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چکیده
هدف :هدف از این مطالعه مقایسه اثرات عصاره کلروفرمی دو نوع جلبک قرمز و قهوه ای بر تکثیر ،چرخه سلولی و القای آپوپتوزیس در
رده سلولی سرطان پستان میباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی ،ابتدا سلولهای سرطانی  MCF 7و نرمال  MRC 5کشت داده شده و در ادامه سلولها با
عصارههای کلروفرمی جلبکها بهمدت  48ساعت تیمار شدند .درصد بقا سلولها بهروش  MTTو نوع مرگ سلولی

غلظتهای مختلفی از
القا شده و توقف چرخه سلولی بهروش فلوسایتومتری بررسی شدند .نتایج حاصله توسط نرم افزار  Prismمورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج :نتایج نشان داد که هردو جلبک قهوه ای و جلبک قرمز ،تکثیر سلولهای سرطانی  MCF7را بهصورت یک الگوی وابسته به غلظت
کاهش دادند .غلظت  IC50برای عصاره کلروفرمی جلبک قهوهای برابر  88میکروگرم بر میلیلیتر و برای جلبک قرمز برابر  107میکروگرم
بر میلیلیتر بود .این مقادیر بیانگر اثرات مهاری بیشتر جلبک قهوهای ( 63/31درصد) نسبت به قرمز ( 58/33درصد) بود .همچنین این
دو عصاره بهطور موثری آپوپتوزیس را القا و چرخه سلولی را در مرحله  G0/G1متوقف کردند.
نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد که عصاره کلروفرمی این جلبکها میتواند بهعنوان یک مهارکننده قوی رشد برای سرطان پستان
مطرح باشد.
واژگان کلیدی ،Sargassum angostifolium ،Gracilaria salicornia :سرطان پستان ،آپوپتوزیس ،چرخه سلولی

300

مجله سلول و بافت (علمي -پژوهشي) ،جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1400

بررسي مقایسهای اثر فراکشن کلروفرمي جلبك قرمز...

