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Abstract 
Background and Aim: The use of natural compounds derived from plants and animals play important roles 

in disease therapy. Chronic myeloid leukemia is a blood cancer that can occur in multipotent stem cells. The K562 

cell line is considered a cancer type for the study of chronic myeloid leukemia. The aim of this study was to 

investigate the anti-proliferative effects of red alga extract of Laurencia caspica on the K562 cell line. 

Methods: This experimental study was performed in two separate phases. In the first phase, samples of the 

Laurencia caspica red algae were gathered from the coast of the Caspian Sea, Iran. Then, hydroalcoholic 

extraction of the mentioned algae was performed using a rotary evaporator and dry oven. The second phase 

involved treating the K562 cancer cells with different concentrations of algae extract (25, 50, 100, 200, 400 and 

800 μg/ml). The anti-proliferative and cell cytotoxic properties of the algae extract were evaluated by MTT and 

apoptosis. In all analysis tests, p <0.05 was considered a significant level. 
Results: The results of the MTT assay showed that the extract of Laurencia caspica red algae in the 800 and 

200 μg/ml concentrations had the highest and the lowest anti-proliferative effects on cancer cells, respectively. 

The results of the apoptosis test showed that concentrations of 800 and 200 μg/ml of algae extract had the lowest 

and the highest survival of cancer cells, respectively. The effectiveness of extract of Laurencia caspica red algae 

was concentration-dependent which inhibited the growth and proliferation of the K562 cancer cells in all tests. 
Conclusion: Regarding the results of this study, extract of Laurencia caspica red alga may be used as a natural 

compound in cancer treatment. However, further studies are required.  
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بومی سواحل caspica  Laurenciaبررسی اثرات ضدتکثیری عصاره هیدروالکلی جلبک قرمز 

 K562های اریترولوسمی رده سلول دریای خزر بر

 
، 9، میلاد خمیس آبادی2سکینه یوسفوند، 2، نادر نظامدوست شادباد2، هادی اسمعیلی گورچین قلعه1غیبی شاهصنم

 *5بهمن منصوری مطلق، 2، معصومه بلندیان9حسین زمانی، امیر9رضا مقیمیعلی 
 

 .مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران1
 مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله )عج(، تهران، ایران. 2

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله )عج(، تهران، ایران.کمیته تحقیقات دانشجویی،   3
 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. 4

 

 20/93/1301 پذیرش مقاله:     90/91/1301 دریافت مقاله:

  دهکیچ

نند. کها ایفا میامروزه استفاده از ترکیبات طبیعی مشتق شده از گیاهان و جانوران نقش مهمی را در درمان بیماری زمینه و هدف:

 یهای بنیادی چند توان به وجود می آید. رده سلولهای خون می باشد که در سلول رطانترین سشدهزمن یکی از شناختهلوسمی میلوئیدی م

K562  هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ضد تکثیری  رح می باشد.انی جهت مطالعه لوسمی میلوئیدی مزمن مطبه عنوان یک نمونه سرط

 باشد.می K562بر رده سلولی  Laurencia caspicaعصاره جلبک قرمز 

  caspicaمطالعه حاضر از نوع تجربی بوده که در دو مرحله مجزا انجام شده است. در مرحله اول مطالعه، جلبک قرمز روش ها:

Laurencia سپس به کمک دستگاه روتاری و حرارت خشک اقدام به عصاره گیری هیدروالکلی از جلبک  ،تهیه شد از سواحل دریای خزر

، 29، 22و تیمار سلول های مزبور با غلظت های  مختلف عصاره جلبک ) K562مزبور گردید. مرحله دوم شامل کشت سلول های سرطانی 

و آپوپتوز  MTTشندگی عصاره جلبک توسط آزمون های میکروگرم/میلی لیتر( بود سپس قابلیت ضد تکثیری و کُ 199و  499، 299، 199

 به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.  p<0.05بررسی گردید. در تمامی آزمون ها 

میکرو گرم  299و  199 غلظت هایدر caspica   Laurenciaنشان داد که عصاره جلبک قرمز MTTنتایج حاصل از آزمون  یافته ها:

