شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران
دوره  ،75شماره  ،1بهار 1041
صفحات 37-77

اثرات سایتوتوکسیک عصاره فوکوییدانی
جلبک قهوهاي  Sargassum ilicifoliumسواحل خلیج فارس
در القاي آپوپتوز رده سلولهاي سرطانی پستان
4

فرهاد نیکنژاد  ،1معظمه کردجزي ،*2امید اسدي فارسانی ،3کوشان سینهسپهر

 .1دانشیار قارچشناسی ،گروه علوم آزمایشگاهی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران.
 .2استادیار فرآوری محصوالت شیالتی ،گروه فرآوری محصوالت شیالت ،دانشکده شیالت و محیطزیست،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 .3دانشجوی مقطع دکترا فرآوری محصوالت شیالتی ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
گرگان ،ایران.
 .4استادیار ایمنیشناسی پزشکی ،گروه علوم آزمایشگاهی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران.
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تاریخ پذیرش1400/07/11 :

چکیده
جلبکها به عنوان منابع بالقوه جدید و دارای عوامل فعال زیستی ،محققین زیادی در زمینههای مختلف دارویی ،پزشکی و غذایی را به سووی خوود
جذب کردهاند .یکی از گونههای جلبکی که در مناطق ساحلی و شمالی خلیج فارس رشد میکند Sargassum ilicifolium ،بوده کوه ممکون اسو
اثرات غذایی و دارویی منحصر به فردی را داشته باشد .فوکوییدان از پلیساکاریدهای موجود در این جلبک اس که تحقیقات زیادی به اثورات دود
سرطانی آن پرداخته اس  .پس از استخراج فوکوییدان ،بررسیهای  ،MTTکش سلولی ،زنده مانی و آپوپتوز انجام شد .نتایج این مطالعه نشان داد،
که در طی  42ساع در غلظ  1 g/mlاز عصاره باعث کاهش  4درصدی قابلی زیس پذیری سلولها شوده و غلظو  06 g/mlباعوث کواهش
قابلی زیس پذیری سلولها تا کمتر از  06درصد گردیده و میزان  IC50برابر با 46-06 g/mlبود .همچنین نتایج بهدس آمده از االیزا نشان از القا
آپوپتوز توسط عصاره روی سلولهای سرطانی دارد.
واژگان کلیدي ،Sargassum ilicifolum :فوکوییدان ،آپوپتوز ،سرطان ،خلیج فارس.
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Abstract
Algae as a new potential sources and active agents, have attracted many researchers in the field of
pharmaceutical, medical and nutrition. Sargassum ilicifolium a seaweed that grows in the coastal and
northern regions of the Persian Gul, may have unique nutritional and pharmaceutical effects because of
fucoidan, one of the polysaccharides found in this seaweed. This survey, after extraction of fucoidan, have
been conducted on its anticancer effects such as MTT assay, cell culture, viability and apoptosis. According
to the results, within 24 h, cell viability at 1g/ml of the extract reduced by 2% and at concentration of 60
g/ml, reduced less than 30% and the IC50 was 20-30 g/ml. Also the results obtained from ELISA showed
apoptosis was induced by the extract on cancer cells.
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 .1مقدمه
مطالعات نشان مویدهود کوه از گذشوته جلبوکهوای
دریایی توسط انسان به عنوان غذا و دارو استفاده شودهانود
( .)Aaronson, 2000این گیاهوان دریوایی منبوع غنوی از
ترکیبات زیس فعال با کارایی باال به شمار مویرونود کوه
قووادر بووه تولیوود انووواا زیووادی از متابولی و هووا بووا طیووف
گسووووتردهای از فعالیوووو هووووای بیولووووو یکیانوووود
( .)Cox et al., 2010تاکنون ترکیبات زیسوتی متعودد بوا
کاربردهووای متنوووا همچووون اثوورات آنتوویاکسوویدانی،
دوودمیکروبی ،ددویروسووی ،دوودقاردی و ددسوورطانی از
