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Abstract 
Background and Aim: Finding the biologically active compounds from marine sources is of particular 

importance for cancer control. In the present study, the effect of cytotoxicity and apoptosis stimulation of marine 

sponge Thetya sp. extracts against colorectal cancer cells was evaluated. 

Methods: Marine sponge Thetya sp. was caught from the Oman Sea in 2017 and extracted with solvents of 

methanol, chloroform, hexane and ethyl acetate. The extract was evaluated at concentrations of 900, 400, 200, 

100, 50 and 30 µg/ml on the colorectal cancer cell line. Cytotoxicity test was performed by MTT method and the 

effect of apoptosis was performed by flowcytometry method. 

Results: The survival rate of colorectal cancer cells in methanolic extract of Thetya sp. at concentration of 

900 µg/ml was 32.92%. The IC50 of the methanolic extract against colorectal cancer cells was 556.4 µg/ml. 

Chloroform extract of marine sponge with IC50=1330.95 µg/ml showed less effect for colorectal cancer cells than 

methanolic extract. Also, methanolic extract of marine sponge with 25% apoptosis and 14% primary colorectal 

cancer cell necrosis showed its effect at concentration of 756.4 µg/ml. Marine sponge Thetya sp. extracts had no 

significant cytotoxic effect on healthy cells.   
Conclusion: It seems that the total methanolic extract of marine sponge Thetya sp. has metabolites with anti-

cancer properties that can inhibit colorectal cancer cells. 
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  دریا طب مجله
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   samirajalalinezhad@gmail.com . پست الکترونیک:سمیرا جلالی نژاد :نویسنده مسئول*

 .بهشتی، تهران، ایراندانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید  آدرس: 

 

 

 یسرطان هایسلول آپوپتوز کیتحر و .Thetya spاسفنج دریایی  ت سلولی عصارهسمیّ خواص

  رکتالکولو

 
 5 ، علی طاهری0، 3، سید عبدالمجید آیت اللهی* 2،0سمیرا جلالی نژاد 

 
 پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم 1

 علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران رزیدنت بیماری های داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه 2
 پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران استاد گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم 3

 پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران مرکز تحقیقات فیتوشیمی، دانشگاه علوم 4
 وم دریایی چابهار، چابهار، ایراندانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و عل 5

 

 21/12/1411 پذیرش مقاله:     11/12/1411 دریافت مقاله:

   دهکیچ
ای برخوردار است. در مطالعه حاضر به  از منابع دریایی برای مهار سرطان از اهمیت ویژه یزیستفعال  یافتن ترکیبات ف:هدزمینه و 

  علیه سلول سرطانی کولورکتال پرداخته شد.  .Thetya spهای اسفنج دریایی ت سلولی و تحریک آپوپتوز عصارهاثر سمیّارزیابی 

های متانول، کلروفرم، هگزان و اتیل استات و با حلال صید شد 1331در سال از دریای عمان  .Thetya spدریایی اسفنج  ها:روش

روی رده سلول سرطانی کولورکتال مورد ارزیابی قرار  µg/ml 31و  51، 111، 211، 411، 311ی هاغلظتگیری گردید. عصاره در عصاره

 و بررسی اثر آپوپتوزی با روش فلوسایتومتری انجام شد.  MTTگرفت. آزمون سمیت سلولی با روش 

درصد  32/32برابر  µg/ml 311در غلظت  sp Thetya.اسفنج دریایی های سرطانی کولورکتال در عصاره متانولی سلول بقای ها:یافته

برابر  50ICآمد. عصاره کلروفرمی اسفنج با  به دست µg/ml 4/551های سرطانی کولورکتال برابر عصاره متانولی علیه سلول 50ICمیزان  بود.

35/1331 µg/ml 25های سرطانی کولورکتال اثر کمتری نسبت به عصاره متانولی نشان داد. همچنین عصاره متانولی اسفنج با برای سلول 

اسفنج های اثر خود را نشان داد. عصاره µg/ml 4/651درصد نکروزیس اولیه سلول سرطانی کولورکتال در غلظت  14آپوپتوزیس و درصد 

   سیتوتوکسیک نداشتند. داریمعنی سالم اثر هاسلول بر .Thetya spدریایی 

که توانایی  استیی با خواص ضد سرطانی هاتیمتابولدارای  .Thetya spاسفنج دریایی رسد عصاره تام متانولی به نظر می گیری:نتیجه

