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 چكيده
  ایقهوه  هایجلبک  از  گياهي   ایگونه   بوونئوم  سارگاسوم  است.  جهان  سراسر   در  ومير  مرگ  اصلي   داليل  از  يكي   (CRC)  کولورکتال  سرطان  :زمينه

  گياه  هيدروالكلي   عصاره  سلولي   سميت  و  اکسيداني آنتي   فعاليت  بررسي   به  حاضر  مطالعه   شود.مي   يافت  فارسخليج  در   گسترده  طوربه   که   است

 است.  پرداخته  کولورکتال سرطان هایسلول رده در بوونئوم سارگاسوم

 هيدروالكلي   عصاره  درصد،  70  اتانول  در  خيساندن  با  و  گرديد  آوریجمع  بوشهر  استان  در  فارسخليج  از  بوونئوم  سارگاسوم  ها:روش  و  مواد

 سيكالتو،   فولين  هایروش  با  ترتيببه   (درصد   70  )اتانولي   هيدروالكلي   عصاره  اکسيداني آنتي   فعاليت  و  فالونوئيد  فنل،پلي   ميزان  شد.  استخراج  آن

(  HCT116و    SW742)  کولورکتال  سرطان  سلولي   رده  دو در  عصاره  اين  سلولي   سميت  اثر  سپس  گرديد.  بررسي  CUPRAC  و  کلرايد  آلومينيوم

  گرديد. تعيين MTT روش با ساعت 72 و 48 ،24 هایزمان در  )فيبروبالست(  سالم سلول و

عصاره،  ميلي   79/36±66/0)  فنلپلي   توجهي   قابل  مقادير  دارای  هيدروالكلي   عصاره  ها:افته ي خشک  وزن  گرم  گاليک/  اسيد   فالونووئيد گرم 

  وزن   گرم  آسكوربيک/  اسيد  گرم ميلي   (99/526±16/9)  اکسيداني آنتي   ظرفيت  و(  66/194±5/2  عصاره  خشک   وزن  گرم  کوئرستين/  گرم)ميلي 

  و   HCT116  و  SW742  هایسلول  در  را  هاسلول  رشد  تدريج  به   زمان   و  دوز  به   وابسته   صورت  به   هيدروالكلي   عصاره  باشد.مي   عصاره(  خشک

 کرد.  مهار فيبروبالست

  ماده  يک  عنوان  به   توسعه   برای  توجهي   قابل  پتانسيل  است  ممكن  بوونئوم  سارگاسوم  هيدروالكلي   عصاره  که   داد  نشان  ما  نتايج  گيری:نتيجه 

 باشد.  داشته  جديد  طبيعي   محصول بر مبتني  ضدسرطان

 سلولي سميت اکسيدانت، آنتي  هيدروالكلي،  عصاره کولورکتال، سرطان بوونئوم، سارگاسوم کليدی: واژگان
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 مقدمه
 افراد  تاکنون  که   است   شایع   های بیماری   جمله   از   سرطان