جلبکهای پرسولولی شناسوایی و جداسوازی شوده اسو
( .)Duan et al., 2010گونه جلبکوی Sargassum ilicifolium
از دسته جلبکهای قهوهای اس کوه در سوواحل شومالی
خلیج فارس به وفور یاف میشود .این جلبکهای دریایی
حاوی مقادیر زیادی از پلویسواکاریدهوای غیرنشاسوتهای،
اسیدهای آمینه لیزین ،لوسین ،ایزولوسین ،فنیولآالنوین،
والوووین و تریوووونین ،ویتوووامینهوووای  ،E ،A ،Cتیوووامین،
ریبوووفیوین و نیاسووین ،اسوویدهای دوورب آراشوویدونیک،
پالمتیووک ،اسووتئاریک ،لینولئیووک EPA ،و  ،DHAفیبوور،
دربوووی ،پوووروتئین ،فسوووفات ،نیتووورات ،کربوهیووودرات،
آستاگزانتین و سایر ترکیبات مغذی اس
( Mabeau and Fleurence, 1993; Wong and
 .)Cheung, 2000; De Silva and Barbosa, 2018از
دس وته ترکیبووات مهووج موجووود در جلبووکهووای قهوووهای
میتوان به پلیساکاریدهای سولفاته فوکوییدان اشاره کرد.
فوکوییوودان تنهووا در جلبووکهووای قهوووهای و برخووی از
بیمهرگان دریایی مانند توتیا و خیوار دریوایی وجوود دارد
( .)Chizhov et al., 1999; Li et al., 2008در دهوههوای
گذشته ،طی مطالعات داخلوی و خوارجی انجوام شوده بور
فوکوییدانهای استخراج شده از گونههای جلبکی مختلف،
فعالیو زیسووتی متفوواوتی از قبیوول خوووای دوودانعقادی،
ددویروس ،ددتومور ،محرک ایمنی ،ددالتهاب ،کاهنوده
دربی خون ،آنتیاکسیدان  ،اثورات محوافظتی گوارشوی و
غیره گزارش شده اس  .در سالهای اخیر نیز بررسیهای
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متعددی بر اثرات دارویی و غوذایی آنهوا صوورت گرفتوه
اسو ( ;Thuyet al., 2015; Pinheiro et al., 2015
.)Mohsin et al., 2016; Pushparaj et al., 2017
بنابراین ،دنین کاربردهای بوالقوهای از فوکوییودان ،آن را
به مودوا جالبی برای تحقیقات علمی تبدیل کرده اسو .
امروزه سرطان یک ترا دی انسوانی محسووب موی شوود و
شیوا مرگ و میر ناشی از سرطان در حال افزایش اسو .
مطابق گزارش  WHOدر سال  14/7 ،4662میلیوون نفور
به عنوان بیمار سرطانی تشخیص داده شده و سواالنه 7/0
میلیون نفر در دنیا به علو بیمواری سورطان مویمیرنود
( .)Tavakoli et al., 2012در طوول سوالهوای گذشوته
پیشوورف هووای زیووادی در توسووعه درمووان تومورهووا م وول
جراحی ،رادیوتراپی و شیمی درمانی صورت گرفتوه اسو .
با این حال بیماران زیادی هنوز به ایون درموانهوا مقواوم
هسووتند و امووروزه سوورطان یکووی از مهمتوورین عواموول
موورگومیوور در دنیووا محسوووب موویشووود .بنووابراین،
استراتژیهای جدیدی برای افزایش بقاء و بهبوود زنودگی
بیماران سورطانی نیواز اسو (;Azadmehr et al., 2011
 .)Ale et al., 2011در دهههای گذشته ،طوی مطالعوه بور
فوکوییدانهای استخراجشده از گونههای مختلف جلبکوی،
فعالی های زیستی مختلفی از قبیل خووای دودانعقادی،
ددویروس ،ددتومور ،محرک ایمنی ،دد التهاب ،کاهنوده
دربی خون ،آنتیاکسیدان  ،ددباکتریایی و غیره گوزارش
شده اس  .در سالهای اخیر نیز بررسیهای متعوددی بور
اثرات زیستی آنها انجام شده اس
( .)Ale et al., 2011 ;Li et al., 2015تغذیوه مووش
( )Sprague–Dawleyبوووا پلو وی سووواکارید فوکوییو ودانی
اسوتخراج شوده از جلبوک  266 ،166( U. pinnatifidaو
 1066میلیگرم/کیلووگرم وزن بودن) بوه مودت  2هفتوه،
هیچ سمی خوراکی نداشوته اسو (.)Kim et al., 2010
تشکیل سلولهای سرطانی در بدن انسان به طور مستقیج
تح تاثیر رادیکالهای آزاد قرار دارد ،اموروزه اسوتفاده از
داروهای ددسرطانی زیسوتی و طبیعوی بوهعنووان عامول
بازدارنده این بیماریها رو بوه گسوترش اسو  .از ایونرو،
ترکیبوووات مهوووارکننوووده رادیکوووالهوووای آزاد ماننووود
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پلیساکاریدهای فوکوییدانی ،میتوانند به طور غیرمسوتقیج