پردیس میرزاییان و همکاران

مقدمه

امروزه سرطانهای گوناگون در سراسر جهان ،عامل بخش زیادی از مرگومیرها میباشند .روشهای درمان متفاوتی برای
سرطانها وجود دارد که میتوان به جراحی ،شیمیدرمانی ،رادیوتراپی ،هورمون درمانی و ایمونوتراپی اشاره داشت .سرطان
پستان شیوع باالیی در بین زنان دارد ،بهطوریکه حدود  10درصد زنان در طول عمر خود بهاین بیماری مبتال میشوند.
مطالعات اخیر نشان میدهد که سرطان پستان با رشد روبهافزایش خود ،به یکی از شایعترین بدخیمیها در میان زنان ایرانی
تبدیل شده است و از هر  100000زن 33 ،نفر به این سرطان مبتال میشوند ( .)2 ،1غیر از روشهای رایج ذکر شده ،امروزه
استفاده از مواد گیاهی در درمان سرطان نسبت به مواد شیمیایی از اهمیت فوق العادهای برخوردار میباشد ،زیرا مواد گیاهی
اثرات جانبی کمتری دارند .بااینحال ،بسیاری از عصارههای گیاهی بهویژه در غلظتهای باال میتوانند اثرات سمی داشته
باشند ( .)4 ،3این اطالعات نشان دهنده نیازمندی به استراتژیهای پیشگیرانه و درمانی طبیعی در زمینه سرطان است (.)5
بااینحال هنوز تاثیر مثبت بسیاری از مواد طبیعی مانند جلبکها به صورت علمی مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است.
بسیاری از جلبکها از منابع عظیم میکروارگانیسمهای دریایی هستند که مورد توجه بسیاری از صنایع دارویی و درمانی جهت
تولید محصوالت آینده با گستره کاربردی متنوعی همچون اثرات آنتی بیوتیکی ،ضد ویروسی ،ضد قارچی ،ضد سرطانی و
آنتی اکسیدانتی قرارگرفتهاند.
جلبکهای دریایی برای بیماری هایی مانند گواتر ،تیروئید ،اسهال خونی ،فشار خون باال ،عفونت دستگاه ادراری و عفونتهای
میکروبی مفید هستند .آنها همچنین بهعنوان یک داروی گیاهی جهت درمان سرفه ،آسم ،همورویید ،گواتر ،بیماریهای
معده ،زخم معده و سردرد استفاده میشوند ( .)6-9مطالعات نشان داده است که در مصرف کنندگان جلبک ،میزان ابتال به
ایدز بهطور چشمگیری کمتر از دیگران بوده است ( .)10ترکیبات آنتی اکسیدانتی که در جلبکها وجود دارد نقش مهمی در
برابر بیماریهای مختلف به عنوان مثال تصلب شرایین ،التهاب مزمن ،اختالالت قلبی و عروقی ،سرطان ،آلزایمر و فرایند پیری
ایفا میکنند (.)11
موفقیت ترکیبات موثر بر سلول های سرطانی تا حد زیادی به توانایی این ترکیبات در فعال سازی مسیرهایی بستگی دارد که
مرگ سلولی را با واسطه توقف سیکل سلولی و القای آپوپتوزیس سبب میشوند (.)12
آپوپتوزیس فرایند بسیار مهمی در جلوگیری از پیشرفت تومور میباشد و نقش بسیار مهمی در درمان انواع تومورها ایفا
میکند .به بیان دیگر امروزه یکی از بهترین استراتژیهای بهکار گرفته شده توسط ترکیبات ضد توموری ،القا آپوپتوزیس در
سلولهای سرطانی است .آپوپتوزیس یکی از اشکال مرگ برنامهریزی شده سلول میباشد که جنبههای مورفولوژیکی و
بیوشیمیایی آن بهخوبی مورد بررسی قرار گرفته است .آپوپتوزیس بدون این که منجر به ایجاد واکنشهای خودایمنی و یا
پاسخهای التهابی شد ،موجب هدفگیری سلول به سمت مرگ سلولی میشد (.)12
این مطالعه بهصورت  in vitroانجام شده و هدف آن بررسی مقایسه ای تعیین درصد بقا سلولها بهروش  ،MTTنوع مرگ
سلولی القا شده (آپوپتوزیس یا نکروزیس) و توقف چرخه سلولی بهروش فلوسایتومتری تحت تاثیر عصاره کلروفرمی جلبک
قهوهای سارگاسوم انگوستیفولیوم ( )Sargassum Angustifoliumاز گروه  Phaeophyceaeو همچنین گونهای از
جلبک قرمز بهنام گراسیالریا سالیکورنیا ( )Gracilaria Salicorniaاز گروه  Florideophyceaeبوده است.
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مواد و روشها

