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Abstract
Background: After breast cancer, cervix neoplasm is the most common disease among young women.
Nowadays, natural substances are used in the treatment of diseases, because of the known side effects of the
chemical drugs. Dunaliella is a green alga that lives in the saltwater lakes of Iran and is abundant in antioxidant
substances. This paper aimed to study the effect of Dunaliella extract on the expression of the anti-apoptotic BCL-2
gene in Hela cell line. Expression of this gene is increased during cancer. It is expected that gene expression will be
reduced if the alga extract is effective.
Methods: Hela was prepared from the Center for Genetic and Biological Reserves of Iran and cultured. After
culture, cells were divided into two treatment and control groups. Different concentrations of algae extract were
applied to the treatment group for 48 hours. Then its toxicity was measured using MTT assay and IC50 was
determined. RNA was extracted from cells of two groups, to determine the relative amount of gene expression at a
concentration of IC50. Then Real-time PCR was used.
Results: The result of Real-time PCR showed that the relative expression of BCL-2, in treatment group cells that
were affected by algae extract, was four times lower than the control group. Since the P-value is less than 0.05 (Pvalue = 0), this decrease is significant.
Conclusion: After 48 hours, at a concentration of IC50 of algae extract, the relative expression of BCL-2 was four
times lower than control group.
Keywords: BCL-2, Cervix neoplasms, Dunaliella salina, MTT assay, Real-time PCR
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چکیده

زمینه :سرطان دهانه رحم ،پس از سرطان پستان فراوانترین بیماری در بین زنان جوان است .امروزه در درمان بیماریها از مواد طبیعی استفاده میشود چون
داروهای شیمیایی ،عوارض جانبی شناخته شدهای دارند .جلبک سبز دونالیال که در دریاچههای آب شور ایران زندگی میکند ،غنی از مواد آنتیاکسیدان است.
هدف مقاله حاضر ،بررسی اثر عصاره دونالیال بر روی میزان بیان ژن ضد آپوپتوز  Bcl-2در رده سلولی  Helaاست .میزان بیان این ژن در هنگام بروز سرطان
افزایش مییابد .انتظار میرود که در صورت مؤثر بودن عصاره جلبکی ،میزان بیان ژن کاهش یابد.
روش کار :عصاره جلبک دونالیال و رده سلولی سرطان دهانه رحم از مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران تهیه و کشت داده شد .پس از کشت ،سلولهای
سرطانی به دو گروه تیمار و کنترل تقسیم شدند .غلظتهای مختلفی از عصاره جلبک به مدت  84ساعت بر روی گروه تیمار تأثیر داده شد .سپس سمیت آن
با استفاده از  MTT assayسنجیده و میزان IC 05تعیین شد .برای تعیین میزان نسبی بیان ژن در غلظت متناظر با  RNA ، IC 05از سلولهای دو گروه استخراج
و  Real-time PCRانجام شد.
یافتهها :نتیجه Real-time PCRنشان داد که میزان بیان نسبی ژن  Bcl-2در سلولهای گروه تیمار ،که تحت تأثیر عصاره جلبک بودند ،در مقایسه با
گروه کنترل ،به میزان چهار برابر کاهش پیدا کرد .با توجه به اینکه  p- value>5/50است ( )p- value=0این کاهش معنیدار است.
نتیجهگیری :در غلظت متناظر با  IC 05از عصاره جلبک بعد از  84ساعت ،میزان بیان نسبی ژن  Bcl-2در رده سلولی سرطانی  Helaچهار برابر کمتر از
گروه کنترل بود.
کلید واژهها :دونالیال ،سرطان دهانه رحم ،ژن  ،Bcl-2آنتی اکسیدان
نحوه استناد به این مقاله :الجوردی م س ،کاوسی م .اثر عصاره جلبک دونالیال بر روی بیان ژن آنتی آپوپتوتیک  Bcl-2در رده سرطانی  .Helaمجله پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز0855 .؛092-041:)2(83

حق تألیف برای مؤلف محفوظ است.
این مقاله با دسترسی آزاد توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحت مجوز کرییتو کامنز ( )http://creativecommons.org/licenses/by/4.0منتشر گردیده که طبق مفاد
آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد
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مقدمه