بر میلی لیتر به ترتیب بیشترین و کمترین خاصیت ضد تکثیری بر روی سلول های سرطانی دارد.  اطلاعات حاصل از آزمون آپوپتوز نیز در 

میکرو گرم بر میلی لیتر از عصاره جلبک به ترتیب کمترین و بیشترین زنده مانی سلول  299و  199همین راستا نشان داد که غلظت های 

در تمامی آزمون ها به صورت وابسته به غلظت caspica   Laurenciaرمزقهای سرطانی را دارا می باشد. هم چنین اثر گذاری عصاره جلبک 

 بود. K562موجب مهار رشد سلول های سرطانی 

می تواند بعنوان یک ترکیب caspica   Laurenciaبا توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد که عصاره جلبک قرمز گیری:نتیجه

 طبیعی در درمان سرطان کاربرد داشته باشد با این حال اثبات مکانیسم های مولکولی مطالعه حاضر نیازمند مطالعات بیشتر می باشد.

 

  ، دریای خزر.سرطان، caspica   Laurencia لوسمی، جلبک قرمز :هاکلیدواژه
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 مقدمه
زیست بوم دریایی از نظر ترکیبات طبیعی مشتق شده از گیاهان 

منبع و جانوران، فرآورده های طبیعی با کاربردهای درمانی 
 (. این ترکیبات شامل ترکیبات فعال زیستی1) ارزشمندی می باشد

و توکسین های میکروبی می باشد. ترکیبات فعال زیستی موجود 
در زیست بوم دریا شامل پروتئین ها، قندها، اسیدهای چرب، 

ها، مواد معدنی، رنگدانه ها و انواع پلیمرها می باشند که در آنزیم
بیماری های مزمن، تحریک سیستم ایمنی بدن، زمینه پیشگیری از 

کنترل شرایط استرس زا، کنترل وزن بدن، تنظیم سطح قندخون، 
 بهبود عملکرد شناختی و به تاخیر انداختن روند پیری کاربرد دارند

از طرف دیگر تمایل محققان به طب دریا به دلیل در  (.2،3)
 دن آنها نسبتدسترس بودن منابع دارویی مشتق از آن و ارزان بو

به داروهای مورد استفاده در طب مدرن مسیر جدیدی را در درمان 
 بیماری های صعب العلاج به خود اختصاص داده است.

طبیعی اغلب در تولید داروهای  در علم پزشکی از محصولات 
زایی سایر عوامل عفونی استفاده له با بیماریبتوموری و مقاضد
ز ترکیبات طبیعی مشتق شده از (. امروزه استفاده ا4) شودمی

گیاهان و جانوران به دلیل نداشتن عوارض جانبی مضر، اهمیت 
ا هچشم گیری در درمان اغلب بیماری های خود ایمن دارند. جلبک

و محصولات مشتق از آنها، از جمله ترکیبات طبیعی می باشند که 
مطالعات مختلف ثابت کرده اند دارای خواص ضد باکتریایی، 

(. در میان خانواده های 2) روسی و ضد سرطانی می باشندضدوی
مختلف جلبک ها، جلبک های قرمز پرسلولی در طب سنتی بومی 

 (. 6) دارای مصارف درمانی فراوانی می باشند
 زنده موجودات از یکیcaspica  Laurencia جلبک قرمز

بومی سواحل دریای خزر می باشد. مشخصات اختصاصی این 
 هایلولی بودن، تولید مثل جنسی، سلولجلبک شامل پرس
، تغذیه از نشاسته فلوریدن، استفاده میانک و تاژک یوکاریوتی بدون

ها ها )که موجب قرمز شدن رنگ آناز فیکوبیلی پروتئین در رنگدانه
خارجی  شبکه آندوپلاسمی بدون داشتن فتوسنتز شود( و انجاممی

(. این جلبک یک منبع غنی از مواد معدنی ضروری 8،1می باشد)
مانند منیزیم، کلسیم، مس، پتاسیم، سلنیوم، روی، ید و آهن و 

ت اخیر امی باشد. گزارش K و ویتامین A ،B ،C ،Eویتامین های 
نشان داده اند که جلبک قرمز دریایی علاوه بر اینکه دارای چربی 