 .دی سرطانی کولورکتال را دارهاسلولمهار 

  

  .اسفنج دریایی، سمیت سلولی، آپوپتوز، نکروز، سرطان کولورکتال :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 و یکیژنت راتییتغ از یامجموعه تواندیم سرطان بروز عوامل

 هاپاتوژن و ییایمیکوشیزیف ،یطیمح عوامل ریتأث تحت یکیژنتیاپ
رعت س به رکتالکولو پستان و معده، ه،یر کبد، یها. سرطانباشد
 طبق. شوندیم یادیز ریم و مرگ موجب ساله هر و کنندیم رشد
بر  بالغ 2111 سال تا یجهان بهداشتسازمان  یهاگزارش نیآخر
 مورد ونیلیم 5/6 و مبتلا سرطان یهایماریب به انسان ونیلیم 13

 مبتلا فرد ونیلیم 21 به 2131 سال تا و است شده گزارش مرگ
 (.1) ابدیمی شیافزا

 میرومرگ که است رانیا در و میر مرگ عامل نیسوم سرطان
 .ستاگذاشته  شیافزا به روبه شدت  ریاخ یهاسال یط آن از یناش

درصد کل  6/3ی بسیار شایع و هاسرطانسرطان کولورکتال از 
و در هر دو جنس زن و مرد شایع است  شودیمرا شامل  هاسرطان

را سرطان کولورکتال  و میر مرگدرصد  3/1(. در ایران نیز 2،3)
کولون و رکتوم اجزای روده بزرگ هستند و (. 4-1) شودیمشامل 

دهد که تومور در روده بزرگ شکل بگیرد. سرطان زمانی رخ می
سال افزایش  51ریسک ابتلا به این نوع سرطان در سن بالای 

 حائز رایبس یماریب نیا درمان و یریگشیپبه  توجه ؛ لذابدیامی
 ،است درمان یهاروش نیبهتر از یکی یدرمانیمیش .است تیاهم

کشف و شناسایی داروهای  .است یادیز یجانب اثرات یدارا یول
ضد تومور جدید با عوارض جانبی کم، به یک هدف اساسی در 

(. با این 6دارویی تبدیل شده است ) -بسیاری از مطالعات ایمنی
هدف، توجه بسیاری به ترکیبات طبیعی موجود در گیاهان، 

از ه است. گردیدمعطوف  هاسمیکروارگانیمموجودات دریایی و 
منبع مهمی از داروها بوده  همواره طبیعت ،امروزتا  دوری هازمان

سرطان انواع شده برای درمان  دییتأاز داروهای  % 11است. حدود 
منبع طبیعی دارند. وین کریستین، ایری نوتکان، اتوپوزید، تاگزان و 
کامپتوتسین از ترکیبات دارویی ضد سرطان مشتق از گیاهان 

ترکیبات دریایی در منابع دارویی کنونی نماینده  هرچندهستند. 
 کمی دارد اما محیط آبزی در آینده منبع بسیار با ارزشی از ترکیبات

  (.5واهد بود )نوین خ دارویی
ی دریایی به علت هااسفنجسال گذشته  11در طول 

گنجینه باارزش  عنوانبه آنهای ثانویه مستخرج از هاتیمتابول
 هستند کهمهره دریایی از جانوران بی هااسفنج. اندشدهشناخته 

 .دننکیمزندگی  هاجلبکیا ریز هایباکتربا  ستیزهم صورتبه
ی در محیط دریایی دریایی هااسفنجگونه کشف شده  3111بیش از 

ع منب هاجلبکها و اقیانوسی گزارش شده است. بر اساس گزارش
ام در مق هااسفنجو  هستندمواد شیمیایی جدید کشف شده  35%

ی آینده علیه داروها دیتولپتانسیل  هااسفنج(. 3) دارندبعدی قرار 
ی قلبی و عروقی را دارا هایناراحتو  ی مهم مثل سرطانهایماریب

لت ای از ترکیبات شیمیایی با اسکگسترده طیف هااسفنج. هستند
ترکیب  15111بیش از  تاکنون (.11کنند )کربنی متنوع تولید می

ش از مسئول بی هااسفنجدریایی گزارش شده است و  یزیستفعال 

صدها ترکیب جدید  ساله هرو  هستندترکیب متنوع آن  5311
 یدهایزنوکلئو 1351 دهه در اوایل(. 11شود )کشف می

