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Abstract 
Background and Objective: Colon cancer is one of the most common 
cancers that causes many deaths worldwide. Efforts to find compounds 
with anti-cancer potential, especially from marine environments due to 
the richness of these environments in the field of organisms producing 
bioactive compounds, are among the topics of interest to researchers. 
Accordingly, the aim of this study was to investigate the effect of 
Sargassum tenerrimum seaweed extract on the expression of vascular 
endothelial growth factor (VEGF) gene in colorectal cancer cells. 
Materials and Methods: In the present study, three methanolic, 
chloroform and hydroalcoholic extracts of Sargassum tenerrimum 
seaweed from Persian Gulf were prepared and the effect of three 
concentrations 250, 500 and 750 mg/ml of each extract on VEGF 
expression was evaluated in SW742 cells of colorectal cancer using 
Real Time PCR. Data were analyzed using One Way ANOVA along 
with LSD test. 
Results: The results showed that hydroalcoholic extracts at 
concentrations of 500 and 750 mg/ml and chloroform and methanolic 
extracts at concentrations of 700 mg/ml caused a significant decrease in 
VEGF expression in SW742 cells (P <0.05). 
Conclusion: These results indicate the anti-cancer potential of 
Sargassum tenerrimum extract by reducing VEGF expression and 
angiogenesis. 
Keywords: Colorectal cancer, Sargassum, Angiogenesis inhibitors, 
Vascular endothelial growth factors 
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 چکیده
 را بسیاری ومیر مرگ که است شایع هایانسرط جمله از بزرگ یروده سرطان: هدف و مقدمه

 ویژه به سرطانی ضد پتانسیل دارای ترکیبات یافتن برای تالش. شودمی موجب جهان سراسر در
 تولید هایارگانیسم بودن دارا یزمینه در هامحیط این بودن غنی به توجه با دریایی هایمحیط از

 هدف اساس همین بر. است محققین توجه مورد موضوعات جمله از زیستی، فعال ترکیبات یکننده
 ژن بیان بر Sargassum tenerrimum دریایی جلبک یعصاره اثر بررسی حاصل، تحقیق از

 .بود کولورکتال سرطانی هایسلول در( VEGF) عروق اندوتلیال رشد فاکتور

 جلبک زا هیدروالکلی و کلروفرمی متانولی، یعصاره سه حاضر تحقیق در ها: روش و مواد

میلی 052 و 522 ،052 غلظت سه اثر و شد تهیه فارس، خلیج  Sargassum tenerrimum دریایی

 یرده SW742 هایسلول در VEGF ژن بیان روی بر هاعصاره از یک هر لیترمیلی بر گرم
 حاصل هایداده آنالیز. گردید ارزیابی Real Time PCR روش از استفاده با کولورکتال سرطان

 .شد انجام LSD تست با همراه One Way ANOVA آزمون از استفاده با

میلی بر گرممیلی 052 و 522 غلظت در هیدروالکلی یعصاره که داد نشان حاصل نتایج :نتایج

میلی بر گرممیلی 022 غلظت در متانولی و کلروفرمی هایعصاره و لیتر  کاهش موجب لیتر
 (.>25/2Pد )شونمی مطالعه مورد هایسلول در VEGF بیان معنادار

 طریق از را Sargassum tenerrimum یعصاره سرطانی ضد پتانسیل نتایج این :گیری نتیجه

 .دهدمی نشان آنژیوژنز و VEGF بیان کاهش
 رشد فاکتور زایی،رگ مهارکنندگان سارگاسوم، کولورکتال، سرطان کلیدی: های واژه

 عروق اندوتلیال
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 SW742  کولورکتال سرطا  سلولی رده در VEGF ژ  بیا  بر Sargassum tenerrimum جلبک ها، عصاره اثر بررسی

 مقدمه
 و است جهان سراسر در مرگ اصلی علل از یکی سرطان
 آینده دهه دو در سرطان به مبتال بیماران که رودمی انتظار

 عمده مشکل یک بیماری این. برسند نفر میلیون 22 به
 علت دومین و است جهان سراسر در عمومی بهداشت

 محسوب متحده ایاالت در قلبی های بیماری از بعد مرگ
 جهان در شایع سرطان چهارمین روده سرطان(. 1) شودمی

 غربی جوامع و آمریکا در میر و مرگ علت سومین و بوده
 ایجاد برابری نسبت با مردان و زنان در بیماری این. است

، سرطان درمان در اخیر های پیشرفت وجود با. شود می
% 5 تنها بیماری این یمتاستاز مرحله از افراد نجات میزان
 روده سرطان به مبتالیان که است شده گزارش(. 2) است
 به باشندمی جوان توجهی قابل صورت به ایران در بزرگ
 02 زیر بیماران را کشور داخل بیماران از% 22 که طوری

 کشورهای در میزان این که حالی در دهندمی تشکیل سال
 سرطان بروز رد مهم عوامل از(. 0،4) است% 2-8 غربی
 فردی زندگی نوع ,  وراثت عامل به توانمی بزرگ روده

 مواد با مواجهه و بدنی فعالیت و تغذیه نوع جمله از
 کرد اشاره عفونی عوامل و الکل ،سیگار نظیر خطرناکی

(5.) 
 از جدید هایرگ آن در که است فرآیندی آنژیوژنز

 نبی تعادل اگر. کنندمی رشد ،موجود پیشین های رگ
 دچار زاییرگ یکننده مهار و کننده القا فاکتورهای