و تمام اسیدهای آمینه  3امگا  اسیدهای چرب کمی است، حاوی
 (. 0،19) باشدضروری برای بدن نیز می

نی یمطالعات مختلف گزارش کرده اند که ترکیبات گلیکوپروتئ
و پلی ساکاریدی سولفاتیکی به نام فوکودین موجود در ساختمان 

 و ضدویروسی جلبک قرمز دارای خواص ایمنی محرک،
(. اثرات 11) باشندمی چاقی و کاهنده وزنضد ضدسرطان،

ضدسرطانی جلبک قرمز بر روی سرطان سینه ازجمله کاهش تولید 
و توانایی  های موثر در پیشرفت سرطان مانند استروژنهورمون

(. 12) مهار پرکاری سلول های سرطانی بدخیم گزارش شده است

حضور یون ید موجب کاهش بروز اختلالاتی نظیر بزرگ شدن 
 شودیمتیروئید یا گواتر، کم کاری تیروئید و عقب ماندگی ذهنی 

(13).  
حاد  لوسمی لنفوئیدیسرطان خون به چهار نوع اصلی  

(ALL)، حاد  میلوئیدی لوسمی(AML)، لوسمی لنفوئیدی 

(CLL) لوسمی میلوئیدی مزمن و مزمن (CML)  تقسیم بندی
 Chronic Myeloidمیلوئیدی مزمن می(. لوس14) می شوند

Leukemia))  های خونی  ی از مهم ترین سرطانعنوان یکبه
مطرح می باشد که به دلیل بروز پدیده جابه جایی دو طرفه 

( در سلول های 21و  0)کروموزوم  bcrو   abl)فیلادلفیا( ژن های
(. این لوسمی موجب 12،16) بنیادی پرتوان خون ساز بروز می کند
خون  وئید و مگاکاریوسیت درافزایش رده های سلولی اریتروئید، میل

 (.18) محیطی و هایپرپلازی در مغز استخوان می گردد
هزار نفر در  322 ؛میزان شیوع سرطان خون 2912در سال  

. بالاترین شدمرگ  منجر بههزار نفر  262که در  بودسراسر دنیا 
میزان شیوع این بیماری در استرالیا، آمریکای شمالی و اروپا به 

ایتالیا و سوئیس می باشد و کمترین میزان شیوع  خصوص ایرلند،
قی کنون آمار دقیآمریکای جنوبی گزارش شده است. تاآن در آسیا و 

 (. 11،10) از این بیماری در ایران گزارش نشده است
های میلوئیدی مزمن اغلب در بزرگسالان و کشور لوسمی

توسعه یافته نسبت به کودکان و کشورهای توسعه نیافته شیوع 
(. ازجمله نشانه های این لوسمی می توان به 29) بیشتری دارد

اختلالات خونی که با مشخصه ظاهری رنگ پریدگی و سستی یا 
های ونین در دورههای متورم و خخستگی، کبودی پوست، تهوع، لثه

متورم، احساس درد در تمامی  های لنفاویغده، مختلف، تب خفیف
استخوان های بدن، خونریزی شدید و پی در پی از بینی به صورت 

های نرم متعاقب آن سرگیجه و کاهش تدریجی رقیق همراه با لخته
به عنوان مدل آزمایشگاهی  K562وزن اشاره کرد. رده سلولی 

 زمن در بررسی اثرات دارویی کاربرد داردیدی ممیلوئ میلوس
(21،22 .) 

از جمله  رعوارض ناشی از روش های روتین در درمان تومو
شیمی درمانی، پرتودرمانی و جراحی تمایل متخصصان و بیماران 
را به استفاده از روش های بیولوژیک، غیر تهاجمی و موثر را افزایش 

ت اصلی مورد توجه قرار گرفتن روش های داده است و به عنوان عل
در روش های بیولوژیک (. 23) بیولوژی در درمان سر طان می باشد

اساس درمان یک ترکیب با منشا طبیعی بوده و محور اصلی درمان 
بر تقویت سیستم ایمنی متمرکز می باشد. مطالعات مختلف ثابت 

