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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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 همقدم .1
هوای  جلبوک  گذشوته د کوه از  دهو ت نشان موی مطالعا

انود  شوده انسان به عنوان غذا و دارو استفاده  توسط دریایی

(Aaronson, 2000     این گیاهوان دریوایی منبوع غنوی از .)

رونود کوه   به شمار موی  کارایی باالترکیبات زیس  فعال با 

هووا بووا طیووف قووادر بووه تولیوود انووواا زیووادی از متابولیوو  

 نوووود اهووووای بیولووووو یکی ای از فعالیوووو گسووووترده

(Cox et al., 2010    تاکنون ترکیبات زیسوتی متعودد بوا .)

اکسوویدانی، کاربردهووای متنوووا همچووون اثوورات آنتووی   

دوودمیکروبی، ددویروسووی، دوودقاردی و ددسوورطانی از 

های پرسولولی شناسوایی و جداسوازی شوده اسو       جلبک

(Duan et al., 2010 .)  گونه جلبکویSargassum ilicifolium 

کوه در سوواحل شومالی     اس ای های قهوهاز دسته جلبک

های دریایی این جلبکشود. خلیج فارس به وفور یاف  می

ای، هوای غیرنشاسوته  سواکارید حاوی مقادیر زیادی از پلوی 

آالنوین،  اسیدهای آمینه لیزین، لوسین، ایزولوسین، فنیول 

، تیوووامین، C ،A ،E هوووایوالوووین و تریوووونین، ویتوووامین

اسوویدهای دوورب آراشوویدونیک، ریبوووفیوین و نیاسووین، 

، فیبوور، DHAو  EPAپالمتیووک، اسووتئاریک، لینولئیووک، 

دربوووی، پوووروتئین، فسوووفات، نیتووورات، کربوهیووودرات،  

 اس آستاگزانتین و سایر ترکیبات مغذی 

(Mabeau and Fleurence, 1993; Wong and 

Cheung, 2000; De Silva and Barbosa, 2018).  از

ای قهوووه یهوواته ترکیبووات مهووج موجووود در جلبووکدسوو

اشاره کرد.  فوکوییدان ساکاریدهای سولفاتهپلیبه توان می

ای و برخووی از هووای قهوووه لبووکر جفوکوییوودان تنهووا د 

 ند توتیا و خیوار دریوایی وجوود دارد   نمهرگان دریایی مابی

(Chizhov et al., 1999; Li et al., 2008.)  هوای  در دهوه

مطالعات داخلوی و خوارجی انجوام شوده بور      گذشته، طی 

های جلبکی مختلف، های استخراج شده از گونهفوکوییدان

فعالیوو  زیسووتی متفوواوتی از قبیوول خوووای دوودانعقادی، 

ددویروس، ددتومور، محرک ایمنی، ددالتهاب، کاهنوده  

اکسیدان ، اثورات محوافظتی گوارشوی و    دربی خون، آنتی

های اخیر نیز بررسی هایغیره گزارش شده اس . در سال

هوا صوورت گرفتوه    متعددی بر اثرات دارویی و غوذایی آن 

 ;Thuyet al., 2015; Pinheiro et al., 2015) اسو   

Mohsin et al., 2016; Pushparaj et al., 2017) .