جمعآوری جلبک و عصارهگیری :نمونههای جلبک از سواحل چابهار جمعآوری و با استفاده از اطلس جلبکهای دریایی
سواحل خلیج فارس و دریای عمان مطابقت داده شدند ( .)13سپس جلبکها در دمای  40درجهی سانتی گراد محیط بهمدت
 5روز در سایه خشک شدند و توسط آسیاب برقی پودر شدند 100.گرم از هر نمونهی خشک شده بهروش سوکسله با حالل
آب -اتانول به نسبت  80:20عصارهگیری شد .سپس عصاره توسط دستگاه روتاری ( )WB2000, Heidolph, Germany
دردمای  40درجه سانتیگراد تغلیظ شد وسپس عصاره حاصل توسط فریز درایر ()Lyovapor L-200, BUCHI, USA
خشک شد .بهمنظور جداسازی اجزا کلروفرمی ،ابتدا از حالل هگزان بهمنظور جداسازی ترکیبات چرب گیاه استفاده شد50 .
گرم از پودر عصاره با  500میلیلیتر هگزان شستوشو داده شد و سه تا چهار روز هر  24ساعت محلول رویی از صافی گذرانده
شد و حالل جدید اضافه شد .این کار تا بیرنگ شدن کامل محلول ادامه یافت .سپس محلول خارج شد و پودر باقیمانده کامال
خشک شد .در این مرحله به پودر  500میلیلیتر کلروفرم اضافه و سه تا چهار روز هر  24ساعت محلول رویی از صافی گذرانده
شد و حالل جدید افزوده شد .این کار را تا بیرنگ شدن کامل محلول ادامه یافت .محلول حاصل توسط روتاری تغلیظ و توسط
فریز درایر پودر شد .سپس در دمای  -20درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شد ( .)14جهت انجام تست 3-(4,5-
 )MTT( dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromideپودر بهدست آمده در دیمتیل
سولفوکسید ( )DMSOحل شد و از آن غلظتهای  100 ،50 ،10 ،0و  200میکروگرم در میلیلیتر تهیه شد .غلظت صفر
بهعنوان کنترل در نظر گرفته شد (غلظت  DMSOدر محیط کشت جهت جلوگیری از سمیت حالل  0/1درصد در نظر
گرفته شد و نمونه کنترل هم با غلظت  0/1درصد  DMSOانکوبه شد) (.)17 ،15
کشت سلولی
رده سلولی سرطانی  MCF-7و سلول نرمال  MCR5از انستیتو پاستور ایران تهیه شد .محیط کشت RPMI-1640
 )Sigma-Aldrich, Germany( Mediumغنی شده با سرم جنین گاوی  10درصد و محلول پنیسیلین-
استرپتومایسین  1درصد بهمنظور فراهم کردن محیط بهینه برای رشد سلولها استفاده شد .سلولها تحت شرایط کنترل شده
دما ) 37درجه سانتیگراد) و اتمسفر مرطوب حاوی  5درصد دیاکسیدکربن کشت داده شدند .در زمان برداشت سلولی ،بعد از
تخلیه محیط کشت حاوی عصارهها ،سلولها تریپسینه و پس از انکوباسیون در دمای 37درجه سانتیگراد (حدود  3تا 5
دقیقه) ازکف فالسک جدا شدند .سپس با استفاده از بافر فسفات-سالین ،سهبار در دمای  4درجه سانتیگراد و در  2500دور
بر دقیقه سانتریفیوژ شدند .رسوب سلولی در یک میلیلیتر محیط کشت بهحالت سوسپانسیون درآمد و درصد زنده بودن
سلولهای موجود در سوسپانسیون سلولی با مخلوط شدن نسبت مساوی از تریپان بلو با استفاده از الم هموسیتومتر و بررسی
لها ،سلولهایی با درصد زنده بودن باالی 90
با میکروسکوپ نوری تعیین شد .پس از حصول اطمینان از عدم آلودگی سلو 
درصد برای انجام تست آماده شدند (.)18 ،17
سنجش میزان سمیت سلولی
در این آزمون مبنای سنجش براساس معرض گذاری عصاره کلروفرمی با غلظتهای مختلف در مجاورت رده سلولی سرطانی
لهای بنفش
و نرمال و سنجش تعداد سلولهای مرده میباشد .بدینمنظور از ماده موثره زرد رنگ تترازولیوم و ایجاد کریستا 
رنگ نامحلول فورمازان بهروش  TTMاستفاده شد ( .)71براساس این آزمون ،در هر یک از چاهکهای یک پلیت  69خانهای
 002میکرولیتر محیط کشت حاوی  501سلول انتقال و کشت داده شد .پس از رسیدن به تراکم  08درصد ،محیط کشت
کهنه با محیط کشت جدید جایگزین شد .عصاره کلروفرمی جلبکها درغلظتهای  001 ،05 ،01 ،0و  002میکروگرم در
میلیلیتر (برای هر غلظت  3بار تکرار گذاشته شد) بهچاهکها اضافه شد .بعد از گذشت زمان مورد نظر بههر چاهک 52
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میکرولیتر از محلول ذخیرهی  TTMبا غلظت  4میکروگرم بر میلیلیتر افزوده و پس از گذشت زمان سه ساعت ،با افزودن
001میکرولیتر حالل دیمتیل سولفوکساید  ))OSMDمیزان محصول فورمازان تولید شده توسط دستگاه االیزا ریدر (XLE
 )ASU ,keToiB ,008در طول موج  094نانومتر و طول موج رفرنس  036نانومتر خوانده شد .درصد مهار رشد سلولی
توسط فرمول زیر محاسبه شد ()91.
( ×100

