )مناس  

F12   ه سلرلی استر سایترما    محررط کشر    
DMEM) 15 با% FBS  کش   ا ه شردند. زمرانی

بر نرد،  ر کرر ه  صد فالسک  ا پ 80 ااسلرلکه 
 اا سرلرلتریپسررنه   سرپ  شررا    ااسلرل
ترسط  نگ تریپان بلر انررام شرد.    نهایر   زنده
دانه  یختره شردند،  96 اا پلر     ااسلرلاین 

دانره  96بدین ترتر  که    ار چاارک از پلرر  
ا ا  از  15000معده    اا سلرلا ا  از  10000

 FBS   200  صرد  2  ه سلرلی استر سایترما با 
سرطانی  اا سلرلمحرط  یخته شدند.  مرکر لرتر

 اا سرلرلمعده تران تک رر  باتتر  نسرب  بره 
 ااسلرلاز این  به اررن  لرل استر سایترما  ا ند،

 ااسلرلا ا     ار چااک  یخته شد. به  10000
ا ه شرد ترا بره تره فالسرک اف  ساع  فرصر   

 بره  سر مناسر  درر   ا  مر فرلرژ بچسبند   
 برا  ند.

 دانره 96   پلر   سلرلی    اا   هاز  ارکدام
کره شرامل سره تکررا   چاارک 45)   ار پلرر  

    یختره شرده (باشردمیبرا  ار غلظ   تاییسه
 N. sativaگرنه   انهسراهسپ  به ترتر  با عصا ه 

، 5/1 اا غلظ با  N. arvensis  انهسراهعصا ه   
 .(16)مرکر لرتر مر   تررا   را  گرفتند  7، 5، 3

 24بعرد از گذشر   اه  تعررن بقرا  سرلرلی،
از محلرررل  مرکر لرتررر 20سرراع  برره اررر چااررک 

(5mg/ml) MTT ااسلرلسپ   .(23) اضافه شد 
   معرض این ما ه  را  گرفتند. سرپ   سه ساع 

بره  DMSOحررا   ارا  کل محرط درالی شرده
 اانررنرهاضافه شد. بالفاصله اذب نر    ااچااک

    شررد. گرر انرردازهنررانرمتر  580 مرررجطرل   
 آنالر  22نسخه   SPSSاف ا نرمنهای  کلره نتای  با 

  سا شد. ااآن  نرر ا  
 

 هایافته

 .N   بر سی نترای  حاصرل از سررر  عصرا ه 

 
 N. sativa عصنار  بنذر مختلن  از یهناغلظ با  AGSنممدار ا  ( تیمار رد  سلم ی  درو  بقای سلم ی بع  از تیمار با عصار  گیاها، جاس سیاه انه  -1نممدار 

 .N مختلن  از عصنار  بنذر یهناغلظ بنا  AGSج( تیمنار رد  سنلم ی   N. sativaبنذر  مختلن  از عصنار  یهناغلظ بنا  استووسایتمما سلم ی ب( تیمار رد 

arvensis )مختل  از عصار  بذر یهاغلظ تیمار رد  سلم ی استووسایتمما با  دN. arvensis    و محنمر عمنمدی  غلظن  عصنار  نممدارهامحمر افقی در تمامی
  ده یمرا نشا، ( زن   یهاسلملنانممتو )نمایا، گو  580 ممجطملمق ار جذب نمر در 
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sativa بر        سلرلی معرده(AGS)   مشرااده
مرکر لرتر از عصرا ه  5/1شد که    تررا  با مقدا  

از بررن  فتنرد   تفرا ت  ااسلرل  صد  50 تقریباً
کنتررل ایررا   اا سرلرل ا نسرب  بره  معنا ا  

کر ند. ارچنررن مرر ان کشرندگی    اسرتفا ه از 
(   ایرن %80باتتر، برشتر شد )برر  از  مقدا اا 

مرکر لرترر برابرر  7، 5، 3 کشندگی    مقردا اا 
 ا نسب  به اا نداشرتند. از  معنا ا  بر    تفا ت 

 این نتای  چنرن بر اش  شد که کشندگی عصرا ه
   مقا یر سه تا اف  مرکر لرتر  ابسته بره مقردا  

 – 1شررا ه  نبرر  )نررر ا  استفا ه شده از عصا ه
 .(الف

برر  N. sativaعصا ه  تثثررنتای  مشااده شده از 
  اندهنشران (AST)      ه سلرلی ترمر  مز   