Spongothymidine و Spongouridine  در اسفنج دریایی
Cryptotethia crypta (. این نوکلئوزیدها اساس 12شد ) گزارش

، اولین داروی ضد سرطان با منشأ دریایی و Ara-Cتولید و سنتز 
Ara-A (. داروی 13بودند ) روسیو عنوان داروی ضدبهAra-C 

امروزه داروی روتین در درمان لوکمی و تومور لنفی است. مشتقات 
 ن سرطاندرماآن نیز برای  (fluorinated derivative) فلورینه

بر اساس  (.14شده است ) دییتأ ریه، مثانه و پستانپانکراس، 
 Cryptothethyaترکیباتی مثل سیتارابین ) جدید نیزتحقیقات 

crypta ،) هالیکوندرینB (Halichondria okadai ،) بریوستاتین
(Bugula neritina) دولاستاتین ،(Dolabella auricularia ،)

که  اندتولید شده( Ecteinascidia turbinata) 643اکتیناسیدین
ی یا دییعنوان داروهای ضد سرطان تحت مطالعات تأهمگی به

 .قرار دارند تجاری
، ضد هابالت ضدعامل  عنوانبه هااسفنج یزیستفعال ترکیبات 

، روسیو دضسیستم ایمنی یا سیستم عصبی،  کنندهسرکوبتومور، 
وند. شی میبندطبقهضد باکتری، ضد مالاریا و ضد کلنی مزاحم 

علاوه است. ب توجه قابلنیز  هااسفنجتنوع شیمیایی ترکیبات 
ها، استرول، یزیستفعال های ی، ترپنعیرطبیغنوکلئوزیدهای 

پپتیدهای حلقوی، آلکالوئیدها، اسیدهای چرب و مشتقات اسیدهای 
وی قفعال  یزیستآمینه که اغلب هالوژنه هستند و همگی خواص 

(. مطالعات متعددی روی 11) نداشده مشتق هااسفنجدارند از 
 Shubinaی دریایی انجام شده است. هااسفنجخواص ضد سرطانی 

لیک گوانیدین آلکالوئید با نام و همکاران، یک پنتاسیک
monanchoxymycalin  از اسفنج دریاییMonanchora 

pulchra  استخراج نمودند. این ترکیب فعالیت سمیت سلولی علیه
در غلظت کم نشان داد و مرگ مرتبط  HeLaی سرطانی هاسلول

رطانی های سبا آپوپتوزیس را با جلوگیری از تشکیل توده سلول
اثر سینرژیک و افزایشی  cisplatinین با داروی داد. همچن نشان

و همکاران نیز روی عصاره اسفنج  Azcuna(. 15داشت )
Callyspongia samarensis  کار کردند. ترکیب خالص شده

عصاره متانولی این اسفنج دارای خاصیت مهار بالای رشد 
 (. 11های سرطان کولون بود )سلول

های دریایی به طور و دریای عمان اسفنج فارسجیخلدر 
روی خواص  ،. بر اساس منابعهستندای پراکنده گسترده

ای عمان ی سواحل دریهااسفنجسیتوتوکسیک و آپوپتوتیک عصاره 
 یهااسفنجاندکی انجام شده است و نیاز است روی  اتتحقیق

ویی ارد - ی پزشکیفناورستیزو دریای عمان در حوزه  فارسجیخل
حاضر به بررسی  مطالعهدر  ؛ لذاشود ات بیشتری انجامتحقیق
آلی اسفنج  یهاعصارهتنی خواص سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک برون

های سرطانی علیه سلول عمان سواحل دریای Thetyaدریایی 
 کولورکتال پرداخته شد.
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 و همکاران نژادجلالی / 51

 0011 تابستان، 2 ، شماره3 دوره                                 دریامجله طب 

 هاروش
 استخراجتهیه نمونه اسفنج و 

 1331در سال از دریای عمان  .Thetya spدریایی  هایاسفنج
ط کلید شناسایی توس با کمکها استخراج اسپیکولشد. ی آورجمع

مورد شناسایی قرار در حد جنس  ،شناسی دریازیست متخصص
ابتدا با آب دریا و سپس با آب مقطر  ،گرفت. اسفنج بعد از برداشت

گرم نمونه  11شستشو گردید و در هوای آزاد در سایه خشک شد. 
 45تا  24حلال قرار گرفت و به مدت  تریلیلیم 51آماده شده در 