جذب نوری تست
جذب نوری کنترل

) =درصد بقای سلولی

بررسی میزان آپوپتوزیس و نکروزیس :تعداد  2×105سلول رده  MCF7در هر چاهک پلیت  6خانـه کشـت داده شـد.
پس از اتمـام زمـان انکوباسیون سلولی (در غیـاب و در حضـور غلظـتهـای ذکر شـده از عصاره کلروفرمـی جلبک های
مذکور) محلـول روی سلولها برداشته شد .سـلولهـا توسـط  )Sigma-Aldrich, Germany( PBSشستوشو داده
شدند .بهمنظور جداسازی سـلولهـا از کف چاهـک ،بـههـر چاهـک محلـول تریپسـین  0/25درصــد و 0/1 EDTA
درصــد اضــافه و حــدود  3دقیقــه انکوبـه شد .پـس از جـدایی سـلولهـا از کـف چاهـک ،بـهمنظور خنثیسازی
تریپسین 1 ،میلیلیتر محیط کشت  10درصد اضافه و محلول حاصل به محیطی که قبال برداشته شده بود اضافه شد .محلول
حاصـل در  1200دور بر دقیقه بهمدت  5دقیقه سانتریفیوژ شد و محیط رویی دور ریخته شـد .جهـت انجـام شستوشـو ،بـه
سـلولهـا  PBSاضافه شد و سلولها مجددا سانتریفیوژ شدند .سپس سلولها بـهحالـت سوسپانســـیون در آمدند و 500
میکرولیتـــر از محلـــول باینـدینگ بـافر  1درصـد بـهآنها اضافه شد و مجددا سانتریفیوژ شد .مرحلـه قبلی یکبار دیگر
تکــرار شد و تعــدادی از ســلولهــا بهداخــل لولــه فلوسایتومتری برده شدند و بههر لوله  2میکرولیتـر آنتـیبـادی
آنکسین  Vو  10میکرولیتر آنتیبادی  PIاضـافه شد ( .)BD Biosciences, USAنمونهها بهمدت  30دقیقه در دمـای
 37درجه سانتیگـراد و در شرایط تـاریکی انکوبـه و در پایـان ایـن زمان با دستگاه فلوسایتومتری (Sysmex Partec,
) USAآنالیز شدند .در منحنی دو بعدی ،چهار ناحیه  Q1تا  Q4وجود دارد .بهنحوی که ناحیه  Q1نمایانگر سلولهای
نکروزی Q3 ،بیانگر سلولهای دارای آپوپتوزیس اولیه Q2 ،بیانگر سلولهای دارای آپوپتوزیس تاخیری و  Q4بیانگر
سلولهای سالم میباشد .فلوئوروکرومهای مورد استفاده شامل فلوئورسین ایزوتیوسیانات ) (FITCکنژوگه با Annexin-V
بود که در کانال  FL1ارزیابی قرار گرفت و فیکواریترین ) (PEکنژوگه با  PIکه در کانال  FL2مورد ارزیابی قرار گرفت.
بهمنظور تعیین اثرات آلوئه امودینها ( )Aloe emodinدر جهت القا آپوپتوزیس و یا نکروزیس ،درصد سلولهای مستقر در
هر ناحیه توسط نرم افزار دستگاه فلوسایتومتری محاسبه و گزارش شد (.)20
آنالیز چرخهی سلولی :سلولهای سرطانی پستان قبل و بعد از تیمار با عصاره کلروفرمی جلبکها ،طبق روش ذکر شده در
مرحله قبل ،از کف پلیت جدا و بهصورت سوسپانسیون درآمدند .سپس تحت مرحله تثبیت و سپس شستوشو با بافر PBS
قرار گرفتند .در مرحله بعد افزودن  RNaseانجام گرفت و همزمان توسط رنگ )Sigma-Aldrich, Germany( PI
رنگآمیزی شدند .در مرحله بعدی  30دقیقه در تاریکی انکوبه و در پایان این زمان با دستگاه فلوسایتومتر آنالیز شدند (.)21
آنالیز آماری
نتایج بهدست آمده در این تحقیق براساس سه تکرار استوار بود که با گرفتن میانگین و محاسبه انحراف معیار ،میزان تغییرات
محاسبه شد .تستهای مقایسهای مورد استفاده نیز شامل  tتست با آنالیز واریانس یک طرفه و محاسبه  p valueبود که
بااستفاده از نرم افزاد  SPSSورژن  22انجام شد و  p<0/05در هر تست معنیدار درنظر گرفته شد (.)17
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نتایج