بر اساس مطالعه چاکرزهی و همکاران ( )1سرطان دهانهی
رحم پس از سرطان پستان ،شایعترین سرطان در ایران بوده و
دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان جوان  30تا 24
ساله میباشد .شارومی و همکاران ( )4معتقدند که این بیماری با
احتمال  %59در خانمهای باالتر از  30سال و با احتمال  %1در سن
قبل از  49سالگی ایجاد میشود .در مطالعه گالنی و همکاران ()3
معلوم شده است که تقریباً سالیانه  260هزار مورد جدید و 430
هزار مرگ ناشی از سرطان دهانهی رحم در کشورهای در
حال توسعه اتفاق میافتد .دویتا و همکاران ( )2عقیده دارند که این
بیماری از رشد فزاینده و نامنظم سلولهای اپیتلیالی دهانهی رحم
و ریزش مداوم سلولها ایجاد میشود .یاو و همکاران ( )9نشان
دادند که پروتوانکوژنها در حالت طبیعی مسئول تنظیم تقسیم و
رشد سلولها هستند .زمانی که پروتوانکوژنها موتاسیون یافته و
میزان بیان باالیی داشته باشند ،آنکوژن نامیده میشوند .تا به حال
بیش از یکصد نوع انکوژن شناسایی شده است .سوپریا و همکاران
( )6معتقدند که آپوپتوز مرگ برنامهریزی شده و تنظیم شده توسط
سلول است .بنا به مطالعه گالوزی و همکاران ( )7چندین ژن در
تولید آپوپتوز نقش مهمی دارند ،از جمله Bcl-XL ،P93 Bcl ,-4
 ,Bax, Bak, Bad, Bimو  .Mcl-1پروتئین  Bcl-4میتواند در ایجاد
و ممانعت از آپوپتوز مؤثر باشد .همکاری پروتئینهای  Mcl -1و
 Bcl-4و Bcl-XLاثر ضد آپوپتوز دارند .در حالی که دیگر
پروتئینهای  Bax, Bak, Bad, Bimدر ایجاد آپوپتوز نقش مؤثری
را ایفا میکنند .مطالعات ابراهیمی و همکاران ( )8نشان میدهد که
گیاهان ،سبزیها و ادویهها میتوانند یک منبع غذایی مفید در
پیشگیری از سرطان باشند .گیاهان دارویی از منابع مهم آنتی-
اکسیدانها هستند که سازگاری زیادی با فیزیولوژی بدن انسان
دارند و با افزایش قدرت آنتیاکسیدانهای پالسما و به دلیل داشتن
عوارض جانبی کمتر ،احتمال ابتال به بعضی از بیماریها مانند
سرطان ،بیماریهای قلبی و سکته مغزی را کاهش میدهند .نتیجه
تحقیق میانگ و همکاران ( )5نشان داد که در انواع گیاهان خشکی-
زی بسیاری از آنتیاکسیدانهای طبیعی مثل ویتامین  ،Eویتامین ،C
فالنوئیدها ،کاروتنوئیدها و امالح معدنی مانند سلنیوم وجود دارد.
در مطالعه حبیبی و همکاران ( )10معلوم شد که کاروتنوئیدها گروه
مهمی از رنگدانههای طبیعی محلول در چربی و ترکیبات
هیدروفوب با خواص آنتیاکسیدانی هستند .گائنی و همکاران ()11
نشان دادند که این ترکیبات در داخل کلروپالستها و
کروموپالستهای گیاهان و برخی از ارگانهای فیتوپالنکتونیک
مثل جلبکها ،برخی از قارچها و باکتریها ذخیره و جمعآوری
میشوند .بر اساس تحقیق ویجایاباسکار و همکاران ( )14جلبکهای
دریایی مخزن پایانناپذیری از مواد اولیه مورد استفاده در
داروسازی ،پزشکی ،صنایع غذایی ،آرایشی و بهداشتی هستند.