توسط شیکر انکوباتور مورد استخراج ساعت در تاریکی و دمای اتاق 
ت استاهگزان و اتیلهای متانول، کلروفرم، انحلالاز . قرار گرفت

 واتمن صاف گردید. 42سپس با کاغذ صافی شماره  شد. دهااستف
 (Jalteb, Iran) خلأانجمادی تحت  کنخشکپس از فیلتر شدن در 

 -21ی خشک شده تا زمان آنالیز در فریزر هاعصارهخشک شد. 
 .(16) ی شددارنگه گرادیسانتدرجه 

 

 بررسی اثرات ضد سرطانی 
های متانول، کلروفرم، ان هگزان حلالی حل شده در هانمونه

یلتر توسط ف ،اثر سیتوتوکسیک بررسیقبل از استات، و اتیل
 ی مورد مطالعه درهافیلتر شدند. سلولمیکرومتر  22/1 سرنگیسر
سی سی 65درون فلاسک استریل  DMEMمحیط لیتر میلی 15
 کیوتیبیمیکرولیتر آنت 31و  FBSمیکرولیتر سرم  311 همراه به

سلول  16×411 ساژ داده شدند تا به تعداد نهایییک بار پاپن استرپ 
 د.نبرس تریلیلیمدر 

 

MTT (-2,5-yl)-2-Dimethylthiazol-(4,5-3 تست

 diphenyltetrazolium bromide) 

استفاده کف تخت خانه  31از پلیت  MTTتست برای انجام 
 قرار گرفت. سنجشمورد  14/1تا رقت اسفنج اول عصاره  شد.

سپس  استفاده شد.  PBSبافر فسفات سالین برای گروه کنترل از
که در مجموع هر  شدمیکرولیتر سلول اضافه  111 چاهکبه هر 
ساعت در  24. پلیت به مدت گردیدلاندا نمونه  211حاوی  چاهک

. بعد از گرفتقرار  کیگازکربندرصد  5حاوی دار  2COانکوباتور 
لیتر( گرم در میلیمیلی 5)  MTTمیکرولیتر رنگ 21 ،ساعت 24
دیگر ساعت  3-4 وشد اضافه  چاهکتازه آماده شده بود به هر  که

درجه  4در دمای  هاتیمدت پل نیا از . بعدگرفتدر انکوباتور قرار 
 دارخچالی وژیفیبا سانتر 3111دقیقه و در دور  3مدت ه ب گرادیسانت

 دشها خالی محتوی چاهک ،شد. بعد از زمان موردنظر وژیفیسانتر
یت ه و پلاضاف متیل سولفوکسایددی میکرولیتر 111چاهک و به هر 

شیکر  رویدقیقه  21و به مدت  گردید با فویل آلومینیومی پوشیده
 131 طول موج رفرنس جذب نوری در ،مدت نیا از بعد .قرار گرفت

 دیدقرائت گر دریر زایالاتوسط دستگاه  نانومتر 561و تست  نانومتر
)رده سلولی  J774)کلیه میمون( و   Veroی سالمهاسلولاز  .(15)

روی سلول غیرسرطانی  هاعصارهماکروفاژ موش( برای بررسی اثر 

هر عصاره برای سلول سرطانی کولورکتال  50ICاستفاده شد. میزان 
 با استفاده از رگرسیون خطی برآورد شد.

 

 سنجش فعالیت آپوپتوزی با فلوسایتومتری
بهترین عصاره با فعالیت سیتوتوکسیک وارد مرحله سنجش 

و  Annexinv-fitc با ستشخیص آپوپتوزیلیت آپوپتوزی شد. فعا
 Phosphatidyl serine)انجام شد. طبق دستور کیت  PI رنگ

116F) -detection IQP خانه  24های ساخت کشور هلند از پلیت
سلول استفاده شد و به همان روشی که در تست  3×511و تعداد 

MTT ها را پسسپس سلول .شدها در پلیت کشت شد سلولبیان 
ها جدا و از کف خانهدرصد  EDTA-Tripsin 1/1ساعت با  45از 
 Annexinمیکرولیتر از  11بار با بافر کلسیم شستشو داده، سپس  2

v  دقیقه در  21. نمونه گردید  میکرولیتر سلول مخلوط 111با
میکرولیتر  11ها شسته و تاریکی و روی یخ انکوبه شد، سپس سلول

 11 . نمونه مجددگردیدبه آن اضافه  (PI)وپیدیوم یدید رنگ پر
دستگاه ها با و نمونه شدانکوبه یخ دقیقه در تاریکی روی 