نتایج حاصل از بررسـی اثـر عصـاره کلروفرمـی جلبـک قرمـز  Gracilaria Salicorniaو جلبـک قهـوهای Sargassum
 angostifoliumبرروی سلول سرطانی پستان و نرمال با روش MTTنشان داد که آنها در یـک الگـوی وابسـته بـه غلظـت
سبب کاهش درصد بقای سلولی در هر دو رده میشدند .از طرفی تاثیر هر دو عصاره برروی رده سرطانی بیشتر از سلول نرمال
میباشد .ازطرفدیگر عصاره کلروفرمی جلبک قهوهای اثر مهاری بیشتری را نسبت به جلبـک قرمـز در هـر دو رده نشـان داد.
درصد بقای سلولهای رده پستان در غلظت  10تا  200میکروگرم بر میلیلیتر برای جلبک قهـوهای نسـبت بـه گـروه کنتـرل
بهترتیب  33 ،52 ،93و  10درصد و برای جلبـک قرمـز  52 ،75 ،82و  16درصـد بـود (نمـودار  .)1هـمچنـین درصـد بقـای
سلولهای نرمال در غلظت  10تا  200میکروگرم بر میلیلیتر از محیط کشت برای جلبـک قهـوهای نسـبت بـه گـروه کنتـرل
بهترتیب  61 ،87 ،93و  36درصد و برای جلبک قرمز  66 ،82 ،98و  49درصد تعیین شد .همچنین غلظت  IC50برای عصاره
کلروفرمی جلبک قهوهای برابر  88میکروگرم بر میلیلیتر و برای جلبک قرمز برابر  107میکروگرم بر میلیلیتر بود (نمودار .)2

نمودار  :1مقایسه اثر عصاره کلروفرمی جلبک قهوه ای  Sargassum angostifoliumو جلبک قرمز  Gracilaria salicorniaبرروی سلول سرطانی پستان
( )MCF7در زمان  48ساعت

نمودار :2مقایسه اثر عصاره کلروفرمی جلبک قهوهای  Sargassum angostifoliumو جلبک قرمز  Gracilaria salicorniaبرروی رده سلولی نرمال ()MRC5
در زمان  48ساعت
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ارزیابی تغییر چرخه سلولی بهروش فلوسایتومتری
بهمنظور بررسی چرخه سلولی در سلولهای سرطانی تحت تیمار با عصاره کلروفرمی دو جلبک ،ازروش رنگآمیزی با PI
( )Propidium iodideاستفاده شد .نمودار بهدست آمده از آنالیز چرخهی سلولی نشان داد که عصاره کلروفرمی جلبک
قرمز  58/33درصد و جلبک قهوهای قادر است  63/31درصد سلولها را در فاز  G1چرخهی سلولی متوقف کند و میزان
سلولها در فازهای  Sو  G2برابر  16/20درصد و  14/33درصد در جلبک قرمز و  16/95درصد و  15/63درصد در جلبک
قهوهای بود .برای کنترل مثبت و منفی ،تعداد سلولها در فاز  G1سلولهای تیمار شده با عصاره جلبک قرمز حدودا 60/12
درصد و  55/10درصد بود .این میزان برای جلبک قهوهای برای کنترل منفی (محیط کشت)  16/8درصد و برای کنترل مثبت
(داروی سیس پالتین)  17/64درصد بود (شکل .)1

