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tenuis, Chroococcus minutes, Gloeocapsa rupestris, Oscillatoria articulata, Chroococcus
 namiculata, Synechocystis aquatilisمتعلق به چشمهی آب گرم گنو در  5غلظتت متاتاوت ،25 ،10

 75 ،50و  )µg/ml( 100و در قالب  3تکرار مورد آزمایش قرار گرفت .نتایج نشتان داد کته تتاثیر ستمیت
عصارههای متانولی غلظتهای متتل جلبکهای نامبرده بتر روی ردهی ستلول سترطانی دهانتهی رحتم
انسانی ) (HeLaاختالف معنیداری در سطح احتمتال  p<0/05دارنتد .مت ثرترین عصتارهی جلبکتی بترای
کشتن سلولهای سرطان دهانهی رحم  G. rupestrisبا  )µg/ml( 68/5672 = IC50بود .از بین گونه هتای
ستتیانوپروکتتاریوت بتتهکتتار رفتتته بتترای ستتلولهتتای ستترطان دهانتتهی رحتتم تن تتا ستته جلبتتک
 S. aquatilis, G. rupestris, L. tenuisاثر سمیت داشتند و جلبک های دیگر بیتاثیر بودند.

مقدمـه

 نویسنده مسئول ،پست الکترونیکakbarzadeh@ut.ac.ir :
31

] [ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

سیانوپروکاریوتها تن ا عضو جمعیت فیتوپالنکتونهای آب شیرین هستند که سم تولید میکنند (.)Voloshko et al., 2008
تولید سم توسط سیانوپروکاریوت ا یک ویژگی منحصر به فرد زیست فیزیولوژیکی میباشد که در جنسهای خاصی از
سیانوپروکاریوت ا دیده میشود .این ویژگی احتماالٌ در طی روند تکاملی و در پاسخ به تغییرات آب و هوایی ایجاد شده و به طور
کلی توانایی موجود را برای زیستن در زیستگاه مربوطه بیشتر میکند .ارزش دارویی سیانوپروکاریوت ا در اوایل  1500قبل از
میالد به اثبات رسید ،وقتیکه زنجیرههایی از  Nostocبرای درمان نقرس ،زخمهای نای و چندین نوع سرطان بهکار رفتند
( .)Shanab et al., 2012قابلیت سیانوپروکاریوتهای دریایی به عنوان عوامل ضدسرطانی باعث شده است که آنها معمولترین
گیاه دریایی استااده شده برای تولید دارو باشند ( .)Malaker and Ahmad, 2013مطالعات اخیر تایید کنندهی خاصیت
ضدسرطانی ،ضدمیکربی ،تنظیم کانالهای غشا ،م ار پروتئاز و خواص سمیت زیستی ( ،)Nagarajan et al., 2012ضدویروسی
( )Challouf et al., 2011ضدقارچی ،ضدباکتریایی ،ضدالت ابی ( )Devi and Bhimba, 2012و دیگر ویژگیهای پزشکی و
دارویی برخی متابولیتهای ثانویهی جلبکهای سبز-آبی میباشند .مواد فعال زیستی در جلبکها شامل متابولیتهای اولیه و
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ثانویه میباشند (رحیمی و همکاران .)1389 ،سموم سیانوپروکاریوتها سیانوتوکسین نام دارد که در آخرین ف رست عوامل
آلوده کننده آورده شدهاند ( .)Zanchett and Failho, 2013سیانوتوکسینها می توانند براساس دو معیار اصلی تقسیمبندی
شوند )1( :براساس اثرات زیانبار و مکانیسم عملکردشان در م رهداران زمینی ،متصوصاٌ پستانداران ( )2براساس ساختار
شیمیایی آنها (.)Zanchett and Failho, 2013
سرطان دومین عامل مرگ و میر در دنیا است که ساالنه در ج ان جان حدود هات میلیون نار را میگیرد ( Devi and
 .)Bhimba, 2012کش و شناسایی دارو های جدید ضدسرطان که بدون ایجاد سمیت در سلولهای سالم و طبیعی ،سلولهای
سرطانی را ا ز بین ببرد و یا غیرفعال کند و تأ ثیرات منای کمتری روی سیستم ایمنی داشته باشد ،چالشی بالقوه در زمینهی
پزشکی و دارویی داشته و هدف ضروری در بسیاری مطالعات میباشد (.)Mary et al., 2012
سرطان دهانهی رحم دومین سرطان شایع در زنان است که ساالنه در سراسر ج ان جان بیش از  270000زن را میگیرد
( HeLa .)Liu et al., 2012قدیمیترین و رایجترین رده ی سلول انسانی است که نام آن برگرفته از دو حرف اول نام Henrietta
 Lacksاست که سلولهای سرطانی دهانهی رحم در  8فوریه سال  1951از دهانه رحم او گرفته شد.
 Paulو همکاران در سال  2012فعالیت ضدسرطانی عصاره ی خام استتراج شده از دو سیانوپروکاریوت Phormidium
 valderianumو  Phormidium tenueرا بر روی ردهی سلول سرطانی دهانهی رحم انسانی ) (HeLaمورد بررسی قرار داده و به
این نتیجه رسیدند که این عصارهها به وضوح روی مورفولوژی سلولهای سرطانی تاثیر گذاشته و سمیت سلولی
 P. valderianumبیشتر از  P. tenueبود .در تحقیقی دیگر  Bharatو همکاران در سال  2013فعالیت ضدمیکربی و سمیت
سلولی عصارهی  10گونه از سیانوپروکاریوت ها را در برابر ردههای سلول سرطان  Helaو ( Sihaسرطان دهانهی رحم) انسانی
بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که عصارهها روی ردههای سلولی سرطان دهانهی رحم اثر سمیت دارد و لذا میتوان این
سیانوپروکاریوت ا را به منظور اهداف پزشکی و درمان تتصصی سرطان به تولید انبوه رسانیده و استااده نمود.
چشمه آب گرم گنو در فاصله  34کیلومتری شمال شرقی ش ر بندرعباس واقع شده استت .در ستال  1392آرمتان و همکتاران
اقدام به شناسایی جلبکهای ستبز -آبتی در چشتمهی آب گترم گنتو نمتوده و توانستتند گونتههتای Leptolyngbya tenuis,
Chroococcum minutes, Gloeocapsa rupestris, Oscillatoria articulata, Chroococcus namiculata, Synechocystis

 aquatilis, Oscillatoria subbrevis, Chroococcus turgidus, Phormidium gracile, Jaginema Anagnostidisرا
شناسایی نموده و همچنین خواص ضدمیکروبی سیانوپروکاریوت های چشمه آب گرم گنو را مورد ارزیابی قرار دهند .علتی رغتم
اهمیت چشمه های آب گرم به عنوان یکی از زیستگاه های م م سیانوپروکاریوت ها ،تاکنون مطالعه ای در زمینه اثرات ستمیت
و ضد سرطانی عصاره سیانوپروکاریوت های ساکن چشمه های آب گرم صورت نگرفته است .هدف از انجام این تحقیتق بررستی
اثرات سمیت سلولی  6گونه از سیانوپروکاریوتهای چشمهی آب گرم گنو بر ردهی سلول های سرطان دهانهی رحتم و معرفتی
ب ترین گونه و یا گونههای سیانوپروکاریوت بومی این چشمه از نظر تاثیرات سمیت سلولی می باشد.
مواد و روشها
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نمونههای سیانوپروکاریوتها در فصل پاییز از چشمهی آب گرم گنو بندرعباس ،ایران جمعآوری و به منظور کشت و انبوهسازی
به بتتش کشتت جلبکتی در آزمایشتگاه شتیالت دانشتگاه هرمزگتان ،منتقتل شتدند .گونتههتای ختالو و شناستایی شتدهی
سیانوپروکاریوت ا شامل گونه هتای  L. tenuis, Ch. minutes, G. rupestris, O. articulata, Ch. namiculata, S. aquatilisدر
محیط کشت سنتتیک  BG-11در پلیت کشت داده شدند .ایتن محتیط یکتی از رایتجتترین محتیطهتای متورد استتااده بترای
سیانوپروکاریوتها است که ترکیبات تشکیلدهنده و مقادیر آن به صورت دقیتق و بتا جزایتات در جتدول  1آورده شتده استت
) .(Zarrini et al., 2011ج ت ساخت این محیط کشت کافی است ترکیبات ذکر شده در جدول  1را به دقت در آب مقطر حل
کرده و به حجم یک لیتر رسانیده و از دستگاه اتوکالو برای استریلکردن محیط کشت استااده گردد .در مرحله بعد نمونههتای
سیانو پروکاریوتی به محیط کشت مایع منتقل و تا اواخر مرحله لگاریتمی کته بستته بته سترعت رشتد نمونته از  10تتا  20روز
میباشد ،کشت آنها ادامه یافت.

اثر سمیت سلولی سیانوپروکاریوتهای چشمهی آب گرم گنو...

ابراهیمی و همکاران

جدول  .1ترکیبات موجود در محیط کشت (Anderson, 2005) BG-11

غلظت ن ایی در
محیط کشت ()M
3/12×10 -5
3 ×10-5
1/76×10-2
1/75 × 10-4
3/04 × 10-4
2/45 × 10-4
1/89 × 10-4
2/79×10-6
4/63× 10-5
9/15 × 10-6
7/65 × 10-7
3/16 × 10-7
1/61 × 10-6
1/70 × 10-7

)(g.L-1 dH2O

مقدار مورد استااده

ترکیبات
Fe citrate solution

 1میلی لیتر
 1میلی لیتر
 1میلی لیتر
 1/5گرم
 1میلی لیتر
 1میلی لیتر
 1میلی لیتر
 1میلی لیتر
 2/860گرم
 1/810گرم
 0/220گرم
 1میلی لیتر
 0/391گرم
 1میلی لیتر

6
6
40
75
36
20
79
49/4

Citric acid
Ferric ammonium citrate
NaNO3
K2HPO4 .3H2o
MgSO4 .7H2O
Na2CO3
MgNa2EDTE .H2O
H3BO3
MnCL2 .4H2O
ZnSO4 .7H2O
CuSO4 .5H2O
Na2MoO4 .2H2O
Co(NO3) .6H2O

تودههای سیانوپروکاریوتی پس از رسیدن به حجم مطلوب به منظور عصارهگیری از کاغذ صافی شمارهی  1عبور داده شد و
جلبکهای جامد به جا مانده بر روی کاغذ صافی پس از جمع آوری به مدت  48ساعت در ارلنهای حاوی متانول (حالل) قرار
گرفت و سپس عصاره گیری انجام شد .به منظور از بین رفتن کامل متانول و به دست آمدن عصارهی خالو به صورت خشک
برای جلوگیری از تتریب ترکیبات ،دمای روتاری کمتر از  40درجهی سانتیگراد تنظیم شد و پس از سپری شدن زمان الزم،
عصارهی خالو به صورت خشک از هر کدام از نمونههای جلبکی ت یه گردید .وزن عصارهی هرکدام از نمونهها نسبت به وزن
اولیهی خود محاسبه شد ).(Yousefzadi et al., 2011
ردهی سلول سرطان دهانهی رحم انسانی ( )Helaاز انستیتو پاستور ایران گرفته شد .سلولها در  88سیسی محیط کشت
 1RPMI-1640شرکت  12-11 ،INOCLONسیسی از ( FBSسرم جنینی گوساله) 2و  1سیسی پنیسیلین و استرپتومایسین
در انکوباتور  Co2دار با غلظت دیاکسیدکربن  ،0/05دمای  37درجهی سانتیگراد و رطوبت  %99-86کشت داده شدند
).(Yousefzadi et al., 2011

1.

)Roswell Park Memorial Institute (RPMI
)Fetal Bovine Serum (FBS
4.
)Dimethyl sulfoxide (DMSO
2.
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به منظور بررستی ستلولهتای سترطانی تستت ) ،MTT 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazoliumهمتراه بتا
رنگآمیزی تریپان بلو صورت گرفت .به طور خالصه ،متلوطی از سلول های سرطانی ،محیط کشت افزودنی و  PBSدر هر یتک
از  96خانهی پلیت ریتته شد .سپس ،ترکیبی از عصارهها با  3DMSOدر حجم و غلظت مورد نظر ت یه شد و سلولها به متدت
 24ساعت در معرض این ترکیب قرار داده شدند .در مرحلهی بعد هر یک از  96خانهی پلیت با ترکیب نمک تریتزول و محتیط
کشت غیرافزودنی پر گردیده و به مدت  3ساعت در داخل انکوباتور انکوبه گردیدند .پس از  3ساعت محلتول رویتی تتلیته و در
هر خانه  DMSO )µl( 100فیلتر شده اضافه و  15دقیقه در داخل انکوباتور قرار گرفت .ستمیت ستلولی بته صتورت غلظتتی از
عصارهها که مانع از رشد  %50سلولها شد ) )IC50بیان گردید.
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همهی دادههای مربوط به فعالیت سمیت سلولی با سه تکرار برای هر نمونه ،بهصورت میانگین  ±انحتراف معیتار بیتان گردیتد.
تجزیه و تحلیلهای آماری با نرمافزار  Excelو توسط آزمون  ANOVAانجام شد P<0.05 .برای بیان تااوت معنیداری در نظتر
گرفته شد.
نتایـج
از آنجاایکه سمیت سلولی یک ویژگی ماید و بالقوه برای مبارزه با سرطان متیباشتد ،در ایتن تحقیتق فعالیتت ستمیت ستلولی
عصارهی متانولی سیانوپروکاریوتهتای ,L. tenuis, Ch. minutes, G.rupestris, O. articulata, Ch. namiculata, S. aquatilis
چشمه ی آب گرم گنو بر ردهی سرطان دهانهی رحم انسانی با روش  MTTو براساس  IC50مورد ارزیابی قرار گرفت .در جتدول
 IC50 ،2مربوط به هر یک از  6گونهی جلبکی مورد تحقیق آورده شده است .از آنجاایکه  5غلظت بهکار رفتته در ایتن آزمتایش
همگی زیر  100بودند ،اگر  IC50مربوط به گونهای خاص باالتر از  100به دست آمده باشد IC50 ،آن بدون ذکتر عتدد و تن تا بتا
آوردن  IC50 >100نشان داده شده است .لذا  IC50 >100مربوط به هر گونه به معنی عدم سمیت جلبک مربوطه بتر روی ردهی
سلول سرطانی نبوده و صرفاٌ نشاندهندهی تأثیرگذاری آن در غلظتی باالتر از غلظتهای به کار رفته در این آزمایش است.
جدول  .2مقایسهی سمیت سلولی  IC50عصارهی شش گونهی از سیانوپروکاریوتهای چشمهی آب گرم گنو
بر ردهی سلول ای سرطان دهانهی رحم انسانی

جلبک

)IC50 (µg/ml

68/5672

G. rupestris

75/512
IC50 >100
IC50 >100

S. aquatilis
Ch. namiculata
O. articulate
L. tenuis

96/3517
IC50 >100

Ch. minutes

از مشاهدهی جدول  2میتوان نتیجه گرفت که از بین عصارهی  6گونهی متتل جلبک سیانوپروکاریوتی مطالعه شده تن ا
عصارهی  3جلبک  G. rupestrisبا  S. aquatilis ،68/5672 (µg/ml) =IC50با  75/512 =IC50و جلبک  L. tenuisبا
 96/3517 (µg/ml) =IC50بر ردهی سلول سرطانی دهانهی رحم اثر کشندگی داشتند که  G. rupestrisبیشترین درصد
کشندگی را داشت 3 .جلبک دیگر در غلظتهای  10تا  100هیچ تاثیری بر روی سلولهای سرطانی نداشتند و در واقع IC50
آنها باالتر از  100بود.

با تکیه بر نتایج ،در بین غلظتهای متتل عصارهی جلبتک  ،G. rupestrisبیشتترین میتزان کشتندگی غلظتت  100 µg/mlو
کمترین قدرت کشندگی را غلظت  10 µg/mlبر روی سلولهای سرطانی دهانه ی رحم انسانی دارد .بررسیها نشان داد که بین
اثر کشندگی غلظتهای متتل عصارهی  G. rupestrisدر سلول سرطانی دهانتهی رحتم در ستطح احتمتال  p<0/05تاتاوت
معنیداری وجود دارد ،اما بین اثر کشندگی غلظتهای  25 µg/mlو  50عصارهی جلبک  G. rupestrisتااوت معنیداری وجود
نداشت (شکل .)1
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نتایج سمیت سلولی عصارههای سیانوپروکاریوتهای
 S. aquatilisبر روی ردهی سلول سرطانی دهانهی رحم انسانی ) (HeLaدر غلظتهای  75 ،50 ،25 ،10و  100بته ترتیتب در
شکلهای  6 ،5 ،4 ،3 ،1،2نشان داده شده است.
,L. tenuis, Ch. minutes, G.rupestris, O. articulata, Ch. namiculata,
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شکل  .1مقایسهی درصد کشندگی غلظتهای
متتل عصارهی جلبک  G. rupestrisبر روی
ردهی سلول سرطانی دهانهی رحم انسان.
آنتنکها نشانهی انحراف معیار و حروف
غیرمشابه نشان دهندهی تااوت معنیدار بین
غلظتهای متااوت عصاره در سطح احتمال
 p<0/05میباشد.

نتایج نشان میدهد که در بین غلظتهای متتل عصارهی جلبک  ،S. aquatilisبیشترین میزان کشندگی غلظت 100 µg/ml
و کمترین قدرت کشندگی را غلظت  10 µg/mlبرروی سلولهای سرطانی دهانهی رحم انسانی دارد .بررسیها حاکی از این
است که بین اثر کشندگی تمامی غلظتهای متتل عصارهی  S. aquatilisدر سلول سرطانی دهانهی رحم در سطح احتمال
 p<0/05تااوت معنیداری وجود دارد (شکل .)2

شکل  .2مقایسهی درصد کشندگی غلظتهای
متتل عصارهی جلبک  S. aquatilisبر روی
ردهی سلول سرطانی رحم انسانی .آنتنکها
نشانه ی انحراف معیار و حروف غیرمشابه نشان
دهندهی تااوت معنیدار بین غلظتهای متااوت
عصاره در سطح احتمال  p<0/05میباشد.
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با استناد بر نتایج ،در بین غلظتهای متتل عصارهی جلبک  ،Ch. namiculataغلظت  100 µg/mlبیشترین میزان کشندگی
و غلظت  10 µg/mlکمترین قدرت کشندگی را بر روی سلولهای سرطانی دهانهی رحم انسانی دارد .بررسیها نشان دهندهی
این است که بین اثر کشندگی تمامی غلظتهای متتل عصارهی  Ch. namiculataدر سلول سرطانی دهانهی رحم در سطح
احتمال  p<0/05تااوت معنیداری وجود دارد (شکل .)3
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شکل  .3مقایسهی درصد کشندگی غلظتهای
متتل عصارهی جلبک  Ch. namiculataبر
روی ردهی سلول سرطانی دهانهی رحم انسانی.
آنتنکها نشانهی انحراف معیار و حروف
غیرمشابه نشان دهندهی تااوت معنیدار بین
غلظتهای متااوت عصاره در سطح احتمال
 p<0/05میباشد.

با تکیه بر نتایج ،در بین غلظتهای متتل عصارهی جلبک  ،O. articulateغلظت  100 µg/mlبیشترین میزان کشندگی و
غلظت  10 µg/mlکمترین قدرت کشندگی را بر روی سلولهای سرطانی دهانهی رحم انسانی دارد .بررسیها بیانگر این است
که بین اثر کشندگی تمامی غلظتهای متتل عصارهی  O. articulataدر سلول سرطانی دهانهی رحم در سطح احتمال
 p<0/05تااوت معنیداری وجود دارد (شکل .)4

شکل  .4مقایسهی درصد کشندگی غلظتهای
متتل

عصارهی جلبک  O. articulataبر روی

ردهی سلول سرطانی دهانهی رحم انسانی.
آنتنکها نشانهی انحراف معیار و حروف
غیرمشابه نشان دهندهی تااوت معنیدار بین
غلظتهای متااوت عصاره در سطح احتمال
 p<0/05میباشد.

در بین غلظتهای متتل عصارهی جلبک  ،Ch. minutusغلظت  100 µg/mlبیشترین میزان کشندگی و غلظت 10 µg/ml
کمترین قدرت کشندگی را برروی سلولهای سرطانی دهانهی رحم انسانی دارد .بررسیها نشان داد که بین اثر کشندگی
غلظتهای متتل عصارهی  Ch. minutusدر سلول سرطانی دهانهی رحم در سطح احتمال  p<0/05تااوت معنیداری وجود
دارد (شکل .)6
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نتایج نشان میدهد که در بین غلظتهای متتل عصارهی جلبک  ،L. tenuisبیشترین میزان کشندگی غلظت  100 µg/mlو
کمترین قدرت کشندگی را غلظت  25 µg/mlبرروی سلولهای سرطانی دهانهی رحم انسانی دارد .بررسیها نشان داد که بین
اثر کشندگی غلظتهای متتل عصارهی  L. tenuisدر سلول سرطانی دهانهی رحم در سطح احتمال  p<0/05تااوت
معنیداری وجود دارد ،اما بین غلظتهای 10 µg/mlو  25و  10 µg/mlو  50تااوت معنیداری وجود ندارد (شکل .)5
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شکل  .5مقایسهی درصد کشندگی غلظتهای
متتل عصارهی جلبک  L. tenuisبر روی
ردهی سلول سرطانی دهانهی رحم انسانی.
آنتنکها نشانهی انحراف معیار و حروف
غیرمشابه نشان دهندهی تااوت معنیدار بین
غلظتهای متااوت عصاره در سطح احتمال
 p< 0/05میباشد.

شکل  .6مقایسهی درصد کشندگی غلظتهای
متتل عصارهی جلبک  Ch. minutusبر روی
ردهی سلول سرطانی دهانهی رحم انسانی.
آنتنکها نشانهی انحراف معیار و حروف
غیرمشابه نشان دهندهی تااوت معنیدار بین
غلظتهای متااوت عصاره در سطح احتمال
 p< 0/05میباشد.

بحث
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یکی از بیماریهای شایع و علت اصلی مرگ و میر در کشورهای پیشرفته که در سالهای اخیر دانشمندان برای درمان این
بیماری تالشهای بسیاری انجام دادهاند سرطان است ( .)Kraljevic et al., 2006برای درمان سرطان ،تعداد محدودی داروهای
شیمیایی موثر و مرسوم وجود دارد که آن ا نیز اثرات جانبی از قبیل حالت ت وع ،استاراغ ،اس ال ،تحریکات و خارشهای
پوستی و سردرد را ایجاد میکنند.)Dhorajiya et al., 2012( .
فعالیت زیستی متابولیتهای ثانویهی سیانوپروکاریوت ا بر روی بسیاری از ردههای سلول سرطانی در پستانداران به اثبات رسیده
است ( .)Nagarajan et al., 2012به عبارتی متابولیتهای ثانویهی جلبکها که برای رشد معمول ختود جلبتکهتا غیرضتروری
است از جنبهی زیستی و پزشتکی بستیار بتا اهمیتت استت (Devi and Bhimba, 2012; Mirhoseini Ardakani et al., 2014
; .)Nagarajan et al., 2012در مطالعتتهی حاضتتر تتتاثیر ضتتدستترطانی و خاصتتیت ستتمیت ستتلولی و کشتتندگی گونتتههتتای
سیانوپروکاریوتی چشمهی آب گرم گنو مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این مطالعه نشان داد که عصارههای متانولی سیانوپروکاریوتهتا فعالیتت ستمیت ستلولی بتر روی ردهی ستلول سترطانی
دهانهی رحم انسانی ) (HeLaدارند .بنابراین احتمال اینکه عصارههای متانولی این سیانوپروکاریوتها منبتع بتالقوهی ترکیبتات
زیستفعال با ویژگی مثبت ضدسرطانی باشند وجود دارد.
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نتایج حاصل از مقایسهی تاثیر عصارهی متانولی سیانوپروکاریوتهای متتل بر روی ردهی سلول سرطانی دهانهی رحتم نشتان
داد که بیشترین میزان درصد کشندگی در جلبک  G. rupestrisمیباشد .عصتارههتای جلبکتی  S. articulateو  L. tenuisنیتز
میزان قابل توج ی از درصد کشندگی را نشان دادند .همچنین ،کمترین درصد کشتندگی در عصتارهی جلبکتی ،Ch. minutus
 Ch. namiculataو  O. articulataمشاهده شد .در این مطالعه از بین  6جلبک مذکور تن تا عصتارهی  3جلبتک ،G. rupestris
 L. tenuisو  S. articulateاثر کشندگی داشتند و در این میان  G. rupestrisبیشترین درصد کشندگی را نشان داد 3 .جلبتک
دیگر در غلظتهای  10تا  100که غلظتهای به کار رفته در این آزمایش بود ،هیچ تاثیری بر روی سلولهای سرطانی نداشتند؛
در واقع  IC50آنها باالتر از  100بود.
با توجه به دسته بندی سمیت سلولی ترکیبات طبیعی که توسط  Ballantyneدر سال  1994صورت گرفته است ،ترکیباتی که
 IC50آن ا بیشتر از  1000میکروگرم در میلیلیتر باشد غیر سمی و ترکیباتی که  IC50آن ا بین  100تتا  1000میکترو گترم در
میلی لیتر به طور بالقوه مضر ) (harmfulو ترکیباتی که  IC50آن ا کمتر از  100میکروگرم در میلتی لیتتر باشتد ستمی معرفتی
شدهاند ) .(Shirazi et al., 2004لذا با توجه به این مطلب از بین عصارهی متانولی  6سیانوپروکاریوت آزمایش حاضتر 3 ،جلبتک
 S. aquatilis ,G. rupestris, L. tenuisستمی و  3جلبتک  Ch. namiculata ,O. articulata, Ch. minutusبته صتورت بتالقوه
سمی بودند.
نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیر جلبکهای مذکور بر سلول ای سرطانی دهانهی رحم چندان چشمگیر نبود .البته مطالعتات
انجام شده نشان داده است که ردهی سلول سرطانی دهانهی رحم بسیار مقاوم است و در برابر داروهتای ضتدسترطانی مقاومتت
میکند )1974( Galper .بتشی از این مقاومت را ناشی از وجود پلیزومها( 1حالت چند تایی ریبوزومها) و نوعی از  mRNAدر
میتوکندری سلول دانسته است ،ولی اثبات آن را مستلزم مطالعات بیشتر دانست .اما مطالعات جدیدتر بتا اطمینتان بیشتتری از
مقاومت باالی سلولهای سرطانی دهانهی رحم میگویند Liu .و همکاران ( )2012شناسایی پتانسیل مکانیسمهای مقاومت بته
درمان و یافتن روابط بین ویژگیهای بیولوژیکی با تغییرات ژنتیکی را از ملزومات بالقوهی درمان سرطانهتا و بتهویتژه سترطان
دهانه ی رحم دانسته اند .مطالعات بسیاری مقاومت باالی سرطان دهانهی رحم نسبت به درمان را یک مشکل بزرگ در مدیریت
سرطان دهانهی رحم بیان کرده اند که اغلتب ایتن امتر را ژنتیکتی دانستتهانتد ( Contreras et al., 2013; Merghoub et al.,
.)2009
 Veerabadhranو همکاران ( )2014تاثیر سمیت عصارههای متتل  25سیانوپروکاریوت جمعآوری شده از مناطق ستاحلی بتر
ردهی سلول سرطانی دهانهی رحم را با استااده از آزمتون  MTTبررستی کردنتد .ایتن عصتارههتا اثتر ستمیت و کشتندگی بتر
سلولهای سرطانی دهانه ی رحم داشتند ،اما هیچ گونه سمیتی بر سلولهای سالم نداشتند که نشان دهنده مناسب بتودن ایتن
سیانوپروکاریوتها برای ساخت داروهای ضدسرطان دهانهی رحم بود Mirhoseini Ardakani .و همکاران ( )2014تاثیر سمیت
سلولی و ضدسرطانی عصارههای متانولی نژادهای متتل سیانوپروکاریوتهای  Anabaenaو  Leptolyngbyaجمتع آوری شتده
از آب های آلوده به نات جنوب ایران را بر روی سرطان دهانهی رحم بررسی کردند و به این نتیجه رستیدند کته عصتارهی ایتن
جلبکها برای سلولهای سرطانی دهانهی رحم سمی بوده و در نتیجه فعالیت ضدسرطانی دارند .همچنتین بتا افتزایش غلظتت
عصاره به کار رفته مرگ و میر در سلولهای سرطانی بیشتر شد .نتایج آن ا نشان داد که تاثیر کشتندگی جلبتک  Anabaenaدر
غلظتهای متتل متااوت و اغلب افزایش کشندگی سلولهای سرطانی با افزایش غلظت همراه بود (Mirhoseini Ardakani et
 Kyadari .)al., 2014و همکاران ( )2014فعالیت ضد تکثیر ستلولهتای سترطانی عصتارهی  Dichloromethaneو Methanol
( )1:2سیانوپروکاریوتهای گونهی  Oscillatoria sp.و  Lyngbya officinalisبر روی ردهی سرطانی دهانهی رحم در انستان را
بررسی کردند .نتایج آزمون  MTTدر مطالعه آن ا نشان داد که عصارهی جلبکهای نامبرده در کاهش تکثیر سلولهای سرطانی
دهانهی رحم نقش داشتند .در مطالعه آن ا  IC50مربوط به جلبتکهتای  Oscillatoriaو  L .officinalisبته ترتیتب  220و 260
 µg/mlبه دست آمد .آن ا عنوان کردند نوع عصارههای انتتاب شتده و غلظتت آنهتا عامتل تاثیرگتذار در نتیجتهی ن تایی بتود
(.)Kyadari et al., 2014
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تاثیر سمیت سیانوپروکاریوتهای این مطالعه را میتوان به ترکیبات متعددی نسبت داد .روش ای متتلای برای سنجش سمیت
سلولی ترکیبات طبیعی سیانوپروکاریوتی بر روی رده های سلول سرطانی وجود دارد  .حتی ترکیبات متتل بتهدستت آمتده از
یک جلبک خاص اثرات متااوتی را با روشهای گوناگون بر روی سلول ای سرطانی متتل القا میکنند .مکانیسمهای دخیل در
سمیت سلولی ترکیبات سیانوپروکاریوتی در سلول های سرطانی هنوز تا حتد زیتادی مج تول بتاقی مانتده استت امتا مطالعتات
متعددی اشاره به توق چرخهی سلولی ،اختالالت میتوکندری ،آسیب اکسیداتیو ،تغییترات در ستطح پتروتئین هتای ختاص و
تغییرات در فعالیت پمپ سدیم غشا دارند ( .)Costa et al., 2012ستیانوپروکتاریوتهتا دارای ستموم متعتدد بتا طبقتهبنتدی و
مکانیسم عمل متااوت میباشند که بررسی آنها حتی به صورت کلی و بدون وارد شدن بته حیطتهی جزییتات مبحثتی بستیار
گسترده و تتصصی است .سیانوتوکسین ها شامل منبعی غنی از ترکیبات سمی طبیعی میباشتند کته از طریتق نقتل و انتقتال
(جذب و ترشح) مواد خاص ،سلول های سرطانی را مورد هدف قرار میدهند (.)Zanchett and Failho, 2013
ساالنه چندین مولکول جدید ضدسرطانی از طبیعت جداسازی و گاه با ترکیب چند مادهی موثر ساخته میشوند ،امتا متاستاانه
اکثر این مولکول ها در مراحل تحقیقات بالینی باقی میمانند؛ در حالیکه ،جامعهی بیماران سرطانی به تولیتدات حاصتل از ایتن
مطالعات و به داروهای جایگزین برای داروها و درمانهای شیمیایی پرعوارض و پرهزینه نیاز دارند.
در این تحقیق ،نشان داده شد که عصارههای متانولی سیانوپروکاریوتهای چشمه ی آب گرم گنو فعالیت سمیت بالقوه بر ردهی
سلول سرطان دهانه ی رحم انسانی دارند و از این رو می توانند واجد برخی ترکیبات زیست فعال با خاصیت ضد سرطانی باشند
که شناسایی این ترکیبات مستلزم مطالعهی بیشتر در این زمینه میباشد.
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