-Becton Dickinson. Facs caliber)فلوسایتومتری مدل 

USA ) هایی که دچار آپوپتوز سلول ،ند. در این روشگردیدآنالیز
هایی که سلول ،را گرفتند Annexin vاولیه شده بودند فقط رنگ 

شده  ا اندکی نفوذپذیرهو دیواره سلولی آنه دچار آپوپتوز ثانویه شد
و  گردیدند،رنگ  PIو رنگ  Annexin vرنگ  با دوند بود

گرفتند و  خوده برا  PIفقط رنگ بودند هایی که نکروز شده سلول
 بیترت نیا و به ندفلوسیتومتری جداگانه قرار گرفت plotکدام در  هر

 .(13)های مختلف سلولی جدا شدند دسته
 

 هاتحلیل آماری داده و تجزیه

قرار  یمورد بررس Shapiro-wilkآزمون  باها بودن داده نرمال
نسخه  Graphpad Prismافزار و رسم نمودارها با نرم زیگرفت. آنال

ها ادهد نیانگیم سهمقای و هاآزمون جینتا یبررس یبرا .انجام شد 5
استفاده شد.  One Way ANOVA طرفهکی انسیاز آزمون وار

بودن  داری. در صورت معنبررسی شد p≤0.05در سطح  یداریمعن
نجام ا نیانگیم سهیمقا یها با استفاده از آزمون توکداده لیتحل

عصاره سه بار تکرار  هر نمونه یبرا هایریگاندازه تمامی. گرفت

 گزارش شد. ارمعی انحراف±نیانگیصورت مبه ریشد و مقاد
 

 نتایج
لیه ی آلی اسفنج تتیا عهاعصارهآزمون سیتوتوکسیتی 

  ی سرطانی کولورکتالهاسلول
 سفنجا ی متانولی و کلروفرمیهات عصارهاثر سمیّ بررسینتایج 
ال در سرطانی کورکت یهاروی سلول .Thetya spدریایی 

 µg/mlغلظت ، 1-بر اساس نمودار .است مدهآ 2و  1نمودارهای 
 الاییب و اثر سمیت دهدمیبا کنترل نشان  یداریاختلاف معن 311

و در این غلظت ( p<15/1) داردرکتال لوسرطانی کو یهابر سلول
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درصد  32/32های سرطانی کولورکتال ی سلولمانزندهمیانگین 
دار با و کمتر فاقد اختلاف معنی µg/ml 411 یهاغلظت. اما است

 عصاره کلروفرمی در غلظت 2-ار. بر اساس نمودهستندکنترل 
µg/ml 311 تو اثر سمی دهدیداری با کنترل نشان ماختلاف معنی 

و در این غلظت  (p<15/1) داردهای سرطانی کورکتال بر سلول
درصد  25/61های سرطانی کولورکتال ی سلولمانزندهمیانگین 

. تندهسدار با کنترل ی کمتر فاقد اختلاف معنیهاغلظت. اما است
 4/551ی متانولی و کلروفرمی به ترتیب هاعصارهبرای  50ICمیزان 

ی هگزانی و اتیل هاعصاره. شدمحاسبه  µg/ml 35/1331و 
لف ی مختهاغلظتدر  داریمعناستاتی فاقد اثر سیتوتوکسیک 

 داریمعن Jو   Veroی سالمهاسلول بر هاعصارهبودند. همچنین اثر 
 .(< 15/1p)نبود 

 

 

 
 .Thetya sp اسفنج متانولیعصاره  اثر سمیت سلولی .0-نمودار

 داریمعناختلاف  cو  a ،b. حروف رکتاللوهای سرطانی کوسلول علیه
 دهد.را نشان می 15/1ی داریمعندر سطح 

 

 

 
 Thetya اسفنج کلروفرمیعصاره  اثر سمیت سلولی .2-نمودار

sp. حروف رکتاللوهای سرطانی کوسلول علیه .a ،b  وc  اختلاف
 دهد.را نشان می 15/1ی داریمعندر سطح  داریمعن

 

بررسی اثر آپوپتوتیک و نکروتیک عصاره متانولی 

 اسفنج دریایی

ای سرطانی هنتایج بررسی آپوپتوزیس با فلوسیتومتری سلول
فنج اسهای مختلف عصاره متانولی کولورکتال در مواجهه با غلظت