فعالیتهای بیولوژیک در ترکیبات زیستی طبیعی فعال در جلبکها
دارای اثرات گسترده ضد باکتریایی ،ضد توموری و فعالیتهای
آنتیاکسیدانی هستند .در مطالعه ترن و همکاران ( )13جلبک دونالیال
متعلق به خانواده  ،Polyblepharidaceaeراسته  ،Volvocalesرده
 Chlorophyceaeو شاخه  Chlorophytaمعرفی شده است.
دونالیال سالینا ( ).Dunaliella salina Lنوعی از ریزجلبکهای
هالوفیل ،تک سلولی ،سبز رنگ و متعلق به کلروفیتا است که در
دریاها و آبهای شور در نواحی گرمسیری تا قطبی دیده میشود.
بر مبنای تحقیق دل کمپو و همکاران ( ،)12دونالیال در محیطهای
آبی که میزان شوری باالیی داشته باشد ،از جمله دریاچه حوض
سلطان ،خلیج فارس و ارومیه رشد باالیی دارد .این جلبک در
محدوده وسیعی از تغییرات  pHرشد میکند .بر اساس پژوهش
مورتی و همکاران ( )19این جلبک محدوده باالیی از شوری دریا (3
تا  )% 31و محدوده دمایی از زیر صفر تا باالی  38درجه را تحمل
میکند .ریزجلبک دونالیال سالینا با دارا بودن ترکیبات آنتی-
اکسیدانی ،ضد توموری و تولید محصوالت استراتژیک کاروتنوئید
بویژه بتاکاروتن میتواند به عنوان داروی ضد سرطان طبیعی مورد
بررسی بیشتر قرار گیرد .امروزه استفاده از ترکیبات طبیعی به جای
داروهای شیمیایی پر عوارض در درمان بیماریها رو به افزایش
است .این مطالعه ،به منظور بررسی میزان تأثیر آنتیاکسیدان عصاره
جلبک دونالیال سالینا که یک ترکیب طبیعی است ،بر روی سلول-
های سرطانی انجام شد .میزان بازدارندگی عصاره استخراج شده در
رشد رده سلولی  Helaبا استفاده از روش  MTTبررسی و میزان
بیان ژن  Bcl-4با استفاده از  Real-time PCRسنجیده شد.

روش کار

عصاره جلبک از مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران تهیه شد.
پس از تعیین غلظت عصاره  1000µg/mlاز وزن خشک عصاره
توزین و با رقتسازی متوالی غلظتهای تعیین شده 9، 4، 1، 0/9
 90، 40، 19، 10،و  100میلیگرم بر میلیلیتر تهیه شدند .به منظور
بررسی تأثیر رقتهای مختلف عصاره جلبک در میزان رشد
سلولهای سرطانی ،رده سلولی  Helaاز مرکز ذخایر زیستی و
ژنتیکی ایران تهیه و پاساژ داده شد 100 .میکرولیتر از سلولها (10
هزار سلول) در ظرف کشت  56خانه در محیط، RPMI 1620
حاوی  10درصد سرم کشت داده شدند .سلولها به مدت 42
ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد و  9درصد  CO4انکوبه
شدند .برای بررسی تأثیر عصاره جلبک بر روی بقای سلولهای
سرطانی رده سلولی  Helaاز روش  MTT Assayاستفاده شد.
سلولها به صورت دو گروه تیمار و کنترل با  3تکرار در نظر گرفته
شدند .همچنین گروه سلولی که با ترکیب تیمار نشدند ،به عنوان
سلولهای گروه کنترل در نظر گرفته شدند .در ظرف کشت 56
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چاهکی 100µl ،از سلولها در محیط کشت حاوی  %10سرم

کشت داده شده و به مدت  42ساعت در دمای  37 C°و CO4 % 9

انکوبه شدند .به چاهکهای گروه تیمار ،رقتهای عصاره جلبک
اضافه شدند و انکوباسیون به مدت  28ساعت ادامه یافت40µl .
از محلول رنگ MTTبه تمام چاهکها اضافه شده و انکوباسیون
به مدت  2ساعت ادامه یافت .سپس مایع رویی حذف شده و µl
 DMSO100به هر چاهک اضافه شد .بعد از پیپتاژ ،جذب در
طول موج  970 nmبا استفاده از Elisa Reader, 4100
 Awareness Technology Stat Fax Microplate Readerخوانده
شد .با توجه به اینکه برای هر غلظت و همچنین برای کنترل ،سه
بار تست تکرار شده بود لذا از سه جذب حاصل میانگین گرفته
شد و به کمک فرمول زیر درصد تأثیر عصاره جلبک روی مرگ
سلولی در هر غلظت تعیین گردید.
100