 ،بیعیترکیب ط اند که تقویت سیستم ایمنی به کمک یککرده
وگیری از گسترش موجب کاهش رشد و جلبر اینکه علاوه 
یز های همراه نابتلا به سایر بیماری از ،گرددهای سرطانی میسلول
 (. 24) کاهدمی

 Laurencia caspicaدر مطالعه حاضر از عصاره جلبک قرمز 

با  K562به عنوان یک ترکیب طبیعی بر رده سلولی بومی خزر 
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 و همکاران غیبی/  42

 1931 بهار، 1 ، شماره1 دوره                                 دریامجله طب 

 .اده شداستفتوموری سیستم ایمنی یت پاسخ های ضدمحوریت تقو

 هاروش
 عصاره گیری

از سواحل دریای خزر جمع  Laurencia caspicaجلبک 
آوری و جنس و گونه آن توسط کارشناس هرباریوم تعیین گردید. 
سپس برای از بین بردن رسوبات اضافی به آزمایشگاه منتقل و با 

حالت پودر درآورده شد.  آب شستشو داده و بعد از خشک شدن به
میلی لیتر از حلال هیدروالکلی  199گرم از پودر با  199سپس مقدار 

ساعت در شیکر قرار داده شد. عصاره حاصل  24مخلوط و به مدت 
درجه  22بعد از عبور از کاغذ صافی و فیلتر شدن در دمای 

سانتیگراد، توسط دستگاه روتاری، به طور کامل حلال پرانی شد. 
 29آوری و توزین، در دمای ه خالص خشک شده پس از جمععصار
 (.22) درجه سانتیگراد تا زمان شروع مطالعه نگهداری شد-

جامعه مورد مطالعه، کشت سلول و گروه های آزمایش و 

 شاهد

آزمایشگاهی می باشد که در سال -مطالعه حاضر از نوع تجربی
اقی ات چدر شرایط کشت سلول زیر نظر مرکز تحقیق 1308-1306

مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام شده است. جامعه 
مربوط به لوسمی  K562آماری مطالعه حاضر شامل رده سلولی 

میلوئیدی مزمن با منشا انسانی بوده که از انسـتیتو پاسـتورایران به 
صورت ویال خریداری شد.  این رده سلولی در فلاسک های کشت 

T25 کشت  به همراه محیطRPMI-1640 ،FBS 19  درصد در
و میزان رطوبت  2COدرصد  2درجه سانتی گراد، فشار  38دمای 
درصد  19درصد کشت داده شدند. پس از مشاهده تراکم بالای  19

اقدام به گروه بندی فلاسک های کشت گردید. فلاسک کشت 
به عنوان گروه شاهد هیچ تیماری دریافت نکرد، فلاسک  1شماره 

، 29، 22به ترتیب با غلظت های   6و  2، 4، 3، 2،1ره کشت شما
( از عصاره 26) میکروگرم/میلیلیتر 199و  499، 299، 199

 تیمار شدند.caspica  Laurenciaهیدروالکلی جلبک قرمز 
 MTTبررسی میزان تکثیر سلولی با تست 

حاوی  RPMI-1640میکرولیتر از محیط کشت  199مقدار 
، 299، 199، 29، 22ده با غلظت های  تیمار ش K562سلول  196
 06پلیت ومیکر میکروگرم/میلی لیتر به هر چاهک 199و  499
شد. برای گروه شاهد و هرغلظت از عصاره ضافه ف اته صاای خانه

یک ردیف caspica  Laurenciaهیدروالکلی جلبک قرمز 
ای انتخاب گردید. سلول ها به خانه 06پلیت ومیکراختصاصی از 

اکسیدکربن دی % 2درجه سانتیگراد و  38ساعت در دمای  41مدت 
انکوبه شدند. بعد از اتمام زمان انکوباسیون  % 19و میزان رطوبت 

به  MTTمیلی گرم در میلی لیتر  2میکرولیتر از محلول  29مقدار 
ساعت  4ها اضافه گردید. سپس سلول ها به مدت تمامی چاهک

وب های رنگ فورمازان رسریستالدیگر انکوبه گردیدند. در پایان، ک
به  DMSOمیکرولیتر  199ها با افزودن یافته در سیتوپلاسم سلول