 5، 3، 5/1 آن بر  که عصا ه این گراه    مقدا اا 
اثررر کشررندگی یکسررانی  اشرر .  مرکر لرتررر 7  

این عصرا ه  ابسرته بره مقردا   کشندگی ارچنرن
   (ب -1 اسررتفا ه از  ا   نبررر ه )نرررر ا  شرررا ه

 بر    مرکر لرتر  5/1دا  سرر  این عصا ه    مق
استر سرررایترما بررراتتر از  اا  سررررطانیسرررلرل

 معده بر . اا سلرل
  ه سلرلی معده  تررا ِنتای  حاصل از     بر سی

(AGS)  با عصا هN. arvensis  مشااده گر ید کره
 .Nکشرندگی ایرن عصرا ه    مقایسره برا عصرا ه 

sativa   مرکر لرترر  5/1بسرا  برشتر بر .    مقدا
از برن  ف       مقرا یر  ااسلرل  صد  70 تقریباً

 اا غلظ بعد  اا کشندگی برشتر شد،  لی    
 کشندگی  ابسته به مقدا  عصا ه مرکر لرتر 7   5

نبر    مر ان کشرندگی ارر    غلظر  برابرر برر  
  ه  اا سررلرلتررررا   .(ج - 1)نرررر ا  شرررا ه 

نترای   N.arvensisبا عصا ه  (AST)ستر سایترما ا
ایرن  ا   اثرر  ارا غلظ متفا تی  اش . تررامی 

نسب  به عصرا ه  ااسلرل   این  تر کاکشندگی 
N. sativa  استفا ه شرده  اا غلظ   اره   اش

یکسانی  ا نشان  ا ند. به عبا تی کشندگی  سرر 
ترسط عصرا ه،  ابسرته بره مقردا  غلظر   ااسلرل

   اسرتفا ه از تررامی  استفا ه شده از عصا ه نبر .
 فتنرد از بررن  ااسرلرل  صرد  50 تقریباًمقا یر، 

  (. - 1نرر ا  شرا ه )
تررا  شده با مرکر سکپ فراز  اا سلرلمشااده 

 
 یهاسنلملسنتم، اول:  .سناع  24بع  از  N. arvensis و N. sativaو استووسایتمما در تیمار با عصار  بذر  AGSسلم ی  یهارد تغییوات شکلی  -1 شکل

ب(  N. sativaا  ( رد  سلم ی سوطانی مع   تیمار ش   بنا عصنار    دانها یسعصار  بذر گیا   میکوو یتو از 5/1تیمار ش   با غلظ   یهاسلملکاتول، ستم، دو : 

د( رد  سنلم ی سنوطانی  N. arvensisتیمنار شن   بنا عصنار   AGSرد  سنلم ی  ج(  N. sativaرد  سلم ی سوطانی استووسنایتمما تیمنار شن   بنا عصنار  
 N. arvensis تیمار ش   با عصار  استووسایتمما
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سرلرلی،  ارا تراس نشان  ا  که شکل   معکرس
شرکل  ااسرلرلبعد ازتررا   چا   گرگرنی شده   

)شرکل  انرددر   ا از  س   ا هاصلی   عرلکر   
 (.1شرا ه 

بر سرری نتررای  حاصررل از تر یرره  ا یرران    ه 
 .Nتررا  شده برا عصرا ه برذ  گرراه  AGSسلرلی 

sativa   N. arvensis  ایرن     تثثررکه  نشان  ا
  ا معنیمتفا ت    کامالً    این   ه سلرلی عصا ه
(. ارچنرن نترای  حاصرل از تر یره 1اد ل بر  )

تررا  شده با    عصرا ه  AST ا یان    ه سلرلی 
 ااعصرا هاین  تثثرر  ا معنیمذکر  نشان از تفا ت 

 (.2بر     این   ه سلرلی  اش  )اد ل 
 

 گیرینتیجهبحث و 

با ترکربات شررررایی  ااسلرل آمر مرفقر تررا  
 ابسته به ترانایی این ترکربرات بره تحریرک  کامالً
 با  ار  .باشدمیمر   سر بهسرطانی  اا سلرل

، ااسرطانشناسایی     مان  ادرر    اا پرشرف 
مزر   یکری از  ترمر اا ارچنان سرطان معده   

. باشررندمی   مررانبرررا   ااسرررطان ترینسررخ 
 تررررینمهاترررایررکریرنرن      ترررایررکریرنرن 

 .Nگرنره   انهسرراه    مرارر ترکربات شرررایی 

sativa اس       گرنه N. arvensis ًارر   تقریبا 
سری بر ن ایرن ترکربرات برر      داصر ندا  . 