شکل  :1نمودارهای مربوط به چرخه سلولی رده سلولی  MCF 7قبل و پس از تیمار با عصاره های کلروفرمی جلبک  S. angustifoliumو  .G. salicorniaمحور
 Xنمایانگر شدت فلوئورسانس و محور  Yنمایانگر تعداد سلولها بهصورت درصد میباشد :A .کنترل (محیط کشت) :B ،داروی سیس پالتین :C ،عصاره کلروفرمی
جلبک  S.angustifoliumدر غلظت  IC50برابر با  88میکروگرم بر میلیلیتر :D ،تیمار با عصاره کلروفرمی جلبک  G. salicorniaدر غلظت  IC50برابر با 107
میکروگرم بر میلیلیتر
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بررسی الگوی آپوپتوزیس یا نکروزیس
بهمنظور بررسی الگوی مرگ سلولی (آپوپتوزیس یا نکروزیس) در سلولهای سرطانی  MCF 7پس از  48ساعت انکوباسیون
با عصاره کلروفرمی دوجلبک ،از روش رنگآمیزی سلولی با انکسین  Vکونژوگه با فلوئورسین ایزوتیوسیانات و  PIاستفاده شد.
در طی مرگ برنامهریزی شده یا آپوپتوزیس ،فسفاتیدیل سرین از سطح داخلی به سطح خارجی غشا منتقل میشود که
آنکسین  Vبه فسفا تیدیل سرین موجود در سطح خارج سلولی متصل شده و توسط دستگاه فلوسایتومتری تشخیص داده
میشود .همچنین  PIنیز به  DNAقطعه قطعه شده هسته سلولهای مرده متصل شده و قابل تشخیص توسط دستگاه
فلوسایتومتری میشد .ارزیابی میزان مرگومیر سلولهای سرطانی توسط عصاره جلبکی نشان داد که درصد زیادی از سلولها
وارد فاز آپوپتوزیس و نکروزیس میشوند که این میزان نسبت به کنترلها دارای اختالف معنیداری میباشد (شکل .)2

شکل  :2آنالیز مرگ سلولی در رده سلولی  :)A( .MCF7قبل از تیمار :)B( ،پس از تیمار با داروی سیس پالتین :)C( ،تحت تیمار با عصاره کلروفرمی جلبک S.
G. salicornia :)D( ،angustifolium