 مهمی  عامل   و   نموده   درگیر  جهان   سرتاسر   در   را   زیادی 

 این  طی   است.   شده   جهانی   گسترده   ومیر   مرگ   ایجاد   در 

 توقف  بدون   و  شده  خارج  تنظیم  از  هاسلول   بیماری،

 به   تومورها   این   کنند. می   ایجاد   تومورهایی  و   شده   تقسیم 

 هاآن   از   هاییسلول   یا   و   یافته  گسترش  مجاور   های بافت 

 نقاط  به   لنفاوی   سیستم   یا   خون   طریق   از   و   شده  جدا 

 تومورهای   و  1)متاستاز(  شوند می   منتقل   بدن   دوردست 

 (.1)   آورند می   بوجود   اصلی  تومور   از   دور  به  جدیدی 

 مرگ   عمده   علل  از   یکی  2(CRC)   کولورکتال   سرطان

  درصد   50  از   بیش   که  طوری ه ب  است   جهان   در   ومیر 

 سرطان   دومین  CRC  .( 2)   شوند می   متاستاز   دچار   بیماران 

 این . (3)  باشد می   مردان   در  مورد   سومین و  زنان   در  شایع 

 سرطان  از   پس   شایع   سرطان   سومین   ایران   در   سرطان 

 این  به   ابتل   خطر  .( 4)  گرددمی   محسوب  معده  و  پستان

 از  برخی  که  دارد  قرار متفاوتی  عوامل ثیر أ ت   تحت   سرطان

 .( 3)   باشد می   زندگی   شیوه و   غذایی  رژیم   به  مربوط   ها آن 

 و  محدودیت   دارای   موجود   های درمان   اینکه   به   توجه   با 

 زمینه   این   در   مطالعات   هستند   توجهی   قابل   جانبی   اثرات 

 داروهای   است.   کرده   پیدا   افزایش   گیری چشم   طور به 

 رشد  که   را   سرطانی   هایسلول   مرسوم،   درمانی   شیمی 

 بر  توانند می   داروها   این   اما  کنند. می   نابود   دارند،   سریعی 

  دارند   سریعی   رشد   که  طبیعی   و  سالم   هایسلول 

 پوششی  های سلول   ماکروفاژها،   استخوان،   مغز   های )سلول 

 و  گذاشته  اثر مو(   فولیکول   های سلول   و  گوارشی  مجاری 

 آن   پی  در   و   شده   ها آن   طبیعی  عملکرد   در  اختلل   موجب 

 خون  سفید   های گلبول   تولید   کاهش   نظیر   عوارضی 

 دارو،   به  حساسیت   مو،   ریزش  ایمنی(،   سیستم   )سرکوب 

 
1 Metastasis  
2 Colorectal cancer (CRC) 
3Sargaquinoic  acid 

 درد،  عصبی،   سیستم   تغییرات   خونریزی،   خونی،   کم 

 ناخن  و   پوستی   مشکلت   عفونت،  ادراری،  اختلالت 

 منظور   به   جدید   راهکارهای   بنابراین   . (5)   آورند   وجود ب 

 یکی   جهت،  ین ا  از   امروزه   است.  نیاز   مشکلت   این  رفع 

 کشف  سرطان،   درمان   برای   جدید   راهکارهای   از 

 های سلول  بر  ثیراتش أ ت  علت  به  جدید   طبیعی  محصوالت 

 باشد. می   سالم   های سلول   در   بودن   ضرر بی   و   سرطانی 

 از  استفاده   مورد   ضدسرطان   داروهای   درصد   60  از   بیش 

و   6)  است   آمده   بدست   گیاهی   أ منش   با   طبیعی   محصوالت 

 باالی  بسیار   تنوع   واسطه   به   ها ماکروجلبک   بین   این   در   . ( 7

 . (8)   اند گرفته   قرار   توجه   مورد  همواره   ها آن 

 باشند.می   زیادی   هاگونه   و   هاجنس   شامل  هاماکروجلبک 

 منابع   عنوان به   سنتی   طوربه   دریایی   های ارگانیسم   این 

 مانند  آسیا   های قسمت   از   بعضی   در   بویژه   درمانی   و   غذایی 

 بیش  . ( 9)   گیرند می   قرار   استفاده   مورد   چین   و   کره   ژاپن، 

 این   که   است   شده   شناخته   تاکنون   دریایی   گیاه   6000  از 

 دسته   سه  به  فتوسنتتیک  های رنگدانه   اساس   بر   گیاهان 

 هایگونه   . (10)   شوند می   بندیتقسیم   قرمز   و  ایقهوه   سبز،

 باشندمی   ای قهوه   های جلبک   جمله  از   سارگاسوم  مختلف 

 ترپنوئیدها،  مانند   هاییمتابولیت   دارای   که   ( 11) 

  ، 4سارگاکرومنول  ، 3سارگاکینوئیک   اسیدهای   ها،فنول پلی 

 ، ساکاریدها پلی   گلیسیریدها،   استروئیدها،   ها، 5پلستوکینون

 به  بنابراین  . ( 12)   باشند می   غیره  و  اه 6فوکوئیدان  مانند 

 اکسیدانیآنتی   اثرات   دارای  ترکیبات،   این   وجود   علت 

 ضدسرطان  ، ( 15)   ضدقارچی   ، ( 14)   باکتریال آنتی   ، ( 13) 

 ،( 18)   کبدی  حفاظت   ، (17)   ضدحساسیت   ،( 16) 

 ضدکولینرژیک   و (  20)  ضدالتهابی   ، ( 19)   هیستامین آنتی 

 گیاهان  غذایی   و   شیمیایی   ترکیبات   . ( 21)   هستند   ( 20) 

 دمای  جغرافیایی، ناحیه   سن،   گونه،  نوع   به  وابسته   دریایی 

4 Sargachromenol   
5 Plastoquinones 
6 Fucoidans 
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  . ( 22)   است   متفاوت   فصل  و   آب 

 از   8سارگاسه   خانواده  از  گونه  یک  7بوونئوم   سارگاسوم

  کم   سواحل  در  آن  حضور  که  بوده  ایقهوه  هایجلبک

 در  بنابراین  .(23)  است   شده  ییدأت  نیز  فارسخلیج  عمق

  هیدروالکلی   عصاره  ضدسرطانی   فعالیت   مطالعه  این

  سرطان   هایسلول  در  بوونئوم  سارگاسوم  جلبک

  برخی   زیرا  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  انسان  کولورکتال

  مجموع   از  مخلوطی  که  اندداده  نشان  مطالعات  از

  در   9افزایشی  هم  اثرات  ها،جلبک  این  فعال  ترکیبات

 . (25و  24) دارند ضدسرطانی هایفعالیت 

 