ای از فوکوییودان، آن را  بنابراین، دنین کاربردهای بوالقوه 

 رده اسو . به مودوا جالبی برای تحقیقات علمی تبدیل ک

و  محسووب موی شوود   امروزه سرطان یک ترا دی انسوانی  

. اسو  شیوا مرگ و میر ناشی از سرطان در حال افزایش 

میلیوون نفور    7/14، 4662در سال  WHOمطابق گزارش 

 0/7به عنوان بیمار سرطانی تشخیص داده شده و سواالنه  

میرنود  میلیون نفر در دنیا به علو  بیمواری سورطان موی    

(Tavakoli et al., 2012  در طوول سوال .)   هوای گذشوته

تومورهووا م وول  ندرمووا هووای زیووادی در توسووعهپیشوورف 

. جراحی، رادیوتراپی و شیمی درمانی صورت گرفتوه اسو   

هوا مقواوم   ا این حال بیماران زیادی هنوز به ایون درموان  ب

هسووتند و امووروزه سوورطان یکووی از مهمتوورین عواموول    

 ،براینشووود. بنووا مووی ومیوور در دنیووا محسوووب  موورگ

های جدیدی برای افزایش بقاء و بهبوود زنودگی   استراتژی

 Azadmehr et al., 2011;) بیماران سورطانی نیواز اسو    

Ale et al., 2011.) های گذشته، طوی مطالعوه بور    در دهه

های مختلف جلبکوی،  شده از گونههای استخراجفوکوییدان

های زیستی مختلفی از قبیل خووای دودانعقادی،   فعالی 

التهاب، کاهنوده  ویروس، ددتومور، محرک ایمنی، دددد

 باکتریایی و غیره گوزارش اکسیدان ، دددربی خون، آنتی

های متعوددی بور   های اخیر نیز بررسیشده اس . در سال

 ها انجام شده اس اثرات زیستی آن

(;Li et al., 2015 Ale et al., 2011.) مووش  هیو تغذ 

(Sprague–Dawley) یدانییوووفوکو دیسووواکار یبوووا پلووو 

و  U. pinnatifida  (166 ،266جلبوک اسوتخراج شوده از   

 ،هفتوه  2وزن بودن( بوه مودت     لووگرم یگرم/کیلیم 1066

 (.Kim et al., 2010) ه اسو  نداشوت  یخوراک  یسم هیچ

های سرطانی در بدن انسان به طور مستقیج تشکیل سلول

ز های آزاد قرار دارد، اموروزه اسوتفاده ا  تح  تاثیر رادیکال

عنووان عامول   سرطانی زیسوتی و طبیعوی بوه   داروهای دد

رو، ها رو بوه گسوترش اسو . از ایون    بازدارنده این بیماری

هوووای آزاد ماننووود  کننوووده رادیکوووال ترکیبوووات مهوووار 
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مسوتقیج  توانند به طور غیرساکاریدهای فوکوییدانی، میپلی

در کاهش ایجواد سورطان در انسوان نقوش داشوته باشوند.       

سورطانی زیسوتی توانوایی مهوار رشود      دود  بیشتر ترکیبات

های سرطانی را بدون یا به میزان خیلی انودک اثورات   سلول

جانبی، دارا هستند. بنابراین، شناسوایی ترکیبوات مووثر در    

 انود ن رویکردی جهوانی مطور   اجلوگیری از سرطان به عنو

(Wijesekaraa and Pangestutia, 2011 خووووای .)

فوکوییودان، ایون ترکیبوات    سورطانی  اکسیدانی و ددآنتی

ساکاریدی را به عنوان مواد ممانع  کننوده جدیود در   پلی

 (.Wang et al., 2015درمان سورطان معرفوی موی کنود )    

ها به دلیل خصوصویات منحصور بوه    امروزه نیز فوکوییدان

فرد خود، به عنوان مواد اولیه برای ساخ  داروهای جدید 

ورد استفاده قورار  و ترکیبات غذایی بهبود دهنده سیم  م

گیرند. به همین دلیل مطالعاتی روی سمی  این موواد  می

ای انجوام شوده   هوای قهووه  های مختلفی از جلبکدر گونه

(. در تحقیقوی دیرور   Mohammadi et al., 2016اسو  ) 

سمی  حاد را بوا مقوادیر مختلفوی از فوکوییودان جلبوک      

روی موووش بووه   Cladosiphon okamuranusای قهوووه

داری در خوراکی آزمایش کردنود و سومی  معنوی   صورت 

گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بودن  میلی 066مقدار روزانه 

گورم بوه   میلوی  1466حیوان مشاهده نکردند. در مقوادیر  

زمان انعقواد   باعث افزایش ازای هر کیلوگرم و بیشتر از آن

داری شوود. اموا عییووج دیروری از سوومی    بوه طووور معنوی  

 (. درGideon and Rengasamy, 2008مشاهده نرردیود ) 

