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چكیده
سرطان دومین عامل مرگ در جهان است .درمانهاي دارویي متداول اغلب اثرات درماني کوتاهي داشته و حتي منجر به مقاومت دارویي
ميگردد .امروزه استفاده از ترکیبات طبیعي با منشأ گیاهي متداول گشت .لذا در این تحقیق اثرات غلظتهاي مختلف عصاره اتانولي
جلبک  Enteromorpha clatherataبر روي ردهاي از سلولهاي شبه اپيتلیالي مشتق شده از سرطان دهانه رحم ( )Helaو سرطان
پستان ( )MCF-7بررسي شد .ردههاي سلولي از انستیتو پاستور تهیه و در شرایط کنترل شده ،همراه با  RPMIحاوي  ،FBS %01پني-
سیلین و استرپتومایسین کشت داده شد و به تعداد  01111سلول به پلیت  49خانه منتقل گردید .سلولها در مجاورت غلظتهاي
( 7/5 ،5 ،3/5 ،0/35 ،1/935 ،1/203 ،1/059و 01میليگرم بر میليلیتر) که در  RPMIداراي  PBSحل شده بود ،قرار گرفتند .کشت
سلولها ،بدون حضور دارو  ،به عنوان کنترل در زمان  73ساعت انجام شد و میزان سمیت سلولي با آزمون  MTTبعد از  73ساعت
بررسي شد .نتایج نشان داد که عصاره  Enteromorpha clatherataبر هر دو رده سلولي  Helaو  MCF-7در غلظت 1/935
میليگرم بر میليلیتر ،رشد را به طور معنيداري نسبت به گروه شاهد کاهش داد .این عصاره داراي اثرات سمیت سلولي در غلظتهاي
 1/203 ،0/35و  1/059میليگرم بر میليلیتر بوده و باعث مهار رشد سلولها به ترتیب به میزان  %99 ، % 99و  %94در رده سلولي Hela
و  %95 ، % 71و  %59در رده سلولي MCF-7شد .باالترین درصد مهار رشد در غلظت  1/935میليگرم بر میليلیتر به میزان  %70در
 Helaو به  %79در  MCF-7بوده است .میزان  1/07 ،IC50میليگرم بر میليلیتر در  Helaو  1/04میليگرم بر میليلیتر در MCF-7
محاسبه شد .نتیجه این که عصارهي اتانولي  Enteromorpha clatherataباعث مهار رشد سلولهاي سرطاني  Helaو MCF-7
شد.
کلمات کلیدی :سمیت سلولي ، Enteromorpha clatherata ،رده سلولي  ، Helaرده سلولي MTTassay ، MCF-7

مقدمه
تغییرات سلولي طي رشد ،تغییراتي سازشي و برگشتپذیر

پستان ،ریه ،معده و گردن رحم در میان زنان از شیوع

است اما سرطان نتیجهي تکثیر غیر طبیعي انواع سلولهاي

باالتري برخوردارند .سرطان شامل اختالالت وسیع ،از

بدن است که منجر به تشکیل توده سلولهاي غیرطبیعي

لوسمي (سرطان خون) تا تومورهاي جامد ریه ،پستان و

نئوپالسم به معناي رشد جدید یا تومور ميشود []3

دیگر اندامها مي باشد [ .]0فرآوردههاي طبیعي کشف شده

امروزه بیش از شصت درصد از ترکیبات ضد سرطاني که

از گیاهان دارویي نقش مهمي در درمان سرطان داشتهاند

براي درمان بیماران سرطاني کاربرد دارند از منابع گیاهي،

[ .]5امروزه بیش از شصت درصد از ترکیبات ضدسرطاني

دریایي و میکروارگانیسمها بدست ميآید [ .]2سرطان

که براي درمان بیماران سرطاني کاربرد دارند از منابع

ریه ،معده ،کبد ،مري و پروستات در میان مردان و سرطان

بدست

گیاهي،
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دریایي

و

میکروارگانیسمها

بررسي اثر سمیت سلولي عصاره جلبک...