   هاروش  و مواد
 تهيه عصاره هيدروالكلي جلبک سارگاسوم بوونئوم

  باشد.می  کاربردی  -بنیادی  نوع  از  تجربی  پژوهش  این

  300 فاصله از غواص  توسط بوونئوم سارگاسوم جلبک

  در  بوشهر  فارسخلیج  سواحل  از  متری  3  عمق  و  متری

 استاد  توسط  و  شد  آوریجمع  بوشهر  بندر  منطقه

  گرفت.   قرار  ئیدأت  مورد  آن  گونه  و  جنس  شناسی،گیاه

 مقطر  آب  با  و  شده  شسته  شهری  آب  با  هاجلبک  ابتدا

  آزمایشگاه   محیط  در  شدن  خشک  از  بعد  گردید.  آبکشی

 و  شده  جدا  ساقه  از  هابرگ  خورشید،  نور  از  دور  به  و

  پودر   گرم  200  به  عصاره،  تهیه   برای  گردید.  آسیاب

 درصد  70  اتانول  لیترمیلی  800  بوونئوم  سارگاسوم

(Merck-  )48  مدت  به  و  شد  اضافه  ارلن  به  آلمان 

 محلول  سپس  گردید.  مخلوط  شیکر  روی   بر  ساعت

  دقیقه   20  مدت  بهدور در دقیقه    4000با سرعت   رویی

  صافی کاغذ  کمک به  بعد، مرحله در گردید.  سانتریفیوژ

  چرخان  خلء  در  تقطیر  دستگاه  وسیله  به  و  فیلتر  واتمن

(Rotary evaporator Heidolph-)دمای   در  آلمان 

 
7 Sargassum boveanum 
8 Sargassaceae 

C°  30  غلیظ   عصاره  محلول  شد.  انجام  گیریعصاره  

  عصاره   و  گردید  خشک  C°  37  دمای   در  آمده  دست هب

 گردید. نگهداری مصرف  زمان تا -C° 80 فریزر در

 

 هيدروالكلي  عصاره  تام  فنولپلي   غلظت  تعيين

 بوونئوم سارگاسم

  فتومتری   روش  و   سیکالتو   - فولین  معرف  از   استفاده  با

  بوونئوم   سارگاسوم  هیدروالکلی  عصاره  تام  فنل  میزان

  توسط   فولین  معرف  روش،  این  در  شد.  گیریاندازه

  کمپلکس  و  شده  احیا  قلیایی   محیط  در  فنولی  ترکیبات

  با   عصاره  میکرولیتر  100  .(26)  گرددمی  ایجاد  رنگ  آبی

 از  میکرولیتر  750  به  لیترمیلی  بر  گرممیلی  1  غلظت 

  دقیقه   5  از  بعد   گردید.  اضافه  سیکالتو   فولین  محلول

  750  ها نمونه  به  تاریکی،  و  اتاق   دمای  در  انکوباسیون

  90  مدت  به  و  اضافه  درصد  20  سدیم  کربنات  میکرولیتر

 سپس  گردید.  انکوبه  تاریکی  و  اتاق  دمای  در  دقیقه

  دستگاه  توسط   نانومتر  760  موج  طول  در  واکنش  محلول

  خوانش   (USA  ،Elisa Reader BioTec)  ریدر  االیزا

  لیتر( میلی  گرم/ میلی  1)  10اسید   گالیک  استاندارد  گردید.

 با  و  شد  تهیه  میکروگرم  10-100  متفاوت  هایرقت   در

 تام  فنل   غلظت   میزان  استاندارد،  منحنی  از   استفاده

  گالیک  اسید  گرممیلی  صورتبه  نتیجه  گردید.  محاسبه

 شد. بیان عصاره خشک وزن گرم هر در

 

 هيدروالكلي  عصاره  تام  فالونوئيد   غلظت  تعيين

 بوونئوم سارگاسم

 فلونوئید  میزان  آلومینیوم  کلرید  روش  از  استفاده  با

  آلومینیوم  یون  بین  روش  این  در   .(27)  شد  گیریاندازه

(III)  و   هافلون  هیدروکسیل  و  کربونیل  هایگروه  و  

9 Synergistic  
10 Gallic acid 
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 در  (27)  شودمی  ایجاد  زرد  رنگ  کمپلکس  ها،فلونول

  بر   گرممیلی  1  غلظت   با  عصاره   از   میکرولیتر  100  ابتدا،

 های محلول  از  کدام  هر   از  میکرولیتر  500  و  لیترمیلی

  استات  و  کلریدریک  اسید  ،درصد  2  آلومینیوم  کلرید

 دقیقه  10  گردید.  اضافه  آزمایش  لوله  به  موالر  1  سدیم

  هانمونه   جذب  گردید.  انکوبه  تاریکی  در  و  اتاق  دمای  در

 استاندارد   منحنی  شد.  خوانش  نانومتر  425  موج  طول  در

  میکروگرم  50-500  متفاوت   های رقت   در  11کوئرستین 

  و   شد  تهیه  آلمان(-  Merck)  سولفوکساید  متیلدی  با

  به   نتیجه  گردید.  استفاده  فلونوئید  میزان  محاسبه  برای

 خشک  وزن  گرم  هر  در  کوئرستین  گرممیلی  صورت

 شد.  بیان عصاره

 

  هيدروالكلي  عصاره  تام  اکسيداني آنتي   ظرفيت  تعيين

 بوونئوم سارگاسم

  هیدروالکلی   عصاره  اکسیدانیآنتی  ظرفیت   تعیین  برای

 گردید  استفاده  CUPRAC  روش  از  بوونئوم  سارگاسوم

  از   دهنده  واکنش  هایگروه  واکنش،  این  در  .(28)