 402هر چاهک، حل شده و شدت رنگ به روش الایزا در طول موج 
 (.28) نانومتر قرائت گردید

با  K562بررسی میزان زنده مانی سلول های 

 میکروسکوپ فلورسنس

با غلظت  T25اسک کشت انکوبه شده در فل K562سلول های 
 میکروگرم/میلی لیتر از 199و  499، 299، 199، 29، 22های  

از دو س پcaspica  Laurenciaعصاره هیدروالکلی جلبک قرمز 
میکرولیتر پروپیدیوم  2میکرولیتر آکریدین/اورنج و  2ار شستشو، با ب

دت ک و دمای آزمایشگاه به میداید ترکیب و در محیط تاری
وبه گردیدند. پس از اتمام زمان انکوباسیون، میزان دقیقه انک12
مانی )درصد سلول سالم، آپوپتوز و نکروز شده( توسط زنده

 (.21) میکروسکوپ فلورسنس سنجیده شد
 داده ها آماری تجزیه و تحلیل

)آزمون  22نسخه  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار 
ANOVA  وTukey ار رم افزاز ن اسـتفاده( تحلیل شد. نمودارها با

Excel  انحراف   ±ه صورت میانگینها ب و داده مرس 2016نسـخه
 بیان شد. p<0.05 معیار در سطح معنی داری

 نتایج
نشان داد که میزان تکثیر  MTTنتایج حاصل از آزمون  
به دنبال تیمار با غلظت های مختلف عصاره  K562های سلول

به صورت وابسته به  Laurencia caspicaهیدروالکلی جلبک 
می شود. همانطور  K562غلظت موجب کاهش رشد سلول های 

دیده می شود کمترین غلظت تاثیر ضد تکثیری  1که در نمودار 
مربوط به غلظت  Laurencia caspicaعصاره هیدروالکلی جلبک 

میکروگرم بر میلی لیتر  و بیشترین غلظت ضد تکثیری مربوط  22
 بر میلی لیتر می باشد.  میکروگرم 199به 

در روش رنگ آمیزی دوگانه آکریدن اورنج و پروپیدیوم یدید؛ 
آکریدین اورنج به داخل تمامی سـلول ها نفوذ کرده و موجب سبز 
رنـگ شـــدن هســـتـه آنهـا می گردد. پروپیدیوم یدید فقط وارد 

هایی می شـود که غشای آنها سالم نباشد، همننین باع  سـلول
در هسته آنها می شود. سلول های به رنگ سبز، ایجاد رنگ قرمز 

سالم؛ سلول های به رنگ سبز روشن همراه با کروماتین متراکم و 
قطعـه قطعـه، آپوپتوز اولیـه؛ ســـلول هـای دارای رنـگ قرمز بـا 
کرومـاتین متراکم و قطعه قطعه، آپوپتوز ثانویه و آنهایی که دارای 

می باشند )شکل نرمال، متورم و قرمز رنگ هسـتند نکروز  هسـته
1 .) 

آسیب ندیده  K562درصد سلول های  1همانطور که جدول 
را نشان می دهد، کمترین غلظت تاثیر ضد تکثیری عصاره 

 22مربوط به غلظت  Laurencia caspicaهیدروالکلی جلبک 
میکروگرم بر میلی لیتر  و بیشترین غلظت ضد تکثیری مربوط به 

ابی شد. نتایج حاصل از هر دو ارزیمیکروگرم بر میلی لیتر می با 199
 تائید کننده همدیگر می باشند. 
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در شرایط آزمایشگاهی. )* نشان  Laurencia caspicaبه دنبال تیمار با غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی جلبک  K562میزان تکثیر سلول های  .1-نمودار

 نسبت به گروه کنترل می باشد(.  p<0.05دهنده اختلاف معنادار در سطح 

 
در شرایط آزمایشگاهی )الف: سلول سالم،  Laurencia caspicaبعد از تیمار با غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی جلبک  K562تصاویر سلول های  .1-شکل