)

̅̅̅̅
(
̅̅̅̅

در نهایت با رسم منحنی نقطهای در نرم افزار  Excelو تعیین
بهترین خط ممکن و با کمک فرمول خط میزان غلظتی از عصاره
جلبک که در زمان  28ساعت  IC90بدست آمد .بر اساس
نتایج MTTغلظتی از عصاره جلبکی که  90درصد سلولهای
 Helaرا میکشد ( )IC90محاسبه گردید .برای آن که میزان تأثیر
عصاره جلبک بر روی میزان نسبی بیان ژن بررسی شود ،باید
 RNAاستخراج شود .با استفاده از کیت استخراج RNXTm-Plus
و بر اساس پروتوکل شرکت  RNA ، Sina. Colonسلولهای
گروه کنترل و تیمار استخراج شد .خلوص و غلظت RNA
استخراج شده توسط c Spectrophotometer (Nano Drop
)Nano 4000 Technologies, Wilmington, DE, USA
 Dropبررسی شد .کیفیت  RNAتوسط ژل آگارز  % 1/9مورد

مطالعه قرار گرفت .پس از کسب اطمینان از صحت انجام
استخراج ،برای سنتز  cDNAاز کیت
 cDNA Synthesis Kitشرکت  Thermo Scientificاستفاده شد.
مواد الزم برای سنتز 20 Random Hexamer ،cDNA
میکروموالر به حجم  100 Oligo dt ،1 µlمیکروموالر به حجم
 1 µlو  10 dNTPمیلی موالر به حجم 1 µlمیباشد که با هم
مخلوط شدند 90 ng/µl .از  RNAبه هر لوله افزوده و  9دقیقه در
 69°Cو سپس بالفاصله در یخ قرار داده شد .پس از حدود دو
دقیقه مخلوط واکنش با مقادیر  Nuclease free waterبه حجم
 M-MuLV buffer10 X،2/9µlبه حجم M-MuLV ،4 µl
 400واحد در میکرولیتر به حجم  0/9 µlتهیه و به هر لوله به
مقدار  7 µlاز این مخلوط اضافه گردید به طوری که حجم نهایی
واکنش در نهایت  40 µlشد .واکنش به مدت  60دقیقه در 24°C
قرار داده شد .برای غیر فعال کردن آنزیم  ،MMULVمحلول به
مدت  10دقیقه در دمای  74درجه سانتیگراد قرار داده شد .ژن
Revert Aid First Stand
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مرجع در این مطالعه  GAPDHبود که میزان بیان ژن  Bcl-4در
مقایسه با آن ،در دو گروه کنترل و تیمار سنجیده شد .توالی ژن
های مورد نظر از مرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژی ( )NCBIبه
دست آمد .سپس توسط سایت  NCBIو نرمافزار Primer-
 BLASTاتصال پرایمرها به توالیهای دیگر مورد بررسی قرار
گرفت و بعد از اطمینان از درست بودن ،ساخت آن به شرکت
ماکروژن سفارش داده شد .توالی پرایمرهای مورد بررسیدر جدول
 1آمده است.
جدول  :1توالی پرایمرهای مورد استفاده
Accession N

CG
%

(Tm
)ºc

Ampl
icon
length

_XM
000202110
2
_XM
/2
000202110
2
/2
000312113
_NM

/00
22

/12
15

51

/01
12

/22
50

51

/51
12

/05
12

225

-3′
GAAGGTGAAGGT
1′-CGGAGTC

11

/22
13

225

-3′
GAAGATGGTGAT
1′-GGGATTTC

/2
000312113
_NM

Primer pair
sequences
-3′
TTGGCCCCCGTTG
1′-CTT
-3′
CGGTTATCGTACC
1′-CCGTTCTC

Gen
e
Bcl-2
Forw
ard
Bcl-2
Reve
rse
GAP
DH
Forw
ard
GAP
DH
Reve
rse

تست  PCRبرای هر تکرار در نمونههای تیمار و کنترل به طور
جداگانه برای بررسی ژنهای  GAPDHو  Bcl-4انجام شد .با
استفاده از شیب خط منحنی به دست آمده و رابطه زیر بازده
واکنش برای هر پرایمر محاسبه شد.
10/slope) – 1