باتوجه بهاینکه پیشرفت سرطان ارتباط بسیار نزدیکی با التهاب و استرس اکسیداتیو دارد ،ترکیبی که خواص ضد التهابی یا
آنتی اکسیدانتی داشته باشد ،میتواند یک عامل ضد بدخیمی سلولی باشد .بسیاری جلبکها دارای خاصیت فارماکولوژیک و
بیوشیمیایی شامل خاصیت آنتی اکسیدانتی و ضد التهاب میباشند .وجود ترکیباتی مثل پلی ساکاریدها خاصیت ضد سرطانی
به جلبکها میدهد .طبق مطالعات  FAOدر سال  )22( 2003برروی جلبک قهوهای سارگاسوم ،ثابت شد که این جلبک با
داشتن جز پلی ساکاریدی  SFPPدارای اثر مهاری برروی رشد سلولهای  S180و همچنین ترکیب سولفاته پلی ساکارید آن
( )skcfدارای اثرات سایتوتوکسیک روی  CCL-219میباشد .وجود ترکیبات فنولی یکی از بیشترین اثرات آنتی اکسیدانتی
را در جلبکها دارد و حدود  30-20درصد از وزن خشک جلبک قهوهای را تشکیل میدهد .طبق مطالعات Budhiyanti
( )24( Cornish ،)23و  ،)25( Namvarاین ترکیبات اثرات آنتی اکسیدانتی خود را با از بین بردن رادیکالهای آزاد با
 DDPHآزاد اعمال میکنند.
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مطالعات نشان داده است که عصاره جلبک قهوهای دارای اثرات سایتوتوکسیک برروی سلولهای سرطانی رده  HL60میباشد
( .)26در مطالعهای که در سال  1991روی جلبک قهوهای  Sargassum tenerrimumانجام شد ،مشخص شد که عصاره
آن با داشتن مادهای بهنام دیهیدروکسی سارگاکوئینون ،برروی سلولهای لوسمی لنفوسیتیک موش ( )P-388دارای اثرات
سیتوتوکسیک بود .وجود این ترکیب در جلبک قهوهای  Sargassum Angustifoliumنیز ثابت شده است .پس میتوان
نتیجه گرفت که این جلبک نیز روی سلولهای لوسمی لنفوسیتیک موش دارای اثرات سایتوتوکسیک است ( .)27ترکیبات
فعال جلبکها عمدتا شامل آلکالوئیدها است .بتاکاربولینها نظیر هارمالین و هارمین بهتنهایی بیش از 60درصد آلکالوئیدهای
موجود در جلبک را تشکیل میدهند ( .)28این آلکالوئیدها اثرات ضد سرطانی داشته و این اثر در چندین رده سلولی سرطانی
گزارش شده است .در واقع عصاره جلبکها با تاثیر بر فرآیندهای متابولیکی مختلف در سلول مانند متابولیسم انرژی و سنتز
پروتئین ممکن است بهوسیلهی تداخل با مکانیسمهای ژنتیکی بر فعالیت سلول تاثیر بگذارند .کاهش توانایی زیستی سلولها
در تیمار با دوزهای مختلف عصاره هیدرو الکلی جلبکها و در دورههای زمانی متفاوت در مطالعات دیگری که در این زمینه
انجام شده نیز نشان داده شده است .برای مثال مطالعه زندی و همکاران ( )29در مورد اثر جلبک قهوه ای Sargassum
 oligocystumروی رده  K562و  BLLنشان داد که دارای اثرات ضد توموری قابل توجهی بر علیه این ردههای سلولی
میباشد و با افزایش دوز عصاره و زمان تاثیر تعداد سلولها بهتدریج کاهش بیشتری را نشان میدهد Yende .و همکاران
( )30اثر عصاره جلبک قهوهای  Sargassum tenerrimumرا بر بیان ژن  WT1در رده سلولی سرطان خون انسانی
 K562نشان داد ،که عصارههای مختلف برگرفته از این جلبک بهعلت دارا بودن فوکوئیدان ( )Fucoidanمنجر به مهار تکثیر
سلول سرطانی و القا آپوپتوزیس میشوند .بر اساس نتایج آزمون  ،MTTنشانه اولیه در سمیت با عصاره جلبکها بر پایهی
اختالل در زنجیره تنفسی میتوکندری میباشد که باعث آزاد شدن فاکتورهای القا کننده آپوپتوز dsمیشد .این فاکتورها در
هسته ممکن است باعث قطعه قطعه شدن  DNAسلول شوند .افزایش تولید آنزیمهای پروتئازی نظیر کاسپاز  3 ،8و  9منجر
به تغییرات مختلفی در سلول بهخصوص در متابولیسم سلول میشد .درواقع مشخص شده که آنزیمهای پروتئازی وظایف
مهمی را در مراحل اولیهی آپوپتوزیس بازی میکنند .طبق نتایج اربابی و همکاران ،عصاره جلبکی فعالیت آنزیمهای پروتئازی
را تحریک میکند .زیرا باعث القای آپوپتوزیس در سلولهای سرطانی میشود و باعث کاهش توانایی زیستی سلولها میشد
( .)31احتماال در تحقیق حاضر نیز سمیت با عصاره جلبکها باعث تحریک فعالیت آنزیمهای پروتئازی و افزایش تولید
گونههای فعال اکسیژن شده ) (Reactive Oxygen Species= ROSو از طریق فعال کردن کاسپازها باعث آسیب شدید
به سلول میشود.
طبق مطالعات  )32( Strykerو  )33( Challemوجود بتا-کاروتن و کاروتنوییدهای دیگر ازجمله آلفا-کاروتن لیکوپن،
لوتئین ،گزانتین و کریپتوزانتین در عصاره جلبک قرمز محرز شده است .ساختار شیمیایی این کاروتنوئیدها بهگونهای است که
میتوانند دفع کننده رادیکالهای آزاد باشند و همچنین با همکاری با همدیگر اثر محافظت کننده مفیدی در برابر تخریب
اکسیداتیو نشان میدهند و از پدیده سرطانزایی ممانعت بهعمل میآورند.
همراستا با تحقیق حاضر ،مطالعات  )35( Poppel ،)34( Murthyو  )36( Buiattiنیز نشان داد که عصاره جلبک قرمز
 Gracilariaموجب کاهش معنیداری در توانایی زیستی سلولهای نوروبالستوما و کاهش خطر سرطان کبد ،ریه و پروستات
در بدن موش شده است.
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بانظر اجمالی به نمودارها و مطالب ارائه شده در نتایج میتوان ادعا کرد که این عصارهها با اثرات سایتوتوکسیک وابسته بهدوز
، رشد سلولهای سرطانی، بهطوریکه با افزایش دوز عصاره. سبب مرگ این سلولها میشوند،بر سلولهای سرطان پستان
 بهنظر میرسد این ترکیبات در، همچنین باتوجه بهوجود ترکیبات غیرقطبی در عصاره کلروفرمی.)36-34( بیشتر مهار شد
 با توجه به نتایج حاصل از این.مدت زمان کوتاهتر وغلظت پایین تری اثرات ضدتکثیری و آپوپتوزی اولیه را القا میکنند
 پیشنهاد میشد که مطالعات بیشتری جهت بهدست آوردن دوز داروی موثر از این جلبکها برای درمان سرطان،مطالعه
 بررسی دقیق، همچنین تحقیقات بیشتری بهمنظور جداسازی ترکیبات موثر موجود در این عصارهها.پستان انجام شود
. تاثیر آپوپتوتیک آنها و اثر آنها بر حیوانات مدل و پس از آن کارآزمایی بالینی توصیه میشود،مکانیسم مولکولی
تشكر و قدر داني