در کاهش ایجواد سورطان در انسوان نقوش داشوته باشوند.
بیشتر ترکیبات دودسورطانی زیسوتی توانوایی مهوار رشود
سلولهای سرطانی را بدون یا به میزان خیلی انودک اثورات
جانبی ،دارا هستند .بنابراین ،شناسوایی ترکیبوات مووثر در
جلوگیری از سرطان به عنوان رویکردی جهوانی مطور انود
( .)Wijesekaraa and Pangestutia, 2011خووووای
آنتیاکسیدانی و دد سورطانی فوکوییودان ،ایون ترکیبوات
پلی ساکاریدی را به عنوان مواد ممانع کننوده جدیود در
درمان سورطان معرفوی موی کنود (.)Wang et al., 2015
امروزه نیز فوکوییدانها به دلیل خصوصویات منحصور بوه
فرد خود ،به عنوان مواد اولیه برای ساخ داروهای جدید
و ترکیبات غذایی بهبود دهنده سیم مورد استفاده قورار
میگیرند .به همین دلیل مطالعاتی روی سمی این موواد
در گونههای مختلفی از جلبکهوای قهووهای انجوام شوده
اسو ( .)Mohammadi et al., 2016در تحقیقوی دیرور
سمی حاد را بوا مقوادیر مختلفوی از فوکوییودان جلبوک
قهوووهای  Cladosiphon okamuranusروی موووش بووه
صورت خوراکی آزمایش کردنود و سومی معنویداری در
مقدار روزانه  066میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بودن
حیوان مشاهده نکردند .در مقوادیر  1466میلویگورم بوه
ازای هر کیلوگرم و بیشتر از آن باعث افزایش زمان انعقواد
بوه طووور معنویداری شوود .اموا عییووج دیروری از سوومی
مشاهده نرردیود ( .)Gideon and Rengasamy, 2008در
مطالعهای بیان کردند که فوکوییدان مویتوانود آپوپتووز را
در سلولهای سرطانی روده القا کند (.)Kim et al., 2010
همچنین فعالی بواالی بیولوو یکی و کاربردهوای وسویع
فوکوییدان استخراج شده از جلبکهای قهوهای در صونایع
غذایی ،دارویی ،پزشوکی و تغذیوه دام و طیوور را گوزارش
شده اس ( .)Wijesinghe and Jeon, 2012اثرات م بو
فوکوییودان اسوتخراج شوده از  Turbinaria conoidesدر
جلوگیری از گسترش و پیشرف سرطان پوانکراس را نیوز
گووزارش کووردهانوود ( .)Delma et al., 2015پتانسوویل
ددسرطانی پلیساکاریدهای جلبکهای قهوهای و خووای
ددسرطانی و ددتوموری فوکوییدان و المینارین نیوز بوه
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اثبات رسیده اس ( .)Sanjeewa et al., 2017بیان شوده
اس و کووه فوکوییوودان مووی توانوود بووه عنوووان یووک موواده
ددسرطان ،از توسعه و گسوترش تووده سولولی سورطانی
جلووگیری کنود ( .)Kwak, 2018پتانسوویل زیسو فعووال
پلیساکارید هوای سوولفاته فوکوییودان اسوتخراج شوده از
جلبک قهوهای  Sargassum spدر ارتباط با سیمتی انسان
مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده اسو کوه بوا توجوه بوه
مضرات داروهای شیمیایی ددانعقاد ،ددسرطان ،دودالتهاب
و غیووره ،اسووتفاده از داروهووای طبیعووی موویتوانوود موووثرتر از
داروهوای سواختری باشود ( .)Sanjeewa et al., 2018بوا
توجه به اهمی بسیار باالی جلبک ها و کاربردهای متنوا
آن ها مطالعات گسترده ای روی آن ها صورت گرفته اسو .
همچنین با توجه به استفاده های گوناگون از جلبوکهوای
دریایی در زمینه هوای مختلوف و اهمیو ایون موجوودات
آبزی بوا دیودگاههوای مختلوف علموی ماننود جنبوههوای
بووومشناسووی ،زیسو محیطووی ،تغذیووهای ،پزشووکی و نیووز
فنوواوری زیسووتی یووا بیوتکنولووو ی ،انجووام پووژوهشهووای
گوناگون به خصوی بررسی پزشکی و دارویوی و سونجش
پتانسیل گونه های مختلف در کشور ما یک درورت تلقوی
مووی شووود .لووذا ،درایوون پووژوهش ،پووس از اسووتخراج
پلیساکارید های سوولفاته فوکوییودان از جلبوک قهووه ای
 ،Sargassum spاین ماده در بررسویهوای  ،MTTکشو
سلولی ،زندهمانی و آپوپتوز روی سلولهای سرطانی موورد
استفاده قرار گرف .