ميآید [ Enteromorpha .]2یک جلبک سبز خوراکي

( .)4خانوي و همکاران در سال  ، 3103اثرات سمیت

است و مواد فعال زیستي تولید ميکند که در درمان برخي

سلولي فوکو -استرولي جلبکهاي دریایي را بر روي

عفونتهاي باکتریایي و ویروسي ،سرطان و التهاب مفید

سرطان پستان و سرطان روده ي بزرگ مورد بررسي قرار

است و با داشتن پروتئین باال به عنوان یک منبع غذایي در

دادند و دریافتند که عصاره ان هگزاني جلبک سارگاسوم

بسیاري از نقاط جهان استفاده ميشود [ .]7برخي از

و کوندریا و اولوا ،جمع آوري شده از دریاي خلیج فارس

ترکیبات استخراج شده جلبکها ،نرمتنان و دیگر جانداران

داراي بیشترین اثرات سمیت سلولي بر روي دو ردهي

دریایي به علت خاصیت درماني سرطاني شان و دیگر

مورد نظر ميباشد [ .]7جلبک  Enteromorphaحاوي

بیماريها در آزمایشات بالیني و پیش بالیني مورد آزمایش

محصوالت ثانویه مختلف مانند فالونوئیدها ،ترپنوئیدها،

قرار ميگیرند [ .]4اثرات عصاره جلبک بر سلولهاي

آلکالوئیدها و بعضيها با آنتياکسیدان قوي ،عمل

نرمال (سلول هاي خوني) و سلولهاي سرطاني بررسي

ضدمیکروبي ،ضدسرطاني و ضدویروسي دارند [ .]7با

شد و نتایج نشان داد که این عصاره داراي اثرات

توجه به فراواني جلبک Enteromorpha clatherata

آپوپتوزي و نکروزي بر سلول هاي سرطاني بوده و

در منطقه دریاي خزر دراین پژوهش سعي شده تا اثرات

همچنین عصاره این جلبک داراي اثرات سمیت بر سلول-

سمیت سلولي عصارهي الکلي این گیاه را بر روي رده ي

هاي نرمال نیز ميباشد [ .]4تلو و همکاران در سال 3103

سلول هاي سرطاني  Helaو  MCF-7مورد بررسي قرار

اثرات سمیت سلولي برخي از جلبکهاي منطقه امریکاي

دهیم.

جنوبي را مورد بررسي قرار دادند و دریافتند که عصاره

مواد و روش کار

متانولي برخي از ماکروجلبکها داراي اثرات سمیت

جلبک  Enteromorpha clatherataاز دریاي خزر

سلولي قوي بر روي ردههاي مختلف سلولهاي سرطان

در منطقه شهرستان نوشهر تهیه و جمع آوري شد.

استخوان و خون انسان ميباشد [ .]9همچنین Bechelli

بخشهاي جلبک در سایه در مجاورت هوا خشک شده و

و همکاران در سال  3100اثرات سمیت سلولي عصاره

سپس پودر شدند و براي تهیه عصاره استفاده شده است.