(1-

=E

بازده واکنش= Eشیب خط منحنی=Slope

تکثیر ژنها صورت گرفته و تعیین کمیت نسبی در آن به وسیله
اندازهگیری میزان افزایش نور فلوروسانس در اثر اتصال سایبر
گرین توسط دستگاه Real-time PCR system 7900ABI
)(Applied Biosystems Inc., Foster City, CA, USA
انجام شد .سپس با استفاده از  ∆∆Ctمیزان بیان ژن محاسبه شد.

یافتهها

تیمار رده سلولی  Helaبا غلظتهای مختلف از عصاره جلبک
در غلظتهای متوالی طی مدت  28ساعت انجام و سپس میزان
زندهمانی آنها در مقایسه با گروه کنترل که تحت تأثیر عصاره قرار
نگرفته بودند ،با تست  MTTانجام شد .پس از ترسیم نمودار و به
کمک فرمول بهترین خط ،میزان  IC90عصاره جلبک در دوره
زمانی  28ساعت بدست آمد (نمودار  .)1مقدار  IC90برابر mg/ml
 40بدست آمد .بنابراین ،با نتیجه به دست آمده از MTT Assay
میتوان گفت که غلظت  40 mg/mlاز عصاره میتواند نیمی از
سلولهای سرطانی  Helaرا بکشد.
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تیمار  48ساعت با عصاره جلبک دونالیال سالینا
150
100

y = -11.071x + 115.07
R² = 0.9729

50
0
-50

)Linear (Concentration

Concentration

نمودار  :1نمودار  IC90در تیمار  28ساعت با عصاره جلبک IC 90 =40 mg/ml

جدول  :2نتیجه مربوط به تغییرات بیان ژن  Bcl-2در مواجهه با عصاره جلبک
95% P(H1) Result
C.I.
– 0/850
0/028
0/932
– 0/155
0/000 DOWN
0/057

Reaction Expression Std.
Gene Type Efficiency
Error
– 0/771
1/0
0/666
GAPDH REF
0/996
– 0/181
Bcl-4 TRG
1/0
0/166
0/109

با توجه به جدول  4و مقایسه میزان بیان ژن  Bcl-4و
این نتیجه به دست آمد که در گروه تحت تیمار با عصاره جلبکی،
میزان بیان ژن  Bcl-4چهار برابر کمتر شده است .برای این که
اطمینان حاصل شود که کاهش نسبی میزان بیان ژن در اثر عصاره
جلبک بوده است ،باید به مقدار  p- valueتوجه شود .با توجه به
این که مقدار  p- valueمحاسبه شده عدد صفر یعنی کمتر از 0/09
است ،نتیجه به دست آمده ،معنیدار است .بنابراین با اطمینان می-
توان گفت که عصاره جلبک در کاهش میزان بیان ژن ضد آپوپتوز
مؤثر بوده است و در گروه تیمار ،که تحت تأثیر عصاره بودهاند،
نسبت به گروه کنترل ،که عصاره جلبک را دریافت نکردهاند ،میزان
بیان ژن  Bcl-4به مقدار چهار برابر کاهش یافته است .در نمودار 4
میتوان میزان بیان ژنهای مورد مطالعه را در گروهی که با عصاره
جلبکی تیمار شدهاند مشاهده کرد .میزان بیان ژن مرجع عدد یک و
مقداری ثابت میباشد و میزان نسبی بیان ژن  Bcl-4در اثر تیمار با
عصاره جلبک به نسبت چهار برابر کاهش داشته است.
GAPDH