 ز اولیه، پ: سلول در مرحله آپوپتوز ثانویه، ث: سلول در مرحله نکروز(.ب: سلول در مرحله آپوپتو

 در شرایط آزمایشگاهی Laurencia caspicaآسیب ندیده بعد از تیمار با غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی جلبک  K562میزان سلول های  .1-جدول

188 g/mlμ 588 g/mlμ 288 g/mlμ 188 g/mlμ 48 g/mlμ 24 g/mlμ گروه کنترل 
 زنده مانیدرصد  21/2±6/12 29/2±3/22* 21/4±99/46* 91/6±66/31* 21/2±99/26* 93/2±33/12* 16/4±33/2*

 نسبت به گروه کنترل می باشد.  p<0.05* نشان دهنده اختلاف معنادار در سطح 
 

 بحث
با هدف دستیابی به داروی ضد سرطانی با منشا  مطالعه حاضر

طبیعی که بتوان به عنوان یک ایمونوتوکسین بدون عوارض در 
طراحی شد. مهم  باشد،روش های توموردرمانی با منشا بیولوژیک 

ترین ویژگی یک ترکیب ضد توموری قابلیت آن در مهار تکثیر 
د ضر بعسلول های سرطانی می باشد. بدین جهت ما در مطالعه حا

از تیمار سلول های سرطانی لوسمی میلوئیدی مزمن با غلظت های 
 caspica  Laurenciaمختلف عصاره هیدروالکلی جلبک قرمز 

اقدام به بررسی تکثیر سلول های سرطانی در محیط کشت سلولی 
که میزان فعالیت متابولیک  MTTکردیم. نتایج حاصل از آزمون 

سلول ها را نشان می دهد کاهش تکثیر معناداری را در گروه های 
ین ننوه شاهد تیمار نشده نشان داد. همتیمار شده نسبت به گر
با استفاده از رنگ آمیزی آکریدین  MTTبرای راستی آزمایی تست 

میزان آپوپتوز القا شده توسط عصاره جلبک قرمز در  PIاورنج/

های سرطانی را بررسی کردیم. نتایج حاصل از آپوپتوز هم ولسل
نشان داد که تیمار سلول های سرطانی  MTTراستا با نتایج تست 

با عصاره هیدروالکلی جلبک قرمز موجب کاهش زنده مانی سلول 
های سرطانی می شود. جالب توجه اینکه با افزایش غلظت عصاره 

ان زنده مانی سلول های جلبک قرمز هم میزان تکثیر و هم میز
سرطانی کاهش معناداری را نسبت به گروه شاهد تیمار نشده نشان 

های مهم در به غلظت بودن عصاره یکی از معیارداد که وابسته 
 رود. تعیین خاصیت ضد توموری آن به شمار می

Dellai  و همکاران در کشور فرانسه به بررسی اثرات

 Laurencia obtuseقرمز ضدتکثیری عصاره هیدروالکلی جلبک 

که بومی سواحل مدیترانه می باشد پرداختند. روش کار این محققان 

هم راستا با روش کار مطالعه ما بود اما نوع رده سلولی سرطانی 

و  A549 ،HCT15متفاوت بود. این محققان سلول های سرطانی 

MCF-7    را با غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی جلبک قرمز
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Laurencia obtuse  .ن شابا توجه به نتایج مطالعهتیمار کردند

گزارش کردند که عصاره این جلبک به عنوان یک ترکیب طبیعی 

های سرطانی سلول تکثیری در شرایط آزمایشگاهی بر با قابلیت ضد

A549 ،HCT15  وMCF-7 ننین این مطرح می باشد. هم

ور محققان خاصیت ضدتکثیری مشاهده شده را ناشی از حض

 ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در عصاره این جلبک قرمز عنوان کردند

(. نتایج مطالعه ما نیز هم از نظر وابسته به غلظت بودن و هم 20)

 از نظر زمانی هم راستا با مطالعه ذکر شده می باشد.