جلبک دونالیال سالینا و  Apharizomenflos-aquaeرا

استخراج عصاره اتانولی :ابتدا با روش پرکوالسیون با

بر ردههاي سلولهاي نرمال و سرطاني  HL-60و

الکل  %71از نمونههاي جمع آوري شده ،عصارهگیري

 MV-4-11را مورد بررسي قرار دادند و دریافتند که

انجام گرفت سپس حالل اتانول بوسیله روتاري و با روش

عصاره این جلبکها داراي اثرات آپوپتوزي و نکروزي بر

تقطیر در خالء خارج گردید .این عصاره به عنوان عصاره

این ردههاي سلول سرطاني بودند .همچنین عصاره

خالص در نظر گرفته شد و غلظتهاي مختلف از آن تهیه

جلبکهاي مورد نظر داراي اثرات سمیت بر روي رده

شد .عصاره جلبک مورد نظر توسط ترازوي حساس

هاي سلولهاي نرمال نیز بودند [ Salem .]9و همکاران

دیجیتالي توزین گردید ودر هر  011میکرولیتر DMSO

در سال  3100اثرات ضدسرطاني عصاره جلبک کاهوي

به صورت محلول در آورده شد  DMSO ،تا غلظت

دریایي Ulvarigidaرا مورد بررسي قرار دادند و

کمتر از  %0فاقد سمیت است .سپس در محیط کشت

دریافتند عصاره متانولي این جلبک داراي اثرات سمیت

سلولي ( )RPMI-1640رقتهاي ،1/203 ،1/059

سلولي بسیار قوي بر رده هاي سلولهاي سرطان هم

 7/5 ،5 ،3/5 ،0/35 ،1/935و  01میليگرم بر میليلیتر

بصورت  invitroو هم  invivoدر موش زنده بود [.]4

تهیه شد.

افزایش فعالیت آنزیمهاي آنتياکسیداني در غلظت
مشخص  Ulvaبا کاهش حجم تومور همراه بوده است
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جداسازی سلولهای خونی :براي جداسازي سلولهاي

 7/5 ،5 ،3/5 ،0/35 ،1/935 ،1/203 ،1/059و 01میليگرم

خوني ابتدا  3ccفایکول به درون لوله فالکون 05 cc

بر میليلیتر به مدت  73ساعت تیمار شدند .پس از این

منتقل ميکنیم .سپس  3 ccاز خون محیطي گرفته شده را

مدت به هر چاهک  011میکرولیت از محلول DMSO

قطره قطره و به آرامي به فایکول درون فالکون اضافه مي-

اضافه شد تا فورمازون حاصل حل شود .پلیتها به مدت

کنیم و با دور  ،0511به مدت  31دقیقه سانتریوفوژ مي-

 01دقیقه روي دستگاه تکان دهنده پلیت قرار داده شد و

نماییم .سپس الیه ابري شکل از سلولهاي تک هستهاي

سپس جذب نوري فورمازون در  571نانومتر با استفاده از

(لنفوسیت و مونوسیت) که بین دو الیه سلولهاي خوني

دستگاه خوانشگر پلیت خوانده شد و درصد حیات سلولي

در پایین و پالسما در باال تشکیل شده است را جدا و به

با استفاده از فرمول محاسبه گردید.

درون فالکوني جدید منتقل مينماییم .از آنجایي که
فایکول سمي است توسط  RPMIحجم لوله فالکون را

در فرمول فوق  ODبالنک  ،چگالي نوري چاهک هاي

به  7 ccميرسانیم و مجددا با دور  ،0511به مدت 7

بدون سلول و تنها حاوي  DMSOاست و  ODکنترل

دقیقه سانتریوفوژ مينماییم تا سلولهاي خوني جدا و ته

چگالي چاهکهاي حاوي سلول است که فاقد ترکیبات

نشین گردند .سپس سلولها را به تعداد مناسب در محیط

مورد آزمایش ميباشد .غلظتي از ترکیب مورد بررسي که

کشت  RPMIرسوسپاند ميکنیم.

درصد حیات سلولي را به نصف کاهش ميدهد به عنوان

کشت سلول :ردههاي سلولي  Helaو  MCF-7از بانک

 IC50درنظر گرفته شد.

سلولي انستیتو پاستور تهران خریداري شد .سلولها در

آنالیز آماری :اختالف بین مقادیر بدست آمده از آزمایش-

محیط کشت مایع RPMI 1640که همراه با  01درصد

ها با استفاده از  t-testبررسي شد .نتایج به صورت

سرم جنین گاو و  011 U/mlپنیسیلین و 011 mg/ml

میانگین  ±خطاي معیار بیان شدهاند ( .)P≤0.05اختالف

استرپتومایسین بود ،در دماي  27 °cو در اتمسفر حاوي

میانگینها معنادار در نظر گرفته شد .میزان  IC50از طریق

 5درصد  CO2و  45درصد رطوبت و در فالسکهاي

رگرسیون خطي محاسبه و کلیه کارهاي آماري با نرم افزار

استریل کشت داده شدند.