ا  گرفته   سلرلی مختلف مر   آزمای   ر اا   ه
الری  50مقردا   کهطر  به. (19)تایرد شده اس  

 اا سرررلرل     ه  لرتررررمرلی/ مرکر گررررم 100
 T (Molt، لنفرسرر  (Hep G2) سرطانی کبرد 

  (Sw 620)، کلرن (Wehi 164)، مرترکند یایی (4
 ا از برن  ااسلرلترامی  (J82)    ه سلرلی م انه 

سرر  بات  این عصا ه بر   اندهنشان. این بر می
. (24) باشرردمی سررلرلی مختلررف اررا   ه    

بسرررا   عصررا ه ایررن گراارران سرررر  حررال  عرن
نرمال اند تلرالی  ا ند  اا سلرلپایرنی  ا بر     

     ایشات صر ت گرفته ری  به اتفاق آزم .(24)
درا    مانی از ارله درا  ضد سررطانی   یرا 

 .Nحتی کلره صفات ضد مرکربی سراادانه بر گرنه 

sativa  بر ه    ار  تایررکریرنرن باعث شده کره
کلره این اثرات به این ترکر  نسب   ا ه شر . برا 

ترررایررکریرنرن       تراررره بررره عررردم  ارررر 
بره  N. arvensis (9) تایررکریرنرن    عصا ه برذ 

اثرات کشندگی ایرن عصرا ه برر       سدمی نظر

 N. arvensisو  N. sativaدر تیمار با عصار  بذر  AGSتجزیه واریانس درو  بقا سلم ی رد  سلم ی  -1ج ول 

درجه  
 آزادی

مجممع موبعات 

(SS) 

میانای  موبعات 

(MS) 

 آزمم، فیشو

 با ماریت AGS رد  سلم ی
 N. sativa 

گووهی     بی 
گووهی    داخل

 کل

4              
25          
29 

261/5                  
295/0                  
556/5 

315/1                             
012/0 

413/111*** 

تیمار با                  AGSرد  سلم ی 
N. arvensis 

گووهی     بی 
گووهی    داخل

 کل

4               
25              
29 

337/8          
283/0            
620/8 

084/2          
011/0 

282/184*** 

 کامال معای دار می باش *** : اختالف 

 
 N. arvansis  و N. sativa بذر عصار  با ش   تیمار AST سلم ی رد  در سلم ی بقا درو  واریانس تجزیه -2 ج ول

درجه  
 آزادی

مجممع موبعات 

(SS) 

میانای  موبعات 

(MS) 

 آزمم، فیشو

 تیمار با AST رد  سلم ی
 N. sativa 

گووهی     بی 
گووهی    داخل

 کل

4              
25          
29 

255/2          
227/0         
262/2 

564/0        
001/0 

435/569*** 

 .Nتیمار با  ASTرد  سلم ی 

arvensis 

گووهی     بی 
گووهی    داخل

 کل

4               
25              
29 

974/1         
209/0         
184/2 

493/0        
008/0 

112/59*** 

 *** : اختالف کامال معای دار می باش 
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بررا سررایر ترکربررات  مر  ملالعررهسررلرلی  اررا   ه
ترکربرات  ترینعرردهمرار     آن مرتبط باشرد. 

ارا اسرتند مرنرترپن  N. arvensis سازنده عصا ه
-B)   بترا پررنن (a-pinen)شامل آلفرا پررنن  که

pinen)، n-Undecane   Carvacrol methyl 

ether برشتر گ ا شات مرارر  حراکی از باشدمی .
 اا گررنردهبرر      تثثرردرا  انتی باکتریال   
با تراه به نتای   .(26 ،25)    این ترکربات اس  

داصررر   ترررانمیاز ایررن آزمررای   آمده سرر به
سرطانی  ا نر  به این دررا   اا سلرل کشندگی

 N. arvensis انهسراهاف   . نتای  نشان  ا  عصا ه 

 ا    N. sativeنسب  به عصا ه  تر پایرنسرر   
بات کشندگی  ابسرته بره  مقدا اا   ارچنرن    

اسرتفا ه شرده از  مقدا اا   اره  باشدریمقدا  ن
عصا ه مر ان کشندگی یکسرانی  ا نرد. بعرال ه برا 

برران کرر  کره مقا مر   تررانمیتراه به نترای  
سلرلی سرطانی استر سرایترما نسرب  بره  اا   ه

فا ه شده است اا عصا ه  ه سلرلی معده نسب  به 
تررا  با عصا ه کشته  تثثررباتتر بر ه   کرتر تح  