 4/351و ( 2)غلظت  4/551 (،3 غلظت) 4/651ترتیب ه ب تتیا
ی سرطانی هاسلولبرای  تریلیلیمیکروگرم بر م (1)غلظت 

و  Annexin V-FITC. محور افقی (3-نموداربود ) کولورکتال
. با توجه به است (Annexin-PI)محور عمودی پروپیدیوم یدید 

های تیمار شده با ، درصد مرگ سلولی در نمونه3-نمودار
نه نسبت به نمو اسفنج تتیاهای مختلف عصاره متانولی غلظت

رصد بدین ترتیب که، د .داشته است یاملاحظه کنترل افزایش قابل
د، در درص صفرآپوپتوز گروه کنترل )نمونه سلولی بدون عصاره( 

درصد، در غلظت  2درصد و نکروزیس اولیه  5، آپوپتوزیس 1غلظت 
 3درصد و در غلظت  6یه درصد و نکروزیس اول 15آپوپتوزیس  2

درصد را نشان دادند.  14درصد و نکروزیس اولیه  25آپوپتوزیس 
 از تیمارها نکروزیس نهایی دیده نشد.  کدامچیهدر 

 

 
 0غلظت 

 
 کنترل

 
 3غلظت 

 
 2غلظت 

های یتومتری سلولانتایج بررسی آپوپتوزیس با فلوس .3-نمودار
 4/551 (،3غلظت ) 4/651های سرطانی کولورکتال در مواجهه با غلظت

 یمتانول عصاره تریلیلیمیکروگرم بر م( 1)غلظت  4/351و ( 2)غلظت 
محور عمودی و  (AnnexinV-FITCمحور افقی ) اسفنج تتیا.

(Annexin-PI) است. 

 

 بحث
ی هاارهعصدر مطالعه حاضر اثر سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک 

های سرطانی کولورکتال علیه سلول Thetyaآلی اسفنج دریایی 
ی متانولی و کلروفرمی اثر سمیت سلولی و هاعصارهشد.  ارزیابی

های سرطانی کولورکتال را سلول یخود به خودتحریک مرگ 
 دارینمعی هگزانی و اتیل استاتی فاقد اثر هاعصارهنشان دادند اما 
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ی نماندهزبودند. اثر عصاره متانولی بیشتر از عصاره کلروفرمی بود. 
 311های سرطانی کولورکتال در عصاره متانولی در غلظت سلول

µg/ml  50درصد بود. میزان  32/32برابرIC  عصاره متانولی علیه
آمد.  به دست µg/ml 4/551های سرطانی کولورکتال برابر سلول

برای  50IC 35/1331 µg/mlعصاره کلروفرمی اسفنج تتیا با 
لی کمتری نسبت به عصاره متانوهای سرطانی کولورکتال اثر سلول

های سرطانی بیشتر بود. همچنین ی سلولمانزندهنشان داد و درصد 
درصد  14درصد آپوپتوزیس و  25عصاره متانولی اسفنج با 

 4/651 ه سلول سرطانی کولورکتال در غلظتنکروزیس اولی
µg/ml برحاضر  مطالعههای اثر خود را نشان داد. عصاره 

 اساس نیا برسیتوتوکسیک نداشتند.  داریمعنی سالم اثر هاسلول
های تام متانولی و کلروفرمی اسفنج دریایی تتیا دارای عصاره
که خواص ضد سرطانی مشخصی از خود  هستندیی هاتیمتابول

های سرطانی کولورکتال را دهند و توانایی مهار سلولنشان می
  .نددار

رطان تحقیقی روی خواص ضد س ،در بررسی متون هرچند
ی هاصارهعبه بررسی  یاسفنج دریایی تتیا یافت نشد، اما مطالعات

نها آی دریایی و اثر سمیت سلولی و ضد سرطانی هااسفنجسایر 
گونه  11. در تحقیقی فعالیت ضد سرطان عصاره بودندپرداخته 

ی هاهگونی آلی هاعصارهبرزیل بررسی شد. کشور اسفنج سواحل 
Polymastia janeirensis ،Haliclona tubifera،Mycale 

arcuiris   وRaspailia sp.  در غلظتµg/ml 111  علیه سلول
خواص سمیت سلولی نشان دادند.  (HT29)سرطانی کولورکتال 
 HT29برای  50ICی سرطانی غلظت هاسلولمطالعه بیشتر روی 