 SPSSو  Excelانجام شد.

آزمون  :MTTبراي اندازهگیري اثرات سمیت سلولي
عصاره  Enteromorpha clatherataاز روش

نتايج

 MTTاستفاده شد .در این روش نمک  MTTکه زرد

براي بررسي نقش غلظـتهـاي مختلـف از عصـاره تهیـه

رنگ است ،توسط آنزیم دهیدروژناز میتوکندري سلول-

شده ،اثرات سمیت سلولي غلظتهاي مختلـف بـا کمـک

هاي فعال به ترکیب غیر محلول و ارغواني فورمازان

روش MTTبر رده سلولهاي سرطاني مورد بررسي قـرار

تبدیل ميشود .جذب نوري این ترکیب پس از حل شدن

گرفت .آنچه از نتایج آزمایش برآورد ميشود در جداول و

در  DMSOبه کمک دستگاه الیزا و در طول موج معین

به صورت گراف در نمودارها نشان داده شـده اسـت .الزم

قابل اندازه گیري است .سلولها در پلیتهاي  49خانه به

به ذکر است که اثر هر غلظت از عصاره بـر روي هـر رده

تعداد  10000سلول در هر چاهک و در دماي  27درجه

سلولي در سه آزمایش مستقل از هم بررسي شد از این رو

همراه با  5درصد  CO2و  45درصد رطوبت براي 39

اعداد درج شده در جـدول ،میـانگین درصـد پاسـه هـاي

ساعت کشت داده شدند .سپس سلولها با غلظتهاي

بدست آمده در مهـار رشـد سـلول بـراي سـه بـار تکـرار

مختلفي از  Enteromorpha clatherataشامل

مستقل ميباشد (میانگین  ±خطـاي معیـار) .طبـق نتـایج،
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عصاره اتـانولي جلبـک Enteromorpha clatherata

 Helaدر غلظت  1/935میليگرم بر میليلیتر و بـه میـزان

بر روي سلولهاي  Helaدر غلظت (mg/ml )P≤0/05

 %70و در همــین غلظــت در ســلولهــاي  MCF-7و بــه

 1/935رشد سلولها را به طور معنيداري نسبت به گـروه

میزان  % 79بـوده اسـت .میـزان  IC50بـراي سـلولهـاي

کنترل ،بعد از  73ساعت کاهش داده اسـت  .ایـن عصـاره

 1/07 ،Helaمیليگرم بر میلـيلیتـر و بـراي سـلولهـاي

داراي اثرات سمیت سلولي بر روي سـلولهـاي  Helaدر

 MCF-7به میزان  1/04میليگرم بـر میلـيلیتـر محاسـبه

غلظتهاي  1/203 ،0/35و  1/059میليگرم بر میلـيلیتـر

شده است .این عصاره بر روي سلولهاي سـالم (سـلول-

بوده و باعث مهار رشد سلولها به ترتیب به میـزان ،% 99

هاي لنفوسیت و مونوسیت خون) اثر داده شد .نتایج نشان

 %99و  %94شده است (نمودار )0همچنین عصـاره اتـانلي

ميدهد این عصاره بر روي سلولهـاي سـالم اثـر نداشـته

این جلبک داراي اثرات سمیت سلولي بر روي سلولهـاي

است .همچنین نتایج نشان مـيدهـد ،بـا افـزایش غلظـت،

 MCF-7در همان غلظتهـا بـوده و باعـث مهـار رشـد

عصاره مهار رشد سلولها کاهش مي یابد .از آنجـایي کـه

سلولها به ترتیب به میزان  %95 ، % 71و  %59شده اسـت

براي حل کردن عصاره DMSO ،را به عنوان کنترل منفي

(نمودار .)3نتایج بیان ميکند کـه عصـاره اتـانولي جلبـک

بر روي سلولها اثر دادیم ،نتایج نشان مي دهـد DMSO

 Enteromorpha clatherataبر روي رده هاي سلول

در غلظت به کار برده شده ،اثر معنيداري بر روي سـلول-

 Helaو  MCF-7در غلظــت ( 1/935 )P≤0/05میلـي-

هاي سرطاني در مقابل گروه کنترل نداشته است .همانطور

گرم بر میليلیتر رشد سلولها را به طور معنيداري نسبت

که نمودار  2نشان مـيدهـد ایـن عصـاره تقریبـا در تمـام

بــه گــروه کنتــرل ،بعــد از  73ســاعت کــاهش داده اســت

غلظتها بر دو الین سلولي اثر مشابه داشته است.