 و رشد جمله از هابیماری بروز برای زمینه ،شود اختالل
 و رشد. شد خواهد فراهم سرطانی هایسلول متاستاز
 خونی عروق تشکیل یا آنژیوژنز نیازمند ،تومور متاستاز
 جدید هایبافت درگیرسازی و حمله توانایی و جدید
 آنژیوژنز کنترل و است مهاجم سرطانی هایسلول توسط

 امروزه(. 7،6) باشد توموری ضد استراتژی یک تواندمی
 عنوان به طبیعی ترکیبات از محققین از بسیاری

 عنوان به سلولی تهاجم و آنژیوژنز هایمهارکننده
 از واقع در. کنندمی استفاده توموری ضد راهکارهای

 دارای سرطانی ومورهایت متاستاز در آنژیوژنز که آنجایی
 توموری ضد هایدرمان هدف تواندمی ،است مهمی نقش
 توانمی آنژیوژنیک فاکتورهای مهمترین از(. 8) گیرد قرار

 فرآیند. برد نام را( VEGF) عروقی اندوتلیال رشد فاکتور از
 شدن فعال و VEGF رشد فاکتور وسیله به آنژیوژنز

 شودمی گری میانجی JAK/STAT رسانپیام مسیرهای
(9 .)VEGF تکثیر در توموری هایسلول از مترشحه، 

 مورفوژنز و سلولی اسکلت مجدد سازماندهی ،مهاجرت
. دارد محوری نقش عروق اندوتلیال هایسلول توبولی
 ROS افزایش با هیپوکسی و غذایی محرومیت ،لپتین ترشح
 شونده القاء فاکتور دخالت با VEGF ژن بیان افزایش باعث

 آنژیوژنز و شوندمی P300 و( HIF-1) هیپوکسی سطتو
 (. 12) نمایند می القا را

 و جزر سواحل فلور از مهمی بخش عنوان به هاجلبک
 دریایی هایاکوسیستم اولیه کنندگان تولید و مدی

 نواحی در هاآن ایگونه تنوع که شوندمی محسوب
 و یجغرافیای عوامل تابع ،دریاها و هااقیانوس مدی جزرو
 به معتدل نواحی در. باشند می مناطق آن بر حاکم اقلیمی

 محیطی عوامل تغییرات با مد و جزر پدیده آمیختگی هم
(. 11) گرددمی ومدی جزر جوامع زیاد غنای به منجر

 دارای اکولوژیکی و اقتصادی یجنبه دو از هاجلبک
 در هاجلبک اکولوژیکی نظر از. باشندمی زیادی اهمیت

 به و بوده دریایی عظیم هایاکوسیستم انرژی مهر پایه
 کنندگان تثبیت ،غذایی زنجیره اصلی کنندگان تولید عنوان
 زیستگاه تامین و خاص هایاکوسیستم کننده ایجاد و ازت

 هایجنبه از. هستند حیاتی نقش دارای آبزیان برای مناسب
پلی از بسیاری تولید و کود ،علوفه تهیه توان می اقتصادی

 از هاآلژین و کاراژینان ،آگار نظیر ارزش با کاریدهایسا
بزرگ از ایقهوه هایجلبک(. 12) برد نام را هاجلبک

 حال در و هستند دریایی هایجلبک ترینمغذی و ترین
 استفاده مورد دارویی و غذایی غنی منبع عنوان به حاضر

 عمقکم هایآب در که هاییجلبک. گیرندمی قرار
 و سنگی سطوح روی و هارودخانه صبم و دریاها

 مفید ترکیبات غنی منابع دلیل به ،کنندمی زیست مرجانی
 ضد ،ویروسی ضد ،بیوتیکیآنتی اثرات و زیستی فعال و

 اندگرفته قرار محققین توجه مورد ،سرطانی ضد و قارچی
(14 .) 

 هایروش ناکارآمدی و سرطان بیماری افزون روز گسترش
 یافتن برای محققان بیشتر تالش وجبم ،موجود درمانی

 ترکیبات. است شده کمتر جانبی اثرات با موثر داروهای
 جلب خود به را بسیاری توجه دارو عنوان به طبیعی زیستی
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 موجب توانندمی مختلف هایجلبک ی عصاره. اندکرده
 هاسرطان دیگر و بزرگ روده سرطان هایسلول رشد مهار

 موجود فعال زیست مواد که ددهن می نشان شواهد. شوند
 هایمکانیسم طریق از را سرطانی ضد اثرات ،هاجلبک در

 ،سرطانی سلول رشد مهار جمله از ،چندگانه عملکردی
 هایسلول در سلولی مرگ القای و متاستاز و تهاجم

 (.10) کنندمی ایجاد سرطانی
 ،Sargassaceae یخانواده از سارگاسوم ایقهوه جلبک
 از ،Phaeophyceae یرده و Fucals یراسته

(. 15) است برخوردار سواحل در وسیعی نسبتاً گستردگی
 جمله از مختلفی مصارف دریایی هایجلبک کلی طور به
 استفاده ،انسانی مصارف ،آبزیان و طیور ،دام غذای عنوان به
 ترکیبات. دارند زیستی فعال ترکیبات و کود عنوان به

 ساکاریدهایپلی ترکیبات جمله از هاآن فعال زیست
 هایجلبک در بخصوص هادیترین و هافلوروتانین ،سولفاته

 و ویروسی ضد ،باکتریایی ضد هایویژگی دلیل به ایقهوه
(. 16) دارند کاربرد