-(Nc) 2  به Cu+2-(Nc)2  احیا  موجب  هااکسیدانآنتی

Cu  +که  شودمی   نارنجی  به  متمایل  زرد  رنگ  تشکیل  و  

  طور به  . (28)  دارد  را  جذب  بیشترین  نانومتر   450  در

 گرممیلی 1 غلظت   با عصاره  میکرولیتر  100 به خلصه،

  از  کدام  هر  از  میکرولیتر  500  ترتیب به  لیترمیلی  بر

 و  12آمونیوم  استات  مس،  سولفات  هایمحلول

 رنگ  شد.  مخلوط  آرامی  به  و  گردید  اضافه  13نئوکوپرین 

 وجود  دهنده  نشان  که  نارنجی  به  مایل  زرد

  نانومتر   450  موج  طول  در  است  نمونه   در  هااکسیدانآنتی

  در   14آسکوربیک   اسید  استاندارد  منحنی  گردید.  خوانش

 15سولفوکساید  متیلدی  با  میکروگرم  10-150  هایرقت 

 
11 Quercetin  
12 Acetate ammonium  
13 Neocuproine 
14 Ascorbic acid 

 مورد  اکسیدانآنتی  میزان  محاسبه   برای  و  گردید  تهیه

 اسید  گرممیلی  صورت  به  نتیجه  گرفت.  قرار  استفاده

 شد.  بیان عصاره خشک وزن گرم هر در آسکوربیک

 

 سلول کشت

 انستیتو   از  مطالعه  این  در  استفاده  مورد  سلولی  هایرده

  و   HCT116  سلولی  های رده  گردید.  تهیه  ایران  پاستور

SW742  کشت   محیط  در  RPMI1640  سلولی  رده  و 

 جنین  سرم  با  DMEM  کشت   محیط  در  فیبروبلست 

 استرپتومایسین  سیلین/ پنی  محلول  و  (درصد  10)  گاوی

(pen-strep)  (1  درصد)   دما  شده  کنترل  شرایط  تحت 

C°  37  درصد  5  حاوی  (درصد  95)  مرطوب  اتمسفر  و  

CO2   کف   از   هاسلول  کردن  جدا  برای   شد.  داده  کشت  

  (درصد  05 /0)  EDTA-تریپسین  محلول  از  فلسک

 . (29) شد استفاده

 

 سلولي سميت تعيين آزمايش

  MTT16  فتومتری   روش   از   سلولی،   سمیت   تعیین   برای 

  پلیت   های چاهک   در   سلول   از   مشخصی   میزان   گردید.   استفاده 

  زمان   برای   HCT116  های سلول   تعداد   شد.   ریخته   خانه   96

  4000  و   6000  ، 8000  میزان   ترتیب به   ساعت   72  و   48  ، 24

  برای   SW742  های سلول   . بود   میکرولیتر   200ر ب   سلول 

  ، 10000  میزان   ترتیب به   ساعت   72  و   48  ، 24  انکوباسیون 

  های سلول  تعداد   و   میکرولیتر  200 بر  سلول  6000 و  8000

  بر   سلول   10000  ت ساع   72  انکوباسیون   برای   فیبروبلست 

  کردن،   انکوبه   ساعت  24  از   پس   . شد   ریخته   میکرولیتر  200

  های غلظت   حاوی   تازه   کشت   محیط   با   ها سلول   کشت   محیط 

  تعویض   بوونئوم   سارگاسوم   هیدروالکلی   عصاره   متفاوت 

  ، انکوباسیون  ساعت  72  و   48  ، 24  های زمان  از   پس  گردید. 

15  Dimethyl sulfoxide (DMSO) 
16 Selectivity index 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
is

m
j.2

5.
3.

19
8 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 is
m

j.b
pu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 12

http://bpums.ac.ir/
http://dx.doi.org/10.52547/ismj.25.3.198
http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1624-fa.html


   1401/ مرداد و شهريور 3طب جنوب                                                                             سال بيست و پنجم/ شماره  /202

http://bpums.ac.ir 

  بافر   با   ها سلول   و   شد   برداشته   ها سلول   رویی   کشت   محیط 

  با   MTT  محلول   سپس   شدند.   شسته   ( pH= 7/ 4)   فسفات 

  به  میکرولیتر   100  میزان   به  لیتر میلی   بر   گرم میلی   0/ 5 غلطت 

  دمای  در  ساعته   4 انکوباسیون  از   بعد  شد.   اضافه   چاهک  هر 

  بنفش   رسوبات   روی   بر   موجود   محلول   گراد، سانتی   درجه   37

  DMSO  میکرولیتر   200 در  رسوبات   و  ه شد   برداشته  رنگ 

  570  موج   طول  در  ها نمونه  جذب   سپس   . ( 30)  گردید   حل 

(  IC50)   17درصد   50  مهاری   غلظت   و   شد   خوانش   نانومتر 

  کنترل   عنوان   به   شده   تیمار   غیر   های سلول   . گردید   محاسبه 

   شدند.   استفاده 

 

  (SI) انتخابي شاخص

 هایسلول  بر  عصاره  ثیراتأت  بودن  اختصاصی   میزان

 تعیین  18( SI)  انتخابی  شاخص  از  استفاده  با  سرطانی

  IC50  مقدار  نسبت   شاخص،  این  بررسی   برای   گردد.می

  فیبروبلست   سالم  سلول  بر  عصاره  اثر   از   آمده  دست هب

 هایسلول  از  کدام  هر  از  آمده  دست هب  IC50  به  پوست 

   (.31) گردید محاسبه مطالعه مورد کولورکتال سرطان

 