(جدول  0و  .)3باالترین درصد مهار رشد در سلول هـاي
جدول 0ـ اثر غلظتهاي مختلف عصاره  Enteromorpha clatherataبر روي میزان جذب نوري سلولهاي  Helaبر اساس
 MTTدر مقایسه با گروه کنترل و درصد مهار رشد و میزان IC50
IC50

درصد مهار

جذب

غلظت عصاره گیاه mg/ml

0.17

48
66

**0.124 ± 0.002
**0.092 ± 0.004

0.156
0.312

71

**0.219 ± 0.048

0.625

66

***0.093 ± 0.003

1.25

44

*0.116 ± 0.004

2.5

22

*0.174 ± 0.004

5

37

**0.118 ± 0.005

7.5

33

**0.137± 0.006

10

0.196 ± 0.003

Control

3

0.185 ± 0.007

Lymph

34

0.141 ± 0.004

DMSO

هر عدد بیانگر میانگین به دست آمده بعالوه منهاي خطاي معیار مربوط به سه آزمایش مستقل مي باشد  *P≤ 0.05و ** P≤ 0.01و ≤*** P
 0.001در مقابل گروه کنترل .میزان درصد مهار رشد (ستون سوم از چپ ) .میزان ( IC50ستون چهارم از چپ) IC50 .غلظتي از عصاره است که
موجب جلوگیري از رشد سلولها به میزان  51درصد ميگردد.
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جدول 3ـ اثر غلظتهاي مختلف عصاره جلبک  ( Enteromorpha clatherataستون اول از چپ ) بر روي میزان جذب نوري
سلولهاي سرطاني  ( MCF-7ستون دوم از چپ ) بر اساس  MTTدر مقایسه با گروه کنترل و درصد مهار رشد و میزان IC50
غلظت عصاره

IC50

درصد مهار

جذب

0.19

56

**0.120 ± 0.006

0.156

65

*0.107 ± 0.004

0.312

76

***0.222 ± 0.048

0.625

70

**0.099 ± 0.005

1.25

40

0.157 ± 0.007

2.5

26

0.170 ± 0.012

5

39

0.170 ± 0.012

7.5

26

*0.189 ± 0.002

10

0.224 ± 0.009

Control

-17

0.258 ± 0.006

Lymph

47

0.126 ± 0.006

DMSO

گیاهmg/ml

هر عدد بیانگر میانگین به دست آمده بعالوه منهاي خطاي معیار مربوط به سه آزمایش مستقل ميباشد  *P≤ 0.05و ** P≤ 0.01و ≤*** P
0.001در مقابل گروه کنترل .میزان درصد مهار رشد (ستون سوم از چپ ) .میزان ( IC50ستون چهارم از چپ) IC50 .غلظتي از عصاره است که
موجب جلوگیري از رشد سلولها به میزان  51درصد ميگردد.

نمودار 0ـ درصد مهار رشد سلولهاي سرطاني  Helaدر غلظت هاي مختلف عصاره اتانولي جلبک Enteromorpha clatherata

66
66

بررسي اثر سمیت سلولي عصاره جلبک...