4
1
-4

2
0

Bcl-2

GAPDH

-2

Change fold

برای بررسی میزان تأثیر عصاره بر روی میزان نسبی بیان ژن ضد
آپوپتوز ،الزم است که  Real time PCRانجام شود .بنابراین کیفیت
و کمیت  RNAاستخراج شده از سلولهای هر دو گروه کنترل و
تیمار بررسی شد .به منظور کسب اطمینان از عدم تجزیه RNAی
استخراج شده ،کیفیت نمونههای  RNAبه کمک الکتروفورز ژل
آگارز و کمیت آنها با اسپکتروفتومتری بررسی شد .در بررسی ژل
دو باند  18Sو RNA 48Sی ریبوزومی به وضوح مشاهده شد که
بیانگر عدم تجزیه  RNAمیباشد .در بررسی با اسپکتروفتومتری
نیز نسبت جذب در  460به  480نانومتر  380 ng/µlبه دست آمد
که نشاندهنده درجه خلوص باالی  RNAو نیز آغشتگی کم آن با
پروتئین و  DNAژنومی میباشد .در کل این نتیجه حاکی از آن
است که RNAی استخراجی میتواند برای ساخت  cDNAو
انجام  Real time PCRمورد استفاده قرار گیرد .قبل از انجام Real
 time PCRضروری است که برای اطمینان از عملکرد صحیح
پرایمرها ،واکنش  PCRبا پرایمرهای مذکور انجام شود .نتیجهی
PCRنشان داد که کارایی پرایمرها مورد تأیید میباشد .سپس Real
 time PCRانجام شد .با بررسی منحنی ذوب ژنها میتوان گفت
که هیچگونه آلودگی در نمونههای تکثیریافته وجود نداشته است.
منحنیهای مربوط به ژنهای  GAPDHو  Bcl-4به صورت
جداگانه و تک بودند ،که نشان میدهد باند غیراختصاصی ایجاد
نشده است .دمای نشان داده شده در این منحنی معادل دمای
محاسبهشده در نرمافزار است .در نهایت ،نتایج با استفاده از نرمافزار
 REST4005.V 4/0/13آنالیز گردید .روش اندازهگیری میزان بیان
ژنهای مورد نظر به صورت ( Relativeنسبی) بوده است .به
عبارت دیگر میزان بیان ژن هدف به نسبت میزان بیان ژن رفرنس
محاسبه شده است .در این نرمافزار محاسبات آماری بر اساس
مقادیر ورودی  Ctانجام شده و مقدار  p- valueمشخص میشود.
در این مطالعه مقدار  p- valueکمتر از  0/09محاسبه شد .یعنی اگر
مقدار  p- valueبه دست آمده برای بیان ژن ،بیشتر از  0/09باشد

تغییر میزان بیان ژن غیر معنیدار بوده و نمیتوان گفت که عصاره
جلبک در از بین بردن سلولها سرطانی مؤثر بوده است .با توجه به
ستون شش جدول  4نتایج حاصل ،در بازه اطمینان تعیینشده قرار
دارند .از این رو میتوان نتیجه گرفت که با اطمینان  %59نتایج قابل
اطمینان هستند.

-4

نمودار  :2میزان نسبی بیان ژن  4Bcl-4در تیمار سلولهای  Helaبا عصاره جلبک

بحث

در تحقیق لی و همکاران ( )16که بر روی خاصیت آنتی-
اکسیدانی جلبک دونالیال سالینا بر روی ماهی و بررسی فاکتورهای
رشد ،درصد بقا ،رنگ پوست ،گوشت آن انجام شده است ثابت
شد که بتاکاروتن ،باعث افزایش رنگدانه در پوست و گوشت
ماهی ،افزایش وزن ،کاهش درصد تلفات و در نهایت باعث