(25±4 ،) U373(31±3 و )NCI-H460 (31±1 µg/ml ) را نشان
 (. 21داد )

گونه  215و همکاران، عصاره متانولی  Seleghimه در مطالع
 %15برزیل مورد بررسی قرار گرفت.  در کشور اسفنج دریایی

علیه مورین  %5و  (HCT-8)علیه سلول سرطانی کولون  هاعصاره
 Biegelmeyerدر مطالعه  (.21سمیت نشان دادند )( B16) ملانوما

فراکشن اتیل استاتی  Polymastia janeirensisو همکاران روی 
 33/36و  gliomaسرطانی  یهاعلیه سلول 11/61برابر  50ICبا 

سرطانی نوروبلاستوما خاصیت سمی نشان دادند.  یهاعلیه سلول
اسیدی خاصیت  pHبود و در   pHاین خاصیت وابسته به

و همکاران روی  Ibrahim. (22) سیتوتوکسیک دیده نشد
 Callyspongiaو Callyspongia crassaی دریایی هااسفنج

siphonella کردند. عصاره متانولی استخراج شد. عصاره خام  کار
C. siphonella  .50خاصیت ضد تومور شدیدی نشان دادIC 56/5 

µg/ml  ی سرطانی کولون فعالیت سیتوتوکسیک هاسلولعلیه
ورد حاضر م مطالعه(. احتمالاً در عصاره اسفنج تتیا که در 23داشت )

ار گرفته است ترکیب یا ترکیبات ضد سرطان در مقدار بررسی قر
بالاتری را برای القا اثر سیتوتوکسیک،  50ICکم موجود است که دوز 

 آپوپتوزی و نکروزی نیاز دارد. 

ی و شناسایی ترکیبات ضد سرطان از سازخالصجداسازی و 
 Azcunaدر مطالعه ی دریایی متعددی انجام شده است. هااسفنج

 Callyspongiaو همکاران روی عصاره اسفنج دریایی 

samarensis 15 کشن با افرHPLC  به دست آمد و اثر سمیت
بررسی  HCT-116و  MCF-7سلولی روی دو نوع سلول سرطانی 

 HCT-116سیتوتوکسیتی مشخصی علیه  5شد. فراکشن شماره 
وی اما ر ،درصد همراه بود 41کمتر از  یماننشان داد که با زنده

 33در یک گزارش علمی (. 11) های طبیعی اثری نداشتسلول
پتوز که خاصیت تحریک آپو شد معرفیدریایی  یهاترکیب از اسفنج

-Tetrahydroisoاز خانواده  Renieramycins(. 24) دارندرا 

quinoline  است که از اسفنج دریایی متعلق به جنسReniera 
کند تحریک می 53pابسته به جدا شده و آپوپتوز را از طریق مسیر و

های سرطانی ریه را مهار کند و ممکن است متاستاز در سلول
(25.)Monanchocidin   یک آلکالوئید گوانیدین پلی سیکلیک

 وجدا شده  Monanchora pulchraاست که از اسفنج دریایی 
، سرطان سرویکال (THP-1)مرگ سلولی را در لوکمیای انسانی 

القا ( JB6 C141)اپیدرمال دهان  یهاو سلول (HeLa)انسانی 
که یک سسکوئی ترپن  Smenospongine(. 21کند )می

Aminoquinone از اسفنج  استSmenospongia sp.  جدا شده
 کند و مرگها را مهار میمیکروتوبول یریگ( و میتوز و شکل26)

 (. با25کند )سل لاین سرطانی تحریک می نسلولی را در چندی
بودن عصاره متانولی اسفنج تتیا در مطالعه حاضر،  مؤثر به توجه

ن ضد سرطان از ای ی و شناسایی ترکیب/ ترکیبات موثرجداساز
 .گرددیمعصاره توصیه 
Ferreira  گونه اسفنج  1و همکاران اثر سمیت سلولی عصاره

BE(2)- اسپانیا را علیه سلول سرطانی نوروبلاستوما کشور از سواحل

M17  .ی هاگونهبررسی نمودندHalichondria panicea ،

Pachymatisma johnstonia ،Ophlitaspongia seriata  و
Haliclona sp.  بیشترین اثر را نشان دادند. تغییر شکل سلول

ا هسرطانی، افزایش آپوپتوز و فعالیت نکروز ثانویه در این سلول
ولی عصاره ای دیگر اثر سمیت سل(. در مطالعه23گزارش شد )