نمودار 3ـ درصد مهار رشد سلول هاي سرطاني MCF-7در غلظت هاي مختلف عصاره اتانولي جلبک Enteromorpha
 clatherataبه وسیله آزمون  MTTبعد از  73ساعت

MCF-7
Hela

نمودار2ـ مقایسه اثرات سمیت عصاره اتانولي جلبک  Enteromorph aclatherataبر روي سلولهاي سرطاني  MCF-7و Hela

بحث
در این تحقیق به منظور یافتن ترکیبات ضدسرطاني قوي و

این عصاره داراي اثرات سمیت سلولي در غلظتهاي

بيخطر ،تأثیر کشندگي عصاره اتانولي جدا شده از

 1/203 ،0/35و  1/059میليگرم بر میليلیتر بوده و باعث

جلبک Enteromorha clatherataبر رده سلولهاي

مهار رشد سلولها به ترتیب به میزان  %99 ،% 99و %94

سرطاني  Helaو  MCF-7ارزیابي شد .نتایج سلولهاي

بوده است (جدول  0و نمودار  )0باالترین درصد مهار

جلبک

رشد در غلظت  1/935میليگرم بر میليلیتر به میزان % 70

Hela

نشان

داد

که

عصاره

اتانولي

 Enteromorha clatherataدر غلظت  1/935میلي-

بوده است IC50 .این عصاره براي سلولهاي ،Hela

گرم بر میليلیتر بعد از  73ساعت ،رشد سلولها را به

 1/07میليگرم بر میليلیتر تعیین گردید .در سلولهاي

طور معنيداري نسبت به گروه کنترل کاهش داده است.

Enteromorha

 ،MCF-7عصاره اتانولي جلبک
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 clatherataدر غلظت  1/935بعد از  73ساعت ،رشد

تومور نیز مشاهده نماییم .نتایج حاصل از تأثیر

سلولها را به طور معنيداري نسبت به گروه کنترل کاهش

 Enteromorpha clatherataبر ردههاي سلولي

داده است .این عصاره داراي اثرات سمیت سلولي در

 Helaبا آنچه خانوي و همکاران در سال  3103از اثر

غلظتهاي  1/203 ،0/35و  1/059میليگرم بر میليلیتر

عصاره  nهگزاني جلبک سارگاسوم و کوندریا و اولوا

بوده و باعث مهار رشد سلولها به ترتیب به میزان ،%71

جمعآوري شده از خلیج فارس ،بر روي سرطان پستان و

 %95و  %59بوده است (جدول 3و نمودار  .)3باالترین

سرطان روده بزرگ انجام دادند ،مطابقت داشته است [.]7

درصد مهار رشد در غلظت  1/935میليگرم بر میليلیتر به

نتیجهگیری

میزان  % 79بوده است IC50 .این عصاره براي سلولهاي

مطالعه حاضر و نتایج به دست آمده در آن خواص ضد

 1/04 ،MCF-7میليگرم بر میليلیتر تعیین گردید .فارال

سرطاني عصاره حاصل از جلبک Enteromorpha

تلو و همکاران در سال  3103دریافتند که عصاره متانولي

 clatherataرا نشان ميدهد .این مطالعه یکي از

برخي از ماکروجلبکهاي امریکاي جنوبي داراي اثرات

مطالعات مقدماتي انجام گرفته در زمینه خواص ضد

سایتوتوکسیته قوي بر روي ردههاي مختلف سلولهاي

سرطاني عصاره جلبک Enteromorpha clatherata

سرطان استخوان و خون انسان ميباشد [ ]9که با توجه به

مي باشد و نیازمند جداسازي و خالص سازي جزء موثر

نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج این دانشمندان

عصاره و بررسي ساختار آن و بررسي فعالیت ضدسرطاني

مطابقت داشت .همچنین نتایج تحقیقات انجام شده با

جزء موثر این جلبک ميباشد .پیشنهاد ميشود غلظتهاي

آنچه بچلي و همکاران در سال  3100انجام داده و اثرات

مورد مطالعه در این پژوهش بر تومورهاي مشخصي در

سمیت سلولي عصاره جلبک دونالیال سالینا و

حیوانات آزمایشگاهي مورد استفاده قرار بگیرد تا بتوان به

 Apharizomenflos-aquaeرا بر ردهي سلولهاي

آن به عنوان یک روش درماني به طور جديتري فکر کرد.

نرمال و سرطاني  HL-60و  MV-4-11مورد بررسي
قرار دادند یکسان بوده و مشخص شد که عصاره این
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