 آماری تجزيه و تحليل

  افزارنرم  از  نمودار  رسم  و  IC50  مقدار  محاسبه  برای

Graphpad Prism  تجزیه  گردید.  استفاده  8  ویرایش  با 

  ویرایش   SPSS  افزارنرم  از  استفاده  با  هاداده  تحلیل  و

 آزمون  از  استفاده  با  ابتدا،  در  شد.  انجام  24

Kolmogorov–Smirnov  مورد  هاداده  نرمال  توزیع  

  استفاده   با  هاداده  سپس  و  (P>0/ 05)   گرفت   قرار  ئیدأت

  پس و  (ANOVA) طرفه  یک  واریانس آنالیز آزمون از

  به  نتایج  گرفت.  قرار  آماری  بررسی   مورد  توکی  آزمون

  بیان   (Mean±SEM)  استاندارد  خطا±میانگین  صورت

 نظر   در  داریمعنی  سطح  عنوانبه  P<0/ 05  و  گردید

 
17 Half maximal Inhibitory concentration  

  تکرار   بار  سه  شده  انجام  هایآزمایش  تمامی  شد.  گرفته

  کمیته   توسط  شده  تأیید  اخلقی  موازین  اساس  بر  و

.  1398.  068  کد  با  بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  اخلق

IR.BPUMS.REC .انجام گردید 

 

 هايافته
 

  ظرفيت   و   فالونوئيد   تام،   فنل پلي   غلظت   نتايج 

 بوونئوم   سارگاسوم   هيدروالكلي   عصاره   اکسيداني آنتي 

 عصاره  که  است   شده  خص مش  1  جدول  نتایج  به  توجه  با

  ترکیبات   داشتن  علت   به  بونئوم  سارگاسوم  هیدروالکلی

  اکسیدانیآنتی  خاصیت   دارای  فلونوئیدها  مانند  فنلیپلی

 باشد. می

 
( نتايج غلظت پلي فنول، فالونوئيد و ظرفيت 1جدول 

 آنتي اکسيداني عصاره هيدروالكلي سارگاسوم بوونئوم

 نمونه

 فنولپلي
گرم  )ميلي

اسيد گاليک 
گرم وزن   /

خشک 
 عصاره( 

 فالونوئيد 
گرم  )ميلي

کوئرستين/ 
گرم وزن  
خشک 
 عصاره( 

 اکسيدانآنتي
گرم  )ميلي

اسيد 
آسكوربيک/  

وزن  گرم 
خشک 
 عصاره( 

عصاره  
 هیدروالکلی 

66/0 ±  79/36 
205 ±  

66/194 
16/9 ±  
99/526 

 

  سارگاسوم  جلبک  هيدروالكلي  عصاره  مهاری  اثرات

 کولورکتال سرطان سلولي هایرده بر بوونئوم

  عصاره   ضدتکثیری  اثرات  ،IC50  محاسبه  از  استفاده  با

  هایرده  بر  بوونئوم  سارگاسوم  جبلک   هیدروالکلی

  )رده   فیبروبلست   و  HCT116،  SW742  سلولی

   است. شده مشخص 2 جدول در سالم( سلولی

18 Selectivity index 
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عصاره هيدروالكلي  50IC مقادير غلظت(  2جدول 

  HCT116 ،SW742 سارگاسوم بوونئوم در رده سلولي 

 و فيبروبالست

زمان انكوباسيون  

 )ساعت(

(g/mlμ )50IC  

HCT116 SW742  فیبروبلست 

24 71 ± 774 >100  __ 
48 2/5 ± 1 /116 5/3 ± 5 /182  __ 
72 9/0 ± 1 /98 07/1 ±  6/151 2/6 ± 2 /330 

 

 زمان   در  است   شده  مشخص  1  نمودار  در  که  طورهمان

  سارگاسوم  هیدروالکلی  عصاره  ساعت،  24  انکوباسیون

  مانی   زنده  درصد  دارمعنی  کاهش  موجب   بوونئوم

  ، 50  هایغلظت   در  SW742  و  HCT116  هایسلول

  لیترمیلی  بر   میکروگرم  1000  و  500  ،200  ،150  ،100

 (. p<0/ 001) است  شده کنترل هایسلول به نسبت 
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های مختلف عصاره هیدروالکلی سارگاسوم ثیر غلظت أت( 1 نمودار

ساعت بر درصد زنده مانی رده   24بوونئوم در زمان انکوباسون 

  ( معنی داری *)  SW742.و   HCT116های سرطانی کولورکتال سلول

(05/0>p)  های های مختلف عصاره نسبت به سلولغلظتSW742  

های مختلف عصاره نسبت  غلظت  (p<05/0)داری معنی ( #تیمار نشده. )

 تیمار نشده. HCT116های به سلول

 

  در  که  است   شده  مشخص  2  نمودار  در  این  بر   علوه

  ی دروالکلیه  عصاره  ساعت،  48  ونی انکوباس  زمان

 زنده   درصد   داریمعن  کاهش   موجب   بوونئوم  سارگاسوم

 یهاغلظت   در   SW742  و  HCT116  یهاسلول  یمان

  بر   کروگرمیم  1000  و  500  ، 200  ،150  ،100  ،50

  است  شده  کنترل  ی هاسلول  به  نسبت   تریلیلیم

(001 /0>p .) 