 .شر می

امر زه بازگش  به استفا ه از ترکربات طبرعری   
بخصر   ا  اا  گراای    ارامع بشرر     بره 

  صرد ترکربراتی کره  60اف ای  اسر . برر  از 
 شرررندمیامررر زه برررا    مرران سرررطان اسررتفا ه 

نررابعی ماننررد ترکربررات طبرعرری اسررتند کرره از م
.  ا  ارا  گرراای (27) آینردمی به  س گرااان 

 معر ب تاکسرل،  ین بالسرترن    یرن کریسرترن
     نردمیبکرا   ااسررطانامر زه نرر       مران 

تعدا  بسرا   از ترکربات گراای ضد سرطانی نرر  
. یکری از (28)   مراحل پر  کلرنرکی  را   ا ند 

ادررر،  اا سرالترکربات معرر ب گرراای کره    
 اا ا  دانه   ایران، معرفی شده   نر      دصرصاً

کررمرن(، کر کررمرن مرا ه مرار  اس  )سرنا کر 
اسر . اگرچره    بردری از مررا    ز  چربره مؤثره

از ترکربرات گرراای  تررانری)مانند کر کررمرن( ن
      مرران اصررلی اسررتفا ه کررر ، امررا  عنرانبرره
 .(29) ا ند  ا  یژهط  مکرل اایباه  عنرانبه

  مانی از گرااران  ا        کا بر عال ه بر این 
، مرؤثرهترکربات  اف اییاابا    نظر گرفتن درا  

  تصررا به استفا ه از عصا ه کل  ا    گرراای 

 یا  ا    تک ترکر  مشتق شرده از گرراه  ا  یری
 ا  . ارچنرررن    پررژ ا  حاضررر  تثمررلاررا  

مشرابه از عصرا ه  اا غلظ اس  که  مشااده ابل
N. arvensis      اثرررات کشررندگی متفررا تی بررر

 تیل آن  ترانمیسلرلی مختلف  ا   که  اا   ه
ترشح شرده،  اا ار مرن ا    نرع تراس سلرلی، 

مقا م  سلرلی   بردی عرامل  یبر بر سری کرر  
   تفکر برشتر   ا  . پژ ا که نراز به 

ایرن     دصر  گرااان  ا  یی معرفی شرده   
   استاندا  سراز برر      تثکردتحقرق، عال ه بر 

ترکربرات مختلرف    عصرا ه  تثثرر   نظر گرفتن 
یک گراه، تحقرقات برشرتر آزمایشرباای    مرر   

برر     مسررراا   ادرل سرلرلی،  تثثررچبرنبی 
مختلرررف   ملالعرررات     اا انررردامبرررر  ترررثثرر

ب    مدل حرررانی اهر  ملالعرات  اا ارعر 
 کی ضر    اس .ررنپر  کل

 
 تقدیر و تشکر

کا شناسری ا شرد  نامهپایاناین مقاله  سرتی از 
آ ا  محسن  شرد شرخ احرد اس . نریسندگان از 

به  فنا   زیس پژ اشباه ملی مهندسی ژنترک   
فرااا آ   ن تسهرالت این پژ ا  تشرکر     لرل
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Abstract 
Background: Every year thousands of people die because of stomach cancer and brain 

tumors. N. sativa plant has thymoquinone and this compound may prevent cancer cell line 

growth in many types of cancer. The purpose of this study was to examine the possibility of 

inhibiting cell growth in human stomach gastric adenocarcinoma (AGS) and astrocytoma cell 

lines (AST) by N. sativa and N. arvensis extract and to compare lethal effect of these two 

extracts on cancer cell line. 

Methods: AGS and AST cell lines were cultured and seeded for 7 hours. After this time these 

cells treated with various concentration of N. sativa and N. arvensis extracts for 24 hours. 

Consequently, the cytotoxicity effect of extract on cell line was investigated by MTT (3-(4,5-

dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) assay. 

Results: Based on our data the extract of N. sativa has cytotoxic effects on both AGS and 

AST cell lines. Although in case of astrocytoma cell line this effect is not dose dependent, in 

AGS cell line the results do not follow the same pattern and at lower three doses the 

cytotoxicity effect was dose dependent. The cytotoxicity effect of N. arvensis extract on 

astrocytoma cell line was dose independent, but in AGS cell line this effect was dose 

dependent. 

Conclusion: According to the results of this study extracts of both N. sativa and N. arvensis 

showed cytotoxicity effect on examined cancer cell lines. 
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