اثر عصاره جلبک دونالیال بر روی بیان ژن آنتیآپوپتوتیک  Bcl-2در رده سرطانی Hela

افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی (سوپراکسیداز و پراکسیداز) میشود.
هم چنین تأثیر پودر خشک شده این جلبک بر روی رشد ،عملکرد
ایمنی و کاهش بیماری در میگوی ببری سیاه مورد آزمایش قرار
گرفت کـه باعث افزایش وزن و کاهش عفونت ویروسی سندرم
بیماری لکه سفید و همچنین باعث کاهش استرس در میگو شد.
الزم به ذکراسـت کـه شدت رنگ در این میگو ،با مقدار دونالیالی
موجود در جیره غذایی ارتباط مستقیم داشت .در آزمایشی دیگر
بر روی الروهای گونههایی از طوطی ماهی که با روتیفرهای غنی
شده با بتاکاروتن تغذیه شده بودند ،افزایش بقای الروی مشاهده
شد .نتیجه پژوهش کیم و همکاران ( )17نشان داد که بتا کاروتن
میتواند خطر ابتال به سرطان معده را کاهش دهد .نتیجه تحقیق کاتا
و همکاران ( )18نیز به صورت همسویه نشان داد که بتاکاروتن با
از بین بردن رادیکال های آزاد مانع سرطان پوست گردیده است.
مزمو و همکاران ( )15نشان دادند که بتاکاروتن میتواند
مورفولوژی سلولهای سرطان شش NCI-65 Hرا تغییر داده و
باعث کاهش رشد و تقسیم سلولی در آنها گردد .محققان در
آمریکا ثابت کردند که عصاره جلبکهای دونالیال و اسپیرولینا،
بتاکاروتن ،آلفاتوکوفرول و کانتازانتین میتواند باعث القای فاکتور
نکروز تومور ( )TNF–αگردد که منجر به کاهش خطر سرطان
اپیدرموئید کیسه دهانی در موش میگردد .نتیجه مطالعه خو و
همکاران ( )40در درمان سرطان بافت فیبروزی در موشها با
عصاره دونالیال سالینا نشان داد که میزان آنزیم کاتاالز و سوپر
اکسید دسموتاز در سرم خون موشهای درمان شده ،افزایش یافته
است که نقش مهمی در حذف رادیکالهای توکسیک نامطلوب را
دارند .از سوی دیگر باعث کاهش قابل مالحظهای در سطح DNA
و  RNAدر بافت کبد و کلیه موشها میشود .این پدیده نقش
مهمی در تغییر شکل تومور ایفا کرده و نشاندهنده درمان موش -
های سرطانی میباشد .شو و همکاران ( )41نشان دادند که عصاره
اتانولی دونالیال باعث مرگ سلولی در رده سلولی اپیتلیومی
سرطان شش انسان با تغییر در میزان بیان پروتئینهایی که تنظیم-
کننده چرخه سلولی هستند میشوند ،در نتیجه چرخه سلولی
متوقف میشود .بنابراین ،با افزایش غلظت عصاره و افزایش زمان
در معرضگذاری ،میزان درصد مرگ و میر سلولهای سرطانی نیز
افزایش پیدا میکند .در پژوهش محمدی و همکاران ( )44که بر
روی تأثیر گیاه گزنه بر روی سرطان دهانه رحم انجام شده بود
نشان داده شد که گیاه گزنه به دلیل دارا بودن ترکیبات شیمیایی
مؤثر برای سمیت سلولی ،اثر مهارکنندگی رشد بر روی رده سلول-
های سرطانی  Helaداشته و باعث مرگ سلولی آپوپتوزی در این
سلولها گردیده است .نتیجه مطالعه دیگری از محمدی و همکاران
( )43نشان داد که عصاره گیاه گزنه مانع از رشد تومور سرطان
پستان در موشها میشود و آپوپتوز را در سلولهای سرطانی القا
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میکند .نتایج این مطالعه میتواند مورد استفاده صنایع داروسازی
برای تولید داروهای ضد سرطان و بیماران مبتال به سرطان دهانهی
رحم قرار گیرد.

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر سلولهای رده  Helaبه دو گروه کنترل و
تیمار تقسیم شدند .گروه تیمار به مدت  28ساعت تحت تأثیر
غلظتهای مختلفی از عصاره قرار گرفت و بعدMTT assay
انجام شد .نتیجه نشان داد که مقدار  40mg/ml ،IC90بوده است.
سپس میزان بیان ژن  Bcl-4نسبت به ژن مرجع در هر دو گروه
کنترل و تیمار با  Real Time PCRبررسی شد .نتایج نشان داد که
عصاره جلبک بعد از  28ساعت در غلظت متناظر با IC 90باعث
شده است که میزان بیان نسبی ژن  Bcl-4در رده سلولی سرطانی
 Helaچهار برابر کاهش یابد که با توجه به مقدار  p- valueنتیجه
به دست آمده معنیدار است.

قدردانی

این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ژنتیک دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تهران شرق استخراج شده و هیچگونه حامی
مالی نداشته است .بدین وسیله نگارندگان مقاله از تمام کسانی که
یاریگر این تحقیق بودهاند سپاسگزاری میکنند.
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