0 10 50 10
0

15
0

20
0

50
0

10
00

0

20

40

60

80

100
SW742

HCT116
*

*
*

*

* *

#

#
#

# # #

Concentration (g/ml)

C
e
ll

 S
u

r
v
iv

a
l 

(%
)

های مختلف عصاره هیدروالکلی سارگاسوم ثیر غلظت أت (2نمودار 

ساعت بر درصد زنده مانی رده   48بوونئوم در زمان انکوباسیون 

داری )*( معنی   SW742.و   HCT116های سرطانی کولورکتال سلول

(05/0>p)  هایهای مختلف عصاره نسبت به سلولغلظت SW742  

های مختلف عصاره نسبت  غلظت  (p<05/0)داری ( معنی #تیمار نشده. )

 تیمار نشده. HCT116های به سلول

 

 مانی  دهنز  درصد  که  دهدمی  نشان  3  نمودار  همچنین

  تیمار  ساعت   72  از  بعد  مطالعه  مورد  سرطانی  هایسلول

 ، 100  ،75  ،50  ،25  ،10)  عصاره  مختلف  هایغلظت   با

  های سلول  به  نسبت  لیتر(میلی  بر  میکروگرم  200  و  150

 (. p<0/ 001)  است  یافته دارمعنی کاهش کنترل
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های مختلف عصاره هیدروالکلی سارگاسوم ثیر غلظت ( تأ3نمودار 

ساعت بر درصد زنده مانی رده   72بوونئوم در زمان انکوباسیون 

داری )*( معنی   SW742.و   HCT116های سرطانی کولورکتال سلول

(05/0>p)  های های مختلف عصاره نسبت به سلولغلظتSW742  

های مختلف عصاره نسبت  غلظت  (p<05/0)داری ( معنی #تیمار نشده. )

 تیمار نشده. HCT116های به سلول
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 زنده  درصد  که  دهدمی  نشان  4  نمودار  این،  بر   علوه

  با   تیمار  ساعت   72  از  بعد  فیبروبلست   هایسلول  مانی

  ، 350  ،200  ،150  ،100)  عصاره  مختلف  هایغلظت 

  به  نسبت  لیتر( میلی  بر  میکروگرم  1000  و  750  ،500

  است  یافته  کاهش  داریمعنی  طورهب  کنترل  هایسلول

(001 /0>p  .)لیتر میلی  بر  میکروگرم  50  غلظت   در  اگرچه  

  مشاهده   نشده  تیمار  هایسلول  با  دارمعنی  تفاوت

 (. p=0/ 964) نگردید
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ثیر دوزهای مختلف عصاره هیدروالکلی سارگاسوم بوونئوم أت (3نمودار 

ساعت بر درصد زنده مانی رده سلولی   72در زمان انکوباسیون 

های مختلف عصاره  غلظت (p<05/0)داری فیبروبلست. )*( معنی 

 های فیبروبلست تیمار نشده. سلولنسبت به 

 

 بحث 
 طبیعی  ترکیبات   به   زیادی  توجه   اخیر،  های سال   طی 

 بررسی  برای   دریایی   های جلبک   و   گیاهان   از   آمده   دست به 

 فعالیت   است.   گرفته   صورت   ها آن   دارویی   خواص 

 با  مرتبط   داروهای   خواص   ترین مهم   از   یکی   ضدسرطانی 

 هایمتابولیت   و  هاجلبک   از   برخی   و   باشد می   دریایی  منابع

 سرطانی  های سلول   برای  قوی   سلولی   سمیت   دارای   ها آن 

 گیاه  و   غذا   عنوان به   دریایی  هایجلبک   . (32)  باشند می 

 مورد  آسیایی   کشورهای   در   طوالنی   مدت   به  دارویی

 از   برخی   که   جایی   تا  (33)   اند گرفته   قرار   استفاده 

 
19 Adenocarcinoma  
20 Hyper diploid 

 در  مکمل   عنوان   به   مختلف  کشورهای   در   های جلبک 

  . (35و   34)   شوند می   استفاده   غذایی   رژیم 

  منبع   دریایی   های جلبک   که   اند داده   نشان   اخیر   مطالعات 

  باشند می   زیستی   فعال   جدید   ترکیبات   از   ای کننده   امیدوار 

  تحقیقات   در   . ( 36)   باشند می   مفید   سرطان   درمان   برای   که 

  مختلف   های گونه   های عصاره   کشندگی   اثرات   گذشته، 

  اما   است،   شده   بررسی   سرطانی   های سلول   بر   سارگاسوم 

  سارگاسوم   هیدروالکلی   عصاره   ضدسرطان   اثر   تاکنون 

 .است   نشده   بررسی   تاکنون   بوونئوم 

  دو  هیدروالکلی  عصاره  ضدتکثیری  اثرات  بررسی   برای

 سرطان  SW742  و  HCT116  سلولی  رده  نوع

 انتخاب   HCT116  سلولی  رده  شد.  انتخاب  کولورکتال

 انسانی  سلولی  رده  نوع  یک  مطالعه   این  در  شده

  D  دوک  جزء   که   بوده  بزرگ  روده  سرطان  کارسینومای

  هایسلول  شبیه  مورفولوژی  نظر  از  و  است   روده  سرطان

  و  اولیه  تومورهای  که  است   چسبنده  نوع  از  و  اپیتلیال

 رده  یک  نیز  SW742  .(37)  دهدمی  تشکیل   را  متاستاز

 20دیپلوئید   هایپر  نوع  از  19آدنوکارسینوما   انسانی  سلولی

  که  باشدمی  چسبنده  و  اپیتلیالی  نوع  از  و   کولون  به   متعلق

  سرطان   که  (38)  است   بزرگ  روده  سرطان  B  دوک   جزء

  به  رکتوم دیواره یا و بزرگ  روده عضلنی  الیه طریق از

  مجاور   هایاندام   به  اما  است   یافته  گسترش  21سروز 

  این  ماهیت   به  توجه  با   .(39)  است   نکرده  پیدا  گسترش

 عصاره  ضدسرطانی  فعالیت  سرطانی،  سلول  رده  دو

  بررسی   مورد  بوونئوم  سارگاسوم  جلبک  هیدروالکلی

  ، 1-3  نمودار   و  2  جدول  نتایج  اساس   بر  گرفت.   قرار

  به  وابسته صورتبه هیدروالکلی عصاره کشندگی میزان

  سلولی   رده  دو  در  سلولی  تکثیر   مهار  به  منجر  زمان  و  دوز

HCT116  و  SW742  توانایی   است(  شده  کولورکتال  

  گروه  سه   به  IC50  اساس  بر   ترکیبات  کشندگی   و  سمیت 

21 Serous 
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  غلظت  )با  زیاد  خیلی  سمیت   شامل  که  شوندمی  تقسیم

  )با  زیاد  سمیت   لیتر(،میلی  بر  میکروگرم  30از  کمتر

  سمیت   و  لیتر(میلی  بر   میکروگرم  30-100  غلظت 

  لیتر(میلی  بر  میکروگرم  100-1000  غلظت   )با   متوسط 

  عصاره   IC50  غلظت   مطالعه،  این  در   .(40)  باشندمی

  رده  دو   هر  در  ساعت  48  و  24  زمان   برای  هیدروالکلی

  با   اما  گرفت   قرار  متوسط  سمیت   با  گروه  در  سلول

  کشندگی  میزان  ساعت،  72  به  انکوباسیون  زمان  افزایش

  سمیت   گروه   در  HCT116  سلولی  رده  برای   عصاره

  مشاهده  متوسط  سمیت   گروه  در  SW742  برای  و  زیاد

 از   ییباال  سطوح  یتومور  یهاسلول  گردید.

 را   آزاد  یهاکالیراد  که  کنندیم  دیتول  را  هادانیاکسیآنت

 تعادل  کی  نیبنابرا  و  سازندیم  یخنث  هاسلول  نیا  در

 را  یسلول  داخل  22(ROS)  ژنیاکس  فعال  یهاگونه  یمنف

  کرده   لیتسه  را  یسرطان  یهاسلول  بقا  که  کندمی  جادیا

  داده   نشان  مطالعه  نیچند  .(41)  دشو یم  آپوپتوز  مانع  و

  له یوس هب  فنل یپل  یحاو   یعیطب  باتی ترک   که  است 

  موجب  ROS  شیافزا  و  یدانیاکس یآنت  ستمیس  سرکوب

  نتایج  .(43و    42)  شوندیم  یسرطان  یهاسلول  مرگ  القا

  یفنلیپل  یباتیترک   که  است  داده   نشان  قبلی  مطالعات

 یهامیآنز  مهار   با   23ک ی نامیس   دیاس  و  ن یکوئرست  مانند

  ، (GPx)24  دازیپراکس  ونیگلوتات  رینظ  یدانیاکسیآنت

  سموتاز یددیسوپراکس  ، (GR)  25ردوکتاز   ونی گلوتات

(SOD )26  با   همراه  یسلول  تی سم  موجب   27کاتاالز   و  

 44)  شوندمی  کولورکتال  سرطان  یهاسلول  در  آپوپتوز

 که   رسدمی   نظرهب  ،1  جدول  نتایج  به  توجه  با  (45  و

 این   در  فلونوئیدها  و   هافنلپلی  توجه  قابل  غلظت 

  سرطانی  هایسلول  بر  آن  کشندگی  اثر  به  منجر  عصاره

 
22 Reactive oxygen species 
23 Cinnamic acid 
24 Glutathione peroxidase 
25 Glutathione reductase 
26 Superoxide dismutase 

 است.  شده

  غلظت   که  شد  داده  نشان  2017  سال  در  مطالعه  یک  در

 بوونئوم  سارگوسوم  متانولی  عصاره  درصد  50  مهاری

 ،28( MCF-7)  پستان  سرطان  هایسلول  رده  برای

 29رحم   دهانه  سرطان  و  HT29  کولورکتال  سرطان

(Hela)  بر  میکروگرم  82/ 3و    125/ 6،  60/ 4  ترتیب به  

  اثر   ،همکاران  و  واثق  همچنین  .(46)  باشدمی  لیترمیلی

 دی   و  هگزان  بوتانول،  فراکشن  سه  ضدسرطانی

  استات  اتیل  -متانول  عصاره   از   شده  تهیه   کلرومتان

 سلول  رده  سه  بر  را  30آنگوستیفولیوم   سارگاسوم  جلبک

  هگزان  فراکشن  کردند.  بررسی  ساعت   72  از  بعد  سرطان

 ترتیب به لیترمیلی بر میکروگرم 77 و 71 هایغلظت  در

  های )سلول  Hela  هایسلول  مرگ   درصد  50  به  منجر

  سرطان   های)سلول  MCF7  و  رحم(  دهانه  سرطان

  های غلظت   در  کلرومتان  دی  فراکشن  بود.   شده   پستان(

  50  به   منجر  ترتیب به  لیترمیلی  بر  میکروگرم  88  و  36

  بوتان  فراکشن  .MCF7  و  Hela  هایسلول   مرگ  درصد

  50  به  منجر  لیترمیلی  بر  میکروگرم  25  های غلظت   در

   .(47) بود شده MCF7 هایسلول مرگ درصد

 میزان  چه  هر  که  است   شده  مشخص  مطالعات  طی  در

 آن اختصاصیت  باشد، 2 از بیشتر  (SI) انتخابی شاخص

 در  (.31)  است   بیشتر  هدف  هایسلول  برای خاص  ماده

  انکوباسیون   زمان  برای  انتخابی  شاخص  حاضر،  مطالعه

 HCT116  سلولی  رده  در  که  گردید  محاسبه  ساعت   72

  نشان   که  آمد  بدست   17/2و    3/ 36  ترتیب،به  SW742  و

  قابل   انتخابی  شاخص  از   هیدروالکلی  عصاره  دهدمی

  این   و  باشدمی  برخوردار  سلولی  رده  دو   هر  در  قبول

  ایمن  کولورکتال  سرطان  درمان  برای  است   ممکن  عصاره

27 Catalase 
28 Breast cancer cell line 
29 Cervical cancer 
30 Sargassum angustifolium 
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  برای   بیشتر  مطالعات  اگرچه   گردد.می  محسوب   ثر ؤ م  و

  و   ساختار  ساختن  روشن  و  فعال  ترکیبات  جداسازی

 باشد. می ضروری  ترکیبات این عملکرد نحوه
 

   گيرینتيجه 

  هیدروالکلی  عصاره  که  است   داده  نشان  مطالعه  این   نتایج

  داشتن  علت   به  بوونئوم  سارگاسوم  ایقهوه  جلبک

  درمان   در   تواندمی  ضدسرطانی  و  اکسیدانیآنتی  فعالیت 

 گیرد.  قرار  توجه مورد سرطان

 

 پيشنهادات

  این  دیگر  هایعصاره  شودمی  پیشنهاد  آینده  مطالعات  در

 هستند   ضدسرطانی  فعالیت  دارای  که  ایقهوه  جلبک

  زیست   ترکیبات   و  گیرند  قرار  بررسی   و  مطالعه  مورد

 به   هیدروالکلی،  عصاره  جمله  از  هاعصاره  این  فعال

  همچنین   گردد.  شناسایی  کروماتوگرافی  روش  وسیله 

  عامل  یک   عنوان به  بوونئوم  سارگاسوم  از  استفاده  برای

 باید  تحقیق  این  نتایج  سرطان،  درمانی  یا  کننده  پیشگیری

 هم  و  حیوانات  در  هم   تنی  درون  مطالعات  توسط

 شود.  تأیید هاانسان

 

 و قدرداني سپاس

  تمام  از   را  خود  قدردانی  و   تشکر   نهایت   مقاله  نویسندگان 

   یاری   را  ما  پژوهش  این  انجام  در  که   کسانی

  نمایند.می نمودند،

 

   منافع تضاد

  مقاله  سندگانینو   توسط  منافع  تعارض  گونهچیه

 . ت اس  نشده انیب
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Abstract 
Background: Colorectal cancer (CRC) is one of the leading causes of death worldwide. Sargassum  

boveanum is a plant species of brown algae that is widely found in the Persian Gulf. The present study 

investigated the antioxidant and cytotoxic activity of the hydroalcoholic extract of Sargassum boveanum in 

colorectal cancer cell lines.

Materials and Methods: Sargassum boveanum was collected from the Persian Gulf in Bushehr province. 

The hydroalcoholic extract of this plant was extracted by maceration in ethanol 70%. The  

concentrations of polyphenols, flavonoids and antioxidant activity of the hydroalcoholic extract (ethanol 

70%) were assessed by folin ciocalteu, aluminum chloride and CUPRAC methods, respectively. Afterwards, 

the cytotoxicity effect of this extract was investigated in two colorectal cancer cell lines (SW742 and 

HCT116) and normal cells (fibroblasts) at 24, 48 and 72 hours post-treatment by the MTT method. 

Results: The studied hydroalcoholic extract contains significant amounts of polyphenol (36.79 ± 0.66 mg 

GAE/g dwt), flavonoid (194.66±2.5 QE/g dwt) and antioxidant capacity (526.99 ± 9.16 mg AA/g dwt). The 

hydroalcoholic extract gradually inhibited cell growth in the SW742, HCT116 and fibroblast cells in a 

time- and dose-dependent manner.  

Conclusion: Our results showed that sargassum boveanum hydroalcoholic extract may have considerable 

potential for development as a novel, natural product-based, anticancer agent. 
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