Zaleta وی جنس دیگری از ر و همکاران در کشور استرالیا بر
ای بر مطالعه Laurencia pacificaخانواده جلبک قرمز با نام 

اساس بررسی اثرات ضد سرطانی محصولات تولیدی جلبک ذکر 
نتایج مطالعه مذکور نشان داد که محصولات  شده طراحی کردند.
دارای اثرات ضدتکثیری بر  Laurencia pacificaتولیدی جلبک 

روی سلول های سرطانی معده، پستان، کولون، تخمدان، ریه، 
پروستات، پوست و نوروبلاستوما در شرایط آزمایشگاهی پانکراس، 
(. این مطالعه از نظر نوع ماده موثری تاثیر گذار با 39) می باشد

مطالعه ما تفاوت داشت. در این مطالعه محصولات تولیدی جلبک 
قرمز بر روی سلول سرطانی تاثیر داده شده بود ولی در مطالعه ما 

ک به عنوان ماده تاثیر گذار کل مجموعه ساختاری و تولیدی جلب
عه گیری کلی هر دو مطالدر نظر گرفته شده بود ولی از نظر نتیجه

در راستای همدیگر بوده و به صورت وابسته به غلظت موجب 
 کاهش رشد سلول های سرطانی مختلف می شدند. 

Kladi  و همکاران تاثیر ضد تکثیری جدا گانه دو متابولیت
مشتق شده از جلبک  Elatolن و ثانویه کوپارن سسکوی ترپ

-N6وی رده سلولی ر بر microcladia  Laurenciaقرمز

NSCLC   وA549  (. مطالعات 31) )سرطان ریه( را گزارش کردند
مختلف انجام شده بر روی مشتقات جلبک های قرمز اغلب به این 

قرمز  ویه جلبک هایننتیجه رسیدند که عصاره یا متابولیت های ثا
ای پتانسیلی برای استفاده در داروهای ضدسرطانی و دریایی دار

(. در مطالعه ما با اینکه از مشتقات 20) داروهای ضدالتهابی هستند
تولیدی این جلبک استفاده نشد ولی عصاره کامل جلبک که 

باشد دربرگیرنده تمامی مواد اولیه لازم برای سنتز مشتقات آن می

 مار سلول های سرطانی بااستفاده شد که همان نتایج ناشی از تی
 متابولیت های ثانویه جلبک قرمز را نشان داد. 

از جمله محدودیت های مطالعه ما بررسی خاصیت اختصاصی 
یا به عبارت دیگر انتخابی عمل کردن عصاره جلبک قرمز بر روی 
سلول های سرطانی نسبت به سلول های سالم می باشد. با توجه 

ی و سایر روش های رایج درمان به اینکه داروهای شیمی درمان
تن سلول های فسرطان اغلب به طور اختصاصی موجب از بین ر

سرطانی نمی شوند و از جمله عوارض جانبی آنها آسیب به 
یجه در نت ؛های سالم بافت های مجاور بافت توموری می باشدسلول

تعیین اثرات انتخابی عصاره جلبک قرمز در انتخاب آن به عنوان 
یک ترکیب طبیعی دریایی، ارزان قیمت و در دسترس در درمان 
سرطان افق جدیدی را در طراحی مطالعات آینده با محوریت عصاره 

 جلبک قرمز یا متابولیت های ثانویه آن نمایان خواهد کرد. 

 گیرینتیجه
 Laurenciaنتایج حاصل از مطالعه، جلبک قرمز  با توجه به

caspica ه تکثیری وابستسواحل دریای خزر دارای اثرات ضد بومی
رسد می تواند به عنوان یک باشد که به نظر میبه غلظت می

ایمونوتوکسین در درمان سرطان مورد توجه قرار گیرد که نیازمند 
پوپتوز ی القای آمطالعات مولکولی بیشتر در زمینه بررسی مسیرها

باشد. بنابراین شاید بتوان با طراحی و مکانیسم القای آن می
مطالعات فارماکولوژی بیشتر در آینده و هم چنین آنالیز ترکیبات 
موثر جلبک قرمز از آن به عنوان یک داروی ضد سرطانی بدون 

 عوارض جانبی استفاده کرد.
 

ه خود ماننویسندگان مراتب قدردانی صمی تشکر و قدردانی:
د انرا از تمام افرادی که ما در طراحی و انجام این مطالعه یاری کرده

  دارند.اعلام می
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