توانود آپوپتووز را   بیان کردند که فوکوییدان موی  ایمطالعه

(. Kim et al., 2010های سرطانی روده القا کند )در سلول

همچنین فعالی  بواالی بیولوو یکی و کاربردهوای وسویع     

ای در صونایع  های قهوهفوکوییدان استخراج شده از جلبک

و تغذیوه دام و طیوور را گوزارش     غذایی، دارویی، پزشوکی 

(. اثرات م بو   Wijesinghe and Jeon, 2012) شده اس 

در  Turbinaria conoidesفوکوییودان اسوتخراج شوده از    

 را نیوز  جلوگیری از گسترش و پیشرف  سرطان پوانکراس 

پتانسوویل  (.Delma et al., 2015نوود )اهگووزارش کوورد

خووای   وی اهای قهوهساکاریدهای جلبکددسرطانی پلی

بوه   نیوز ددسرطانی و ددتوموری فوکوییدان و المینارین 

بیان شوده  (. Sanjeewa et al., 2017) س ایده اثبات رس

بووه عنوووان یووک موواده مووی توانوود فوکوییوودان اسوو  کووه 

از توسعه و گسوترش تووده سولولی سورطانی      ،ددسرطان

فعووال پتانسوویل زیسوو (. Kwak, 2018د )کنووجلووگیری  

اسوتخراج شوده از   فوکوییودان  سوولفاته  هوای  ساکاریدپلی

در ارتباط با سیمتی انسان  Sargassum spای جلبک قهوه

بوا توجوه بوه     ه اسو  کوه  نشان دادگرفته و مورد بررسی قرار 

مضرات داروهای شیمیایی ددانعقاد، ددسرطان، دودالتهاب  

توانوود موووثرتر از موویاسووتفاده از داروهووای طبیعووی  ،و غیووره

(. بوا  Sanjeewa et al., 2018) اشود هوای سواختری ب  دارو

ها و کاربردهای متنوا توجه به اهمی  بسیار باالی جلبک

ها صورت گرفته اسو .  ای روی آنها مطالعات گستردهآن

هوای  های گوناگون از جلبوک همچنین با توجه به استفاده

هوای مختلوف و اهمیو  ایون موجوودات      دریایی در زمینه

هوای  جنبوه  لموی ماننود  هوای مختلوف ع  بوا دیودگاه  آبزی 

 ای، پزشووکی و نیووزمحیطووی، تغذیووهشناسووی، زیسوو بوووم

هووای بیوتکنولووو ی، انجووام پووژوهش فنوواوری زیسووتی یووا

گوناگون به خصوی بررسی پزشکی و دارویوی و سونجش   

یک درورت تلقوی  های مختلف در کشور ما پتانسیل گونه

درایوون پووژوهش، پووس از اسووتخراج    لووذا، . مووی شووود 

ای قهووه از جلبوک   سوولفاته فوکوییودان   هایساکاریدپلی

Sargassum sp هوای  ، این ماده در بررسویMTT   کشو ،

های سرطانی موورد  مانی و آپوپتوز روی سلولسلولی، زنده

 استفاده قرار گرف .

 

 ها. مواد و روش2

 روش استخراج فوکوئیدان. 1.2
درصود   26گرم پودر جلبک در یوک لیتور اتوانول     46

ساع  در دمای اتوا  بوه    14ه مدت مخلوط شد، سپس ب

ها و پروتئین همراه با تکان مکوانیکی  منظور حذف رنردانه

ها با استون شسته و به . پس از آن نمونهگرف مداوم قرار 

سوانتریفیو  و در دموای    g×1266دقیقه بوا دور   16مدت 

گرم از مواد خشک شده فو ،  6 سپس .شدنداتا  خشک 

درجووه  06نیزه در دمووای یووولیتوور آب دیمیلووی 166بووا 
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 ،همراه بوا تکوان دادن بوه مودت یوک سواع        ،گرادسانتی

بوار دیرور تکورار گردیود(،     گیری شد )این عمل یکعصاره

هوا جموع و بواهج مخلووط گشوته و بوا دور       سپس عصواره 

g×14666  موایع  نددقیقوه سوانتریفیو  شود    16به مدت .

شدند درصد مخلوط  1با کلرید کلسیج  وآوری رویی جمع

نشسو   شب توه  در طولگراد، درجه سانتی 2در دمای  تا

آلژینیوک،  . پس از حذف اسوید صورت گیرداسید آلژینیک 

دقیقوه   16بوه مودت    g×14666موواد بوا دور   مانده باقی 

بار دیرور سووپرناتان  جموع آوری و بوا      سانتریفیو  شد و

 06درصد برای رسیدن به غلظ  نهوایی اتانول    60اتانول 

 2سواع  در دموای    2د و بوه مودت   نشود درصد مخلووط  

ند. پوس از سوانتریفیو  بوا دور    گرفتقرار  گراددرجه سانتی

g×14666  درصود بورای    60دقیقه، از اتانول   16به مدت

د. یو گرددرصد استفاده  76رسیدن به غلظ  نهایی اتانول 

درجووه  2سووپس محلووول حاصوول تمووام شووب در دمووای  

ل فیلتر نموودن  داری شد. فوکوییدان با عمگراد نرهسانتی

بوار   0میکرومتر هموراه بوا    26/6با استفاده از کاغذ صافی 

درصود و اسوتون بوه دسو       60شستشوی مداوم با اتانول 

د و در نهای  کاغذ صافی آغشته بوه موواد فوکوییودانی    مآ

د. مقودار فوکوییودان   یگردتمام شب در دمای اتا  خشک 

درصود   26بر حسب وزن خشک نمونه پودر شده با اتانول 

تعیین ترکیب شیمیایی فوکوییودان بوسویله   محاسبه شد. 

HPLC  انجام ( شدMehdinezhad et al., 2016.) 

 PBSتهیه محلول . 2.2
 ،KH2PO4=0/2g، NaCl=8grهای ذکر شوده  از نمک

DW=1000cc، gr.12H2o=2.854Hpo2Na  وKcl=0/2gr 

 (.Oh et al., 2014گردید ) تهیهدر آب مقطر 

 PBS/EDTAحلول تهیه م. 2.3
سوی سوی    166در   EDTAگرم از پوودر   64/6مقدار 

 (.Oh et al., 2014حل گردید ) PBSبافر 

 MTT  تتس. 2.4
-MTT[3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)ایوون تسوو   

2,5-diphenyl tetrazolium bromide]  شووامل تبوودیل

بوه   (formazan)نمک تترازولیوم به ماده رنروی فورموازان   

که این محصوول   اس های فعال دری سلولوسیله میتوکن

شود. به طور کامی در محلول اسیدیک ایزوپروپانل حل می

 تغییورات  هوا، تووان میوزان تک یور سولول    غیرمستقیج موی 

viability    گور را  و خاصی  سیتوتوکسویک عامول مداخلوه

 درصود 66-06 حودود  هوا پس از اینکه سلول بررسی نمود.

هوای  غلظو   زموان و  در و در مجاورت عصاره ندرشد نمود

ه داد استریل شستشو PBSمختلف قرار گرفتند، با محلول 

 MTTسپس محویط کشو  توازه نرموال حواوی      شدند و 

درجوه   07سواع  در   2هوا بوه مودت    . سولول شود  ادافه

 و DMSOهوا  سوپس بوه سولول   ، ندگراد انکوبه شدسانتی

Sorenson buffer  07دقیقوه در  06و بوه مودت    شدادافه 

هووا در دسووتراه . پلیوو شوودند گووراد انکوبووهتیدرجووه سووان

. در ایون  بررسوی شود   570nmاسپکتوفتومتر در طوول مووج   

و بوه صوورت تریپلیکو ، در     cells/wellعدد  6666آزمایش 

هوای  ساع  تح  تیموار بوا عصواره در غلظو      42های زمان

 26g/mlو  1، 4، 6، 16 ،16، 46 ،06 ،(PBS) کنترل-صفر

عدد سولول   6666در آزمایش دیرری  . همچنینندقرار گرفت

ها تحت تیماار باا تاولاول    ساعت سلول 11در طی  با سه تکرارو 

و 4 ،1/0 ،5/8 ،11 ،17 (PBS)ونتاا ل -هاااص صااف  در غلظاات

01g/ml  ق ار گ فتند (Nagamine et al., 2009.) 

 کشت سلولی. 2.5
پاسوتور   از بانوک سولولی انسوتیتو    MCF7 رده سلولی

در محوویط کشوو   و ران( خریووداری شووده  تهووران )ایوو 

RPMI1640  16حوواوی% FCS  شوووند. کشوو  داده مووی

رشد نمودنود   %66-06ها وقتی که حدود سپس این سلول

هوای مختلوف قورار    غلظ  در زمان و در مجاورت با عصاره

گیرنوود. اثوورات آپوپتوووزی و نکووروزی عصوواره روی    مووی

هوا  سری از سولول یک شود.های سرطانی بررسی میسلول

به عنوان کنترل در محویط کشو  طبیعوی فاقود عصواره      

 .(Nagamine et al., 2009) کنندرشد می جلبک
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 زنده مانی. 2.6

 بلو برای مشخص نمودنرنگ آمیزی به وسیله تریپان

(viability)  های زنوده بوه مورده بوا     تعیین نسب  سلولو

 .(Choo et al., 2016) شدمیکروسکوپ نوری انجام 

 رسی آپوپتوز به روش االیزابر. 2.7

این آزمایش برای مشخص نمودن اثر القای آپوپتووزی  

 Cellعصاره و مقایسه آن با تاکسول انجام گرف . از کیو  

Death Detection ELISA (Roche .Cat.No: 11 774 

برای مشخص شدن آپوپتوز استفاده شد. ایون    (001 425

شی شناسوایی  بادی مونوکلونال موکی  دارای دو نوا آنتی

ها به تعداد . سلولاس  DNAها و قطعات کننده هیستون

ای خانوه  60را به هر خانوه پلیو     cells/wellعدد  6666

ساع ، تحو  تیموار    14در طی  با سه تکرارمنتقل شد و 

 (PBS)کنتورل  -های مختلف عصواره برابور صوفر   با غلظ 

های مختلف تاکسول و غلظ   06g/mlو 16،46،06،26

قوورار  g/ml 17و  PBS6 ،4/2 ،6/2 ،14))نتوورل ک-صووفر

 .(Choo et al., 2016) گرفتند

 هاتجزیه و تحلیل آماري داده. 2.1
انجام شد و جه  تجزیوه   با سه تکرار ها تمام آزمایش

 ANOVA تجزیه واریوانس یوک طرفوه   از هاو تحلیل داده

دند  تس  روش ازها مقایسه میانرینبرای و استفاده شد 

 شد. استفاده  p<0.05سطح  درای دانکن هدامن

 

 نتایج .3

 بررسی اثرات سایتوتوکسیک. 1.3
بوورای تعیووین اثوورات سایتوتوکسوویک  MTTآزمووایش 

ها انجوام  پذیری سلولتر قابلی  زیس تعیین دقیق ،عصاره

 g/ml06-6هوای  هوا بوا غلظو    شد. پس از تیمار سولول 

، اثوور سوواع  22و  42( از عصوواره در طووی PBS-)کنتوورل

نشان داده شود.   1سایتوتوکسیک عصاره به صورت نمودار 

ساع  قابلیو    42نتایج این مطالعه نشان داد، که در طی 

از عصاره باعوث   g/ml1  ها در غلظ پذیری سلولزیس 

هوا شوده و   پذیری سولول درصدی  قابلی  زیس 4کاهش 

پوذیری  باعوث کواهش قابلیو  زیسو      g/ml  06غلظو  

 50CL گردید و میزانخواهد درصد  06ر از ها تا کمتسلول

غلظتوی از عصواره     50CLاسو . )  g/ml 06-46برابر بوا  

 66هوا زنوده و   درصود سولول   66اس  که در آن غلظو   

 اند(.ها از بین رفتهدرصد سلول

 

 های سرطانی پستانساعت بر سلول 24و42طی  تاثیر سایتوتوکسیک عصاره -1شکل 
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 ELISAه روش ررسی آپوپتوز بب .2.3

 MTTدسو  آموده از آزموایش    با توجه بوه نتوایج بوه   

 42( از عصواره و زموان   PBS-های مختلف )کنتورل غلظ 

ساع  برای بررسی خاصی  القاءکنندگی آپوپتوز در نظور  

نشان داده شده  4شکل گرفته شدند و نتایج آن در نمودار

دس  آموده از االیوزا نشوان از القوا آپوپتووز      اس . نتایج به

 های سرطانی دارد.توسط عصاره روی سلول

 

 های سرطانیبررسی القاء آپوپتوزیس در سلول -4 شکل

 

 و نتیجه گیري نهایی بحث .4
 22، در طوی  1شوکل طبق نتایج بدس  آمده از نمودار

 g/ml 1هوا در غلظو    پذیری سلولساع  قابلی  زیس 

درصوودی قابلیوو   6عووث کوواهش نزدیووک بووه از عصوواره با

 هوای نسب  سلولکه از طریق  ها شدهپذیری سلولزیس 

غلظو    .شودتعیین می ینور کروسکوپیزنده به مرده با م

g/ml 06  هوا  پذیری سلولباعث کاهش قابلی  زیس نیز

 g/ml 46-12برابور بوا    50CLمیزان  ،درصد گردید 46تا 

درصود   66که در آن غلظ   غلظتی از عصارهدر واقع  ،بود

 .اندها از بین رفتهدرصد سلول 66ها زنده و سلول

دس  آمده با افزایش عصواره قابلیو    که طبق نتایج به

هوا  بررسوی  های سرطانی کاهش یاف .پذیری سلولزیس 

ای طوور پیشورونده  یدان خوام بوه  یاند که فوکوتشریح کرده

ساع  بعد  را از یک ساع  تا نه  ERK1/2سیونیفسفوری

 دیرور ابرخوانواده   P38 و JNK .از تیمار کاهش داده اس 

MAPK یدان تغییور  یطور فعالی توسط فوکوهستند که به

یدان سبب مرگ سلولی در سرطان پسوتان  یاند. فوکوکرده

پس از  P38 و JNK و فعال کردن سیونیفسفوریاز طریق 

. (Cumashi et al., 2007) سوی دقیقوه القوا شوده اسو      

یودان از  یکوه فوکو ین نتایج یک تحقیوق نشوان داد   همچن

هوا بوه ترکیبوات    های توموری و دسبیدن آنتک یر سلول

 .(Rocha et al., 2007) کنددیرر جلوگیری می

 فوکوییوووودان یاثوووور مهارکننوووودگای مطالعووووهدر 

در  fucos vesiculosus ییایو شوده از جلبوک در  اسوتخراج 

 از طریق مسیرانسان  هیمهاجرت و تهاجج سلول سرطان ر

PI3K-AKt-mTOR مطالعووه  نیوو. در ادیووگرد یبررسوو

 عمول آن بوا   سوج یو مکان فوکوییدان یعملکرد ددمتاستاز
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الین متاستاتیک سرطان ریه انسوان  سل A549 استفاده از

در  راA549 ی هوا رشود سولول   فوکوییودان  بررسی گردید.

 موار یمهوار کورد. ت   تور یلیلو یبور م  کروگرمیم 266غلظ  

 (تور یلیلیبر م کروگرمیم 466) یسمریاز دوز غ فوکوییدان

بور تهواجج و    ریبوا تو ث   یوابسته به مهارکنندگهای غلظ 

 MMP-2  یکاهش فعال قیاز طر یمهاجرت سلول سرطان

آن وسوترن   یاثر مهارکننودگ  سجیشناخ  مکان یبرادارد. 

بوا   در یک تحقیوق . (Lee et al., 2012) ف بیت انجام گر

کسیدانی و ددسورطانی فوکوییودان،   ابررسی خوای آنتی

سواکاریدی را بوه عنووان موواد ممانعو       این ترکیبات پلی

 کردنووود کننوووده جدیووود در درموووان سووورطان معرفوووی 

(Wang et al., 2015)    همچنین گزارش شوده اسو  کوه .

سوواکارید فوکوییوودان، دوره کننووده پلوویبیموواران مصوورف

 (.Chen et al., 2015)درمانی را بهتر تحمل کردند شیمی

اکسیدانی و کشندگی علیوه رده  ای فعالی  آنتیهدر مطالع

 جلبوک شوده از   اسوتخراج  فوکوییدانبا  HCT-15 سلولی

Surgussum cinereum سووازی . خووالصگردیوود بررسووی

سلولز و دیالیز انجوام شود. اثور     DEAE توسط فوکوییدان

از جلبوک سارگاسووم سوینریوم     فوکوییدانکسیدانی ایآنت

در  DPPHیین شود. بیشوترین فعالیو     تع DPPH توسط

 فوکوییودان کوه  میکروگرم یاف  شد. درحوالی  166غلظ  

هوای آزاد در  شده فعالیو  حوذف رادیکوال    خام استخراج

بررسوی   MTT را نشان داد. اثر کشوندگی توسوط   62/00

مورگ   درصود 66شده سوبب   استخراج فوکوییدانگردید. 

 76±6607/6سواع  انکوباسویون بوا     42سولولی پوس از   

شوووود  HCT-15در لیتوووورمیلووووی بوووور میکروگوووورم

(Somasundaram et al., 2016). 

ساع  القا آپوپتوز در  42، در طی 4ر شکلطبق نمودا

های درصد سلول 46عصاره باعث مرگ  g/ml 16غلظ  

هوای سورطانی بوا    سرطانی شده و این میزان مرگ سولول 

درصود   76توا   06بوه   g/ml 06افزایش غلظ  عصاره تا 

رسد. طبق نتوایج بدسو  آموده بوا     های سرطانی میسلول

هوای  ریزی شده سولول افزایش غلظ  عصاره، مرگ برنامه

در سرطان پستان موش کند. میسرطانی نیز افزایش پیدا 

طوور  یودان بوه  یهای ددسورطانی و مکانیسوج فوکو  ویژگی

آزمایشوووراهی و بوووالینی بررسوووی گردیووود. در نمونوووه   

س، فلوسوویتومتری و آمیووزی فلورسوونآزمایشووراهی، رنووگ

تحلیل آپوپتوز و بیوان فواکتور    و ت برای تجزیهیوسترن ب

سورطان پسوتان مووش     4T1 یون الرشد اندوتلیالی در سل

  c/Babl انجووام شوود. در نمونووه بووالینی درمووان روی  ن  

تزریوق  . های حامل سورطان پسوتان صوورت گرفو     موش

یدان در مدل سرطان پستان سبب یدرون پریتونئالی فوکو

ش حجج و وزن تومور شد. افزایش تو ثیر ددسورطان   کاه

بیوان  وابسته به کاهش آنژیو نز و افوزایش القوای آپوپتووز    

یدان خالص رشد سورطان  ی. این مطالعه نشان داد فوکوشد

های آزمایشراهی و بالینی محودود  پستان موش را در مدل

ها نشان بررسیهمچنین (. Xue et al., 2012)خواهد کرد 

یدان در محیط آزمایشراه قادر به مهار رشود  یداد که فوکو

 ای کوه روی بیوان  ن  ههای سرطانی اس . در مطالعسلول

ERBB2/EGFR    در شش رده سولولی سورطانی انتخواب 

عنوووان موودل آزمایشووراهی بررسووی گردیوود و   شووده بووه

یدان در حضوور مهارکننوده   یها به ر یج فوکوحساسی  آن

کینواز در  ه تیوروزین تیروزین کیناز الپاتینیب و مهارکننود 

یدان سنجیده شد. نتایج نشان داد، یعدم حضور ر یج فوکو

یوودان یدر آزمووون حساسووی  مسووتقل از دارو، ر یووج فوکو

هوای  در رشود سولول   BB2/EGFR هایتنهایی بیان  نبه

کوه  کنود. هنروامی  سرطانی را در آزمایشراه محودود نموی  

رده رشود  اگ ،یدان در ترکیب با الپاتینیب باشدیر یج فوکو

های ین محدود کرد اما در سایر ردهالسلول را در یک سل

کنود. ایون    طور مغایری با الپاتینیوب عمول موی   سلولی به

یدان این پتانسویل را دارد  یمطالعه نشان داد که ر یج فوکو

اثر بعضوی از داروهوای ددسورطانی را در برخوی از انوواا      

(. Oh et al., 2014) سلول سرطانی کاهش یا افزایش دهد

های سورطانی  ای متاستاز سلولطور گستردهیدان بهیفوکو

های سرطانی بورای اتصوال بوه    دهد. با سلولرا کاهش می

کند و به این شکل از تهواجج سولول   غشای پایه رقاب  می

کند. مطالعات بعودی نشوان دادنود    سرطانی جلوگیری می

یی بوه فیبورونکتین متصول    یدان بوا تمایول بواال   یکه فوکو

 کنود های سرطانی جلوگیری میو از اتصال سلول ددگرمی

(Atashrazm et al., 2015.) ای اثر فوکوییودان  در مطالعه
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سورطان پروسوتات، جلووگیری از     DU-145هوای  بر سلول

را نشوان داد. در ایوون   P13k/AKtو  MAPKبیوان مسوویر  

های وابسته به خاصوی   مطالعه نشان داده شد که سیرنال

های سورطان پروسوتات،   ن در سلولددسرطانی فوکوییدا

طووور بووه دانییووفوکوسووبب سوورکوب تک یوور شووده اسوو . 

را در  DU-145ی سوورطان یهووابقووا سوولول یتوووجهقابوول

کوواهش داده اسوو .  MTTوابسووته بووه دوز  یهوواغلظوو 

فوکوییوودان ممکوون اسوو  نویوودبخش داروی    ،بنووابراین

واسوطه اثورات مهارکننودگی رشود و     بازدارنده سرطان بوه 

هووای سوورطان پروسووتات باشوود وپتوووز در سوولولالقووای آپ

(Choo et al., 2016). 

 

 گیري کلینتیجه
های دریایی می توانند نقوش مهموی را در   ماکروجلبک

تولید ترکیبات زیس  فعال به عنوان دارو باشوند و کموک   

شووایانی را در پیشووریری و ابووتیی انسووان بووه بسوویاری از 

 اتاثوووردر ایووون تحقیوووق  بیماریهوووا داشوووته باشوووند.  

استخراج شده از جلبک  یدانییعصاره فوکوسایتوتوکسیک 

در القای آپوپتوز  Sargassum ilicifoliumجنس  یقهوه ا

پسوتان موورد ارزیوابی قورار     سلول هوای سورطانی   رده در 

دهنده نقش م ب  فوکوییدان در نشان نگرف  که نتایج آ

 هوای سورطانی  سمی  بورای سولول   القای آپوپتوز و ایجاد

ای تواند  عامل امیدوار کننوده از این رو فوکوییدان می بود،

 برای استفاده در صنایع دارویی و غذایی باشد.

 

 تشکر و قدردانی
هووای علوووم  از تمووامی پرسوونل و کارکنووان دانشووراه  

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشراه علوم پزشوکی  

اند صمیمانه تشوکر و  گلستان که نهای  همکاری را داشته

 گردد.دانی میقدر

 

 تعارض منافع
 .ردگونه تضاد منافعی بین نویسندگان وجود نداهیچ

 

 References . منابع5

Aaronson, S., 2000. Algae. In cambridge UK, In: The cambridge world history of food, kiple, k. and ornelas, 

KC, Eds. Cambridge university press, pp. 231-249. 

Ale, M.T., Maruyama, H., Tamauchi, H., Mikkelsen, J.D., Meyer, S., 2011. Fucoidan from Sargassum sp. 

and Fucus vesiculosus reduces cell viability of lung carcinoma and melanoma cells in vitro and 

activates natural killer cells in mice in vivo. International Journal of Biological Macromolecules 49(3), 

331-336. 

Atashrazm, F., Lowenthal, R.M., woods, G., Holloway, A., Dickinson, J., 2015. Fucoidan and cancer: A 

multifunctional molecule with anti-tumor potential. Journal of Marine drugs 13(4), 2327-2346. 

Azadmehr, A., Hajiaghaee, R., Afshari, A., Amirghofran, Z., Refieian-Kopaei, M., 2011. Evaluation of in 

vivo immune response activity and in vitro anti-cancer effect by Scrophularia megalantha. Journal of 

Medicinal Plants Research 5(11), 2365-2368. 

Chen, Y., Tsai, Y., Tsai, T., Chiu, Y., Wei, L., 2015. Fucoidan supplementation improves exercise 

performance and exhibits anti-fatigue action in mice. Nutrients Journal 7(1), 239-252.  

Chizhov, A.O., Dell, A., Morris, H.R., 1999. A study of fucoidan from the brown seaweed chorda filum. 

Journal of Carbohydrate Research 320(1-2), 108-119. 



 1261بهار  ،1، شماره 76ران، دوره یا یعییت، مجله منابع طبیش 74

 
Choo, G.S., Lee, H.N., Shin, S.A., Kim, H.J., Jung, J.Y., 2016. Anticancer effect of fucoidan on DU-145 

prostate cancer cells through inhibition of PI3K/Akt and MAPK pathway expression. Marine drugs 

14(7), 126. 

Cox, S., Abu-Ghannam, N., Gupta, S., 2010. An assessment of the antioxidant and antimicrobial activity of 

six species of edible irish seaweeds. International Food Research Journal 17(1), 205-220. 

Cumashi, A., Ushakova, N.A., Preobrazhenskaya, M., D'incecco, A., Piccoli, A., 2007. A comparative study 

of the anti-inflammatory, anticoagulant, antiangiogenic, and antiadhesive activities of nine different 

fucoidans from brown seaweeds. Glycobiology 17(5), 541-552. 

Delma, C., Somasundaram, S., Srinivasan, G.P., Bashyam, M., Aravindan, N., 2015. Corrigendum to 

Fucoidan from Turbinaria conoides. A multifaceted deliverable to combat pancreatic cancer 

progression. International Journal of Biological Macromolecules 74(2015), 447-457. 

Da Silva, R.L., Barbosa, J.M., 2018. Seaweed meal as a protein source for the white shrimp L. vannamei. 

Journal of Apply Phycology 21(2), 193-197. 

Duan, X.J., Zhang, W., Wang, G., 2006. Evaluation of antioxidant property of extract and fractions obtained 

from a red algae, polysiphonia urceolata. Food Chemistry 95(1), 37-43. 

Gideon, T.P., Rengasamy, R., 2008. Toxicological evalution of fucoidan from Cladosiphon okamuranus. 

Journal of Medicinal Food 11(4), 638-642. 

Kim, J., Park, Y., Lee, Y., Park, H., 2010. Fucoidan present in brown algae induces apoptosis of human 

colon cancer cells. BMC gastroenterology, 10(9), 1-11. 

Kwak, J.Y., 2018. Fucoidan as a marine anticancer agent in preclinical development. Journal of Marine 

Drugs 12(2), 851-870. 

Lee, H., Kim, J.S., Kim, E., 2012. Fucoidan from seaweed Fucus vesiculosus inhibits migration and invasion 

of human lung cancer cell via PI3K-Akt-mTOR pathways. PloS one 7(11), e50624. 

Li, B., Lu, F., Wei, X., Zhao, R., 2008. Fucoidan: structure and Bioactivity. Journal of  Molecules 13, 1671-

1695. 

Mabeau, S., Fleurence, J., 1993. Seaweed in food products. Biochemical and nutritional aspects. Trends 

Food Science and Technolgy 4(4), 103–107. 

Mehdinezhad, N., Ghannadi, A., Yegdaneh, A., 2016. Phytochemical and biological evaluation of some 

Sargassum species from Persian Gulf. Research in Pharmaceutical Sciences 11(3), 243-249. 

Mohammadi, E., Shabanpour, B., Kordjazi, M., 2016. Evaluation of antioxidant and antibacterial activity of 

brown algae (Iyengaria stellata) collected from the shores of the Persian Gulf. Journal of Aquatic 

Physiology and Biotechnology 4(3), 1-15. (In Persian) 

Mohsin, S., Mahadevan, R., Sumayya, A.S., Muraleedhara Kurup, G., 2016. Bifunctional effect of fucoidan 

from Padina tetrastromatica against human pathogenic microbes and free radicals. Journal of 

Medicinal Herbs and Ethnomedicine 2(2), 1-10. 

Nagamine, T., Hayakawa, K., Kusakabe, T., Takada, H., Nakazato, K., Hisanaga, E., Iha, M., 2009. 

Inhibitory effect of fucoidan on Huh7 hepatoma cells through downregulation of CXCL12. Nutrition 

and cancer 61(3), 340-347. 

Oh, B., Kim, J., Lu, W., Rosenthal, D., 2014. Anticancer effect of fucoidan in combination with tyrosine 

kinase inhibitor lapatinib. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014, 1-6. 

Pinheiro, A.C., Bourbon, A.I., Cerqueira, M.A., Maricato, E., Vicente, A.A., 2015. Chitosan/fucoidan 

multilayer nanocapsules as a vehicle for controlled release of bioactive compounds. Carbohydrate 

Polymers 115(2015), 1-9. 



 70 ...ایقهوه جلبک فوکوییدانی عصاره سایتوتوکسیک اثرات

 

 

Pushparaj, A., Raubbin, R.S., Ronald, J., Aswany, T., 2017. An antibacterial activity of selected brown, 

green and red seaweeds from Manapad, Thoothukudi, Tamil Nadu, India. World Journal of 

Pharmaceutical Sciences 2(8), 854-856. 

Rocha de Souza, M.C., Marques, C.T., Dore, M.G., Ferreira da Silva, F., 2007. Antioxidant activities of 

sulphated polysaccharides from brown and red seaweeds. Journal of Applied Phycology 19(2), 153–

160. 

Sanjeewa, K.K., kang, N., Ahn, G., Jee, y., Kim, Y., Jeon, Y., 2018. Bioactive potentials of sulfated 

polysaccharides isolated from brown seaweed Sargassum spp in related to human health applications. 

A review. Journal of Food Hydrocolloids 81(2018), 200-208. 

Somasundaram, S.N., Shanmugam, S., Subramanian, B., Jaganathan, R., 2016. Cytotoxic effect of fucoidan 

extracted from Sargassum cinereum on colon cancer cell line HCT15. International journal of 

biological macromolecules 91(2016), 1215-1223. 

Tavakoli, J., Miar, S., Zadehzare, M., Akbari, H., 2012. Evaluation of effectiveness of herbal medication in 

cancer care: A Review Study. Iran Journal Cancer Prevention 5(3), 144-156. 

Thuy, T., Ly, B.M., Van, T., Ai, U., 2015. Anti-HIV activity of fucoidans from thee brown seaweed species. 

Carbohydrate Polymers 115(2015), 122-128. 

Xue, M., Ge, Y., Zhang, J., Wang, Q., Hou, L., Liu, Y., Sun, L., 2012. Anticancer properties and 

mechanisms of fucoidan on mouse breast cancer in vitro and in vivo. PLoS one 7(8), e43483. 

Wang, C.Y., Wu, T.C., Hsieh, S.L., Tsai, Y.H., Yeh, C.W., Huang, C.Y., 2015. Antioxidant activity and 

growth inhibition of human colon cancer cells by crude and purified fucoidan preparations extracted 

from Sargassum cristaefolium. Journal of Food and Drug Analysis 23(4), 766-777. 

Wijesekaraa, I., Pangestutia, R., 2011. Biological activities and potential health benefits of sulfated 

polysaccharides derived from marine algae. Carbohydrate Polymers 84(11), 14-21. 

Wijesinghe, W.A.J.P., Jeon, Y., 2012. Biological activities and potential industrial applications of fucose rich 

sulfated polysaccharides and fucoidans isolated from brown seaweeds. A review. Carbohydrate 

Polymers 88(1), 13-20. 

Wong, K.H., Cheung, P.C.K., 2000. Nutritional evaluation of some subtropical red and green seaweed. Part 

I. Proximate composition, amino acid profiles and some physic-chemical properties. Food Chemistry 

71(4), 475-482. 

Sanjeewa, K.K., Lee, J., Kim, W., Jeon, Y., 2017. The potential of brown-algae polysaccharides for the 

development of anticancer agents: An update on anticancer effects reported for fucoidan and 

laminarian. Carbohydrate Polymers 177(2017), 451-459.  

 



 

 

 