 .2مواد و روشها
 .2.1روش استخراج فوکوئیدان
 46گرم پودر جلبک در یوک لیتور اتوانول  26درصود
مخلوط شد ،سپس به مدت  14ساع در دمای اتوا بوه
منظور حذف رنردانهها و پروتئین همراه با تکان مکوانیکی
مداوم قرار گرف  .پس از آن نمونهها با استون شسته و به
مدت  16دقیقه بوا دور  1266×gسوانتریفیو و در دموای
اتا خشک شدند .سپس  6گرم از مواد خشک شده فو ،
بووا  166میلوویلیتوور آب دییووونیزه در دمووای  06درجووه
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سانتیگراد ،همراه بوا تکوان دادن بوه مودت یوک سواع ،
عصارهگیری شد (این عمل یکبوار دیرور تکورار گردیود)،
سپس عصوارههوا جموع و بواهج مخلووط گشوته و بوا دور
 14666×gبه مدت  16دقیقوه سوانتریفیو شودند .موایع
رویی جمعآوری و با کلرید کلسیج  1درصد مخلوط شدند
تا در دمای  2درجه سانتیگراد ،در طول شب توهنشسو
اسید آلژینیک صورت گیرد .پس از حذف اسویدآلژینیوک،
باقی مانده موواد بوا دور  14666×gبوه مودت  16دقیقوه
سانتریفیو شد و بار دیرور سووپرناتان جموع آوری و بوا
اتانول  60درصد برای رسیدن به غلظ نهوایی اتانول 06
درصد مخلووط شودند و بوه مودت  2سواع در دموای 2
درجه سانتیگراد قرار گرفتند .پوس از سوانتریفیو بوا دور
 14666×gبه مدت  16دقیقه ،از اتانول  60درصود بورای
رسیدن به غلظ نهایی اتانول  76درصد استفاده گردیود.
سووپس محلووول حاصوول تمووام شووب در دمووای  2درجووه
سانتیگراد نرهداری شد .فوکوییدان با عمل فیلتر نموودن
با استفاده از کاغذ صافی  6/26میکرومتر هموراه بوا  0بوار
شستشوی مداوم با اتانول  60درصود و اسوتون بوه دسو
آمد و در نهای کاغذ صافی آغشته بوه موواد فوکوییودانی
تمام شب در دمای اتا خشک گردید .مقودار فوکوییودان
بر حسب وزن خشک نمونه پودر شده با اتانول  26درصود
محاسبه شد .تعیین ترکیب شیمیایی فوکوییودان بوسویله
 HPLCانجام شد (.)Mehdinezhad et al., 2016
 .2.2تهیه محلول PBS

از نمکهای ذکر شوده ،NaCl=8gr ،KH2PO4=0/2g
 Na2Hpo4.12H2o=2.85gr ،DW=1000ccو Kcl=0/2gr
در آب مقطر تهیه گردید (.)Oh et al., 2014
 .3.2تهیه محلول PBS/EDTA

مقدار  6/64گرم از پوودر  EDTAدر  166سوی سوی
بافر  PBSحل گردید (.)Oh et al., 2014
 .4.2تست MTT

ایوون تسوو

MTT[3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-

07

] 2,5-diphenyl tetrazolium bromideشووامل تبوودیل
نمک تترازولیوم به ماده رنروی فورموازان ) (formazanبوه
وسیله میتوکندری سلولهای فعال اس که این محصوول
کامی در محلول اسیدیک ایزوپروپانل حل میشود .به طور
غیرمستقیج مویتووان میوزان تک یور سولولهوا ،تغییورات
 viabilityو خاصی سیتوتوکسویک عامول مداخلوهگور را
بررسی نمود .پس از اینکه سلولهوا حودود 66-06درصود
رشد نمودند و در مجاورت عصاره در زموان و غلظو هوای
مختلف قرار گرفتند ،با محلول  PBSاستریل شستشو داده
شدند و سپس محویط کشو توازه نرموال حواوی MTT
ادافه شود .سولولهوا بوه مودت  2سواع در  07درجوه
سانتیگراد انکوبه شدند ،سوپس بوه سولولهوا  DMSOو
 Sorenson bufferادافه شد و بوه مودت  06دقیقوه در07
درجووه سووانتیگووراد انکوبووه شوودند .پلیوو هووا در دسووتراه
اسپکتوفتومتر در طوول مووج  570nmبررسوی شود .در ایون
آزمایش  6666عدد  cells/wellو بوه صوورت تریپلیکو  ،در
زمانهای  42ساع تح تیموار بوا عصواره در غلظو هوای
صفر-کنترل ( 06 ،46 ،16 ،16 ،6 ،4 ،1 ،)PBSو g/ml 26
قرار گرفتند .همچنین در آزمایش دیرری  6666عدد سولول
و با سه تکرار در طی  11ساعت سلولها تحت تیماار باا تاولاول
در غلظااتهاااص صااف -ونتاا ل )17 ،11 ،8/5 ،0/1 ،4 (PBSو
 g/ml01ق ار گ فتند (.)Nagamine et al., 2009

 .5.2کشت سلولی
رده سلولی  MCF7از بانوک سولولی انسوتیتو پاسوتور
تهووران (ایووران) خریووداری شووده و در محوویط کشوو
 RPMI1640حوواوی  FCS %16کشوو داده موویشوووند.
سپس این سلولها وقتی که حدود  %66-06رشد نمودنود
در مجاورت با عصاره در زمان و غلظ هوای مختلوف قورار
موویگیرنوود .اثوورات آپوپتوووزی و نکووروزی عصوواره روی
سلولهای سرطانی بررسی میشود .یکسری از سولولهوا
به عنوان کنترل در محویط کشو طبیعوی فاقود عصواره
جلبک رشد میکنند (.)Nagamine et al., 2009
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و تحلیل دادهها ازتجزیه واریوانس یوک طرفوه ANOVA

 .6.2زنده مانی
رنگ آمیزی به وسیله تریپانبلو برای مشخص نمودن
( )viabilityو تعیین نسب سلولهای زنوده بوه مورده بوا
میکروسکوپ نوری انجام شد (.)Choo et al., 2016

 .7.2بررسی آپوپتوز به روش االیزا
این آزمایش برای مشخص نمودن اثر القای آپوپتووزی
عصاره و مقایسه آن با تاکسول انجام گرف  .از کیو Cell
Death Detection ELISA (Roche .Cat.No: 11 774
) 425 001برای مشخص شدن آپوپتوز استفاده شد .ایون

کی دارای دو نوا آنتیبادی مونوکلونال موشی شناسوایی
کننده هیستون ها و قطعات  DNAاس  .سلولها به تعداد
 6666عدد  cells/wellرا به هر خانوه پلیو  60خانوهای
منتقل شد و با سه تکرار در طی  14ساع  ،تحو تیموار
با غلظ های مختلف عصواره برابور صوفر-کنتورل )(PBS
 16،46،06،26و g/ml 06و غلظ های مختلف تاکسول
صووفر-کنتوورل ( 14 ،2/6 ،2/4، 6(PBSو  g/ml 17قوورار
گرفتند (.)Choo et al., 2016

 .1.2تجزیه و تحلیل آماري دادهها
تمام آزمایش ها با سه تکرار انجام شد و جه تجزیوه

استفاده شد و برای مقایسه میانرینها از روش تس
دامنهای دانکن در سطح  p<0.05استفاده شد.

دند

 .3نتایج
 .3.1بررسی اثرات سایتوتوکسیک
آزمووایش  MTTبوورای تعیووین اثوورات سایتوتوکسوویک
عصاره ،تعیین دقیقتر قابلی زیس پذیری سلولها انجوام
شد .پس از تیمار سولولهوا بوا غلظو هوای 6-06g/ml
(کنتوورل )PBS-از عصوواره در طووی  42و  22سوواع  ،اثوور
سایتوتوکسیک عصاره به صورت نمودار  1نشان داده شود.
نتایج این مطالعه نشان داد ،که در طی  42ساع قابلیو
زیس پذیری سلولها در غلظ  1 g/mlاز عصاره باعوث
کاهش 4درصدی قابلی زیس پذیری سولولهوا شوده و
غلظو  06 g/mlباعوث کواهش قابلیو زیسو پوذیری
سلولها تا کمتر از  06درصد خواهد گردید و میزان LC50
برابر بوا  46-06 g/mlاسو  LC50( .غلظتوی از عصواره
اس که در آن غلظو  66درصود سولولهوا زنوده و 66
درصد سلولها از بین رفتهاند).

شکل  -1تاثیر سایتوتوکسیک عصاره طی 42و 24ساعت بر سلولهای سرطانی پستان
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06

 .3.2بررسی آپوپتوز به روش ELISA

گرفته شدند و نتایج آن در نمودار شکل 4نشان داده شده
اس  .نتایج بهدس آموده از االیوزا نشوان از القوا آپوپتووز
توسط عصاره روی سلولهای سرطانی دارد.

آموده از آزموایش MTT

با توجه بوه نتوایج بوهدسو
غلظ های مختلف (کنتورل )PBS-از عصواره و زموان 42
ساع برای بررسی خاصی القاءکنندگی آپوپتوز در نظور

شکل  -4بررسی القاء آپوپتوزیس در سلولهای سرطانی

 .4بحث و نتیجه گیري نهایی
طبق نتایج بدس آمده از نمودارشوکل ،1در طوی 22
ساع قابلی زیس پذیری سلولهوا در غلظو 1 g/ml
از عصوواره باعووث کوواهش نزدیووک بووه  6درصوودی قابلیو
زیس پذیری سلولها شده که از طریق نسب سلولهوای
زنده به مرده با میکروسکوپ نوری تعیین میشود .غلظو
 06 g/mlنیز باعث کاهش قابلی زیس پذیری سلولهوا
تا  46درصد گردید ،میزان  LC50برابور بوا 12-46 g/ml
بود ،در واقع غلظتی از عصاره که در آن غلظ  66درصود
سلولها زنده و  66درصد سلولها از بین رفتهاند.
که طبق نتایج بهدس آمده با افزایش عصواره قابلیو
زیس پذیری سلولهای سرطانی کاهش یاف  .بررسویهوا
تشریح کردهاند که فوکوییدان خوام بوهطوور پیشوروندهای

فسفورییسیون  ERK1/2را از یک ساع تا نه ساع بعد
از تیمار کاهش داده اس  JNK .و  P38دیرور ابرخوانواده
MAPKهستند که بهطور فعالی توسط فوکوییدان تغییور
کردهاند .فوکوییدان سبب مرگ سلولی در سرطان پسوتان
از طریق فسفورییسیون و فعال کردن  JNKو  P38پس از
سوی دقیقوه القوا شوده اسو (.)Cumashi et al., 2007
همچنین نتایج یک تحقیوق نشوان داد کوه فوکوییودان از
تک یر سلول های توموری و دسبیدن آن هوا بوه ترکیبوات
دیرر جلوگیری میکند (.)Rocha et al., 2007
در مطالعووووهای اثوووور مهارکننوووودگی فوکوییوووودان
اسوتخراجشوده از جلبوک دریوایی  fucos vesiculosusدر
مهاجرت و تهاجج سلول سرطان ریه انسان از طریق مسیر
 PI3K-AKt-mTORبررسووی گردیوود .در ایوون مطالعووه
عملکرد ددمتاستازی فوکوییدان و مکانیسوج عمول آن بوا
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استفاده از  A549سل الین متاستاتیک سرطان ریه انسوان
بررسی گردید .فوکوییودان رشود سولولهوای  A549را در
غلظ  266میکروگرم بور میلویلیتور مهوار کورد .تیموار
فوکوییدان از دوز غیرسمی ( 466میکروگرم بر میلیلیتور)
غلظ های وابسته به مهارکنندگی بوا تو ثیر بور تهواجج و
مهاجرت سلول سرطانی از طریق کاهش فعالی MMP-2
دارد .برای شناخ مکانیسج اثر مهارکننودگی آن وسوترن
بیت انجام گرف ( .)Lee et al., 2012در یک تحقیوق بوا
بررسی خوای آنتی اکسیدانی و ددسورطانی فوکوییودان،
این ترکیبات پلی سواکاریدی را بوه عنووان موواد ممانعو
کننوووده جدیووود در درموووان سووورطان معرفوووی کردنووود
( .)Wang et al., 2015همچنین گزارش شوده اسو کوه
بیموواران مصوورفکننووده پلوویسوواکارید فوکوییوودان ،دوره
شیمیدرمانی را بهتر تحمل کردند (.)Chen et al., 2015
در مطالعهای فعالی آنتیاکسیدانی و کشندگی علیوه رده
سلولی  HCT-15با فوکوییدان اسوتخراج شوده از جلبوک
 Surgussum cinereumبررسووی گردیوود .خووالصسووازی
فوکوییدان توسط DEAEسلولز و دیالیز انجوام شود .اثور
آنتیاکسیدانی فوکوییدان از جلبوک سارگاسووم سوینریوم
توسط  DPPHتعیین شود .بیشوترین فعالیو  DPPHدر
غلظ  166میکروگرم یاف شد .درحوالیکوه فوکوییودان
خام استخراج شده فعالیو حوذف رادیکوالهوای آزاد در
 00/62را نشان داد .اثر کشوندگی توسوط  MTTبررسوی
گردید .فوکوییدان استخراج شده سوبب 66درصود مورگ
سولولی پوس از  42سواع انکوباسویون بوا 76±6/6607
میکروگوووورم بوووور میلوووویلیتوووور در HCT-15شوووود
(.)Somasundaram et al., 2016
طبق نمودار شکل ،4در طی  42ساع القا آپوپتوز در
غلظ  16 g/mlعصاره باعث مرگ  46درصد سلولهای
سرطانی شده و این میزان مرگ سولولهوای سورطانی بوا
افزایش غلظ عصاره تا  06 g/mlبوه  06توا  76درصود
سلولهای سرطانی میرسد .طبق نتوایج بدسو آموده بوا
افزایش غلظ عصاره ،مرگ برنامه ریزی شده سولولهوای
سرطانی نیز افزایش پیدا میکند .در سرطان پستان موش
ویژگیهای ددسورطانی و مکانیسوج فوکوییودان بوهطوور
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آزمایشوووراهی و بوووالینی بررسوووی گردیووود .در نمونوووه
آزمایشووراهی ،رنووگآمیووزی فلورسوونس ،فلوسوویتومتری و
وسترن بیت برای تجزیه و تحلیل آپوپتوز و بیوان فواکتور
رشد اندوتلیالی در سلالیون  4T1سورطان پسوتان مووش
انجووام شوود .در نمونووه بووالینی درمووان روی ن c/Babl
موشهای حامل سورطان پسوتان صوورت گرفو  .تزریوق
درون پریتونئالی فوکوییدان در مدل سرطان پستان سبب
کاهش حجج و وزن تومور شد .افزایش تو ثیر ددسورطان
وابسته به کاهش آنژیو نز و افوزایش القوای آپوپتووز بیوان
شد .این مطالعه نشان داد فوکوییدان خالص رشد سورطان
پستان موش را در مدلهای آزمایشراهی و بالینی محودود
خواهد کرد ( .)Xue et al., 2012همچنین بررسیها نشان
داد که فوکوییدان در محیط آزمایشراه قادر به مهار رشود
سلولهای سرطانی اس  .در مطالعهای کوه روی بیوان ن
 ERBB2/EGFRدر شش رده سولولی سورطانی انتخواب
شووده بووهعنوووان موودل آزمایشووراهی بررسووی گردیوود و
حساسی آنها به ر یج فوکوییدان در حضوور مهارکننوده
تیروزین کیناز الپاتینیب و مهارکننوده تیوروزینکینواز در
عدم حضور ر یج فوکوییدان سنجیده شد .نتایج نشان داد،
در آزمووون حساسووی مسووتقل از دارو ،ر یووج فوکوییوودان
بهتنهایی بیان نهای  BB2/EGFRدر رشود سولولهوای
سرطانی را در آزمایشراه محودود نمویکنود .هنروامیکوه
ر یج فوکوییدان در ترکیب با الپاتینیب باشد ،اگرده رشود
سلول را در یک سلالین محدود کرد اما در سایر ردههای
سلولی بهطور مغایری با الپاتینیوب عمول موی کنود .ایون
مطالعه نشان داد که ر یج فوکوییدان این پتانسویل را دارد
اثر بعضوی از داروهوای ددسورطانی را در برخوی از انوواا
سلول سرطانی کاهش یا افزایش دهد (.)Oh et al., 2014
فوکوییدان بهطور گستردهای متاستاز سلولهای سورطانی
را کاهش میدهد .با سلولهای سرطانی بورای اتصوال بوه
غشای پایه رقاب میکند و به این شکل از تهواجج سولول
سرطانی جلوگیری میکند .مطالعات بعودی نشوان دادنود
که فوکوییدان بوا تمایول بواالیی بوه فیبورونکتین متصول
میگردد و از اتصال سلولهای سرطانی جلوگیری میکنود
( .)Atashrazm et al., 2015در مطالعهای اثر فوکوییودان

اثرات سایتوتوکسیک عصاره فوکوییدانی جلبک قهوهای...

بر سلولهوای  DU-145سورطان پروسوتات ،جلووگیری از
بیوان مسوویر  MAPKو  P13k/AKtرا نشوان داد .در ایوون
مطالعه نشان داده شد که سیرنالهای وابسته به خاصوی
ددسرطانی فوکوییدان در سلول های سورطان پروسوتات،
سووبب سوورکوب تک یوور شووده اسو  .فوکوییودان بووهطووور
قابوولتوووجهی بقووا سوولولهووای سوورطانی  DU-145را در
غلظ و هووای وابسووته بووه دوز  MTTکوواهش داده اس و .
بنووابراین ،فوکوییوودان ممکوون اسوو نویوودبخش داروی
بازدارنده سرطان بوه واسوطه اثورات مهارکننودگی رشود و
القووای آپوپتوووز در سوولولهووای سوورطان پروسووتات باشوود
(.)Choo et al., 2016

نتیجهگیري کلی
ماکروجلبکهای دریایی می توانند نقوش مهموی را در
تولید ترکیبات زیس فعال به عنوان دارو باشوند و کموک
شووایانی را در پیشووریری و ابووتیی انسووان بووه بسوویاری از
بیماریهوووا داشوووته باشوووند .در ایووون تحقیوووق اثووورات
سایتوتوکسیک عصاره فوکوییدانی استخراج شده از جلبک
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قهوه ای جنس  Sargassum ilicifoliumدر القای آپوپتوز
در رده سلول هوای سورطانی پسوتان موورد ارزیوابی قورار
گرف که نتایج آن نشاندهنده نقش م ب فوکوییدان در
القای آپوپتوز و ایجاد سمی بورای سولولهوای سورطانی
بود ،از این رو فوکوییدان میتواند عامل امیدوار کننودهای
برای استفاده در صنایع دارویی و غذایی باشد.

تشکر و قدردانی
از تمووامی پرسوونل و کارکنووان دانشووراههووای علوووم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشراه علوم پزشوکی
گلستان که نهای همکاری را داشته اند صمیمانه تشوکر و
قدردانی میگردد.
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