نویسندگان برخود الزم میدانند مراتب تشکر صمیمانه خود را از کارکنان آزمایشگاههای دانشکده داروسازی دانشگاه پیامبر
. اعالم نمایند،اعظم ساری که ما را در انجام و ارتقا کیفی این پژوهش یاری دادند
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Abstract
Aim: The aim of this study was to compare the effects of chloroform extract of two types of red and
brown algae on proliferation, cell cycle and induction of apoptosis in breast cancer cell line.
Material and Methods: In this experimental study, MCF7 cancer cell line and normal MRC5 cell line
were cultured and then the cells were treated with different concentrations of chloroform extract of
algae for 48 hours. Cell survival percentage was calculated by MTT method and type of cell death and
cell cycle arrest was assessed by flow cytometry. The results were evaluated by Prism software.
Results: The results showed that both brown and red algae reduced the proliferation of MCF7 cancer
line as a concentration-dependent pattern. The IC50 concentration was 88 μg/ml for brown algae
chloroform extract and 107 μg/ml for red algae. These values indicated more inhibitory effects of
brown algae (63.31%) than red (58.33%). Also, these two extracts effectively induced apoptosis and
stopped the cell cycle in G0/G1 stage.
Conclusion: This study showed that the chloroform extract of these algae can be considered as a
strong inhibitor for breast cancer.
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