نوع سلول  3هگزانی، اتیل استاتی و بوتانولی اسفنج دریایی علیه 
، هگزانی %26سرطانی انسانی بررسی گردید. عصاره اتیل استاتی با 

نشان دادند.  %65یی سمیت بالای کارا %2و بوتانولی با  %11با 
، .Petrosia spی هااسفنجمربوط به  هاعصارهترین فعال

Pericharax keteroraphis وJaspis sp.  بود. در این مطالعه
تقسیم سلولی دیده شد که نشان از  1G-Subتجمع مواد در فاز 

(. در مطالعه حاضر نیز 31تحریک آپوپتوزیس سلولی داشت )
یمار های سرطانی تنکروزیس اولیه در سلول علاوهبهآپوپتوزیس و 

 گربرای مدو راه شده با دوز بالای عصاره اسفنج تتیا دیده شد. 
 یعیوز. نکروز پاسخ طباخته شده است؛ نکروز و آپوپتسلولی شن

ی یتوانا یخوردگاست که با برهم یکیولوژیزیف یهاسلول به صدمه
شود، با نفوذ آب و می ستازی شروعداری هموهسلول برای نگ
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وص های درون سلولی به خصسلولی تمام اندامک ارجهای خیون
سلولی  شایغ یدگیپس با از هم پاشس شود ومیتوکندری متورم می

ر رد و اجزای سیتوپلاسمی نظیگیو لیز سلولی تخریب صورت می
ه شوند. بنابراین بلی رها میخارج سلو ایعهای لیزوزومی در م آنزیم

لولی از طریق نکروز با تخریب التهابی، مرگ س ایهعلت پاسخ
 کثراًاوز که برخلاف آن در آپوپت .(31،32) بافتی همراه است هتردگس

ی لول خودکشافتد، سداخل سلولی اتفاق میهای به علت تحریک
ه خاصی دارد ک موفولوژیکیی مشخصات کند. سلول آپوپتوزمی

ی ام شامل قسمتوزی است. این اجسا اجسام آپوپتهترین آنمشخص
اوی همچنین حهای پلاسمایی و وزیکول ته دراز سیتوپلاسم و هس

ا ا یهها خیلی سریع توسط فاگوسیتوزیکولاین  ت.ریبوزوم اس
ن که بدون ای وند؛شیال مجاور شناسایی و هضم میهای اپیتلسلول

توان عنوان کرد که (. بنابراین می26،21) پاسخ التهابی ایجاد کنند
لتهابی های غیرالتهابی و اتواند پاسخعصاره متانولی اسفنج تتیا می

 القا نماید.  های سرطانی کولورکتالرا در سلول
 

 گیرینتیجه
ساعت از بین  45حاضر در طی  های مطالعهیافتهبا توجه به 

های سرطانی کولورکتال، آپوپتوزیس رفتن حجم مشخصی از سلول
ن دهنده تاثیر عصاره متانولی بر ایتواند نشانو نکروزیس در آنها می

ی راسلول ها و مختل شدن روند حیات آنها باشد. لذا این عصاره دا

توانایی مناسبی برای تحقیقات پیش کلینیکی داروهای ضد سرطان 
است و از این رو مطالعات بیشتری نیاز است تا به تخلیص و 

دازد رشناسایی ترکیبات ضد سرطان موجود در عصاره اسفنج تتیا بپ
ا تخلیص شده ر ترکیبهای کمتر و اثرات ضد سرطانی در غلظت

 بررسی نماید. 
 

نویسندگان از دانشگاه علوم پزشکی  قدردانی:تشکر و 

شهید بهشتی برای حمایت مادی و معنوی از تحقیق حاضر در قالب 
کر نژاد تقدیر و تشپروژه پزشکی عمومی خانم دکتر سمیرا جلالی

 نمایند.می
 

نژاد: ارائه ایده و طرح اولیه، جلالی :نقش نویسندگان

 اللهی: تحلیل و تفسیریتمطالعات آزمایشگاهی و جمع آوری داده؛ آ
داده ها و هدایت طرح؛ طاهری: تهیه نمونه دریایی، آنالیز آماری و 

همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله یا بازنگری آن . نوشتن مقاله
و  تبا تایید نهایی مقاله حاضر، مسئولیت دق سهیم بودند و همه

 .پذیرندصحت مطالب مندرج در آن را می
 

 تضادگونه هیچکنند که تصریح میویسندگان ن تضاد منافع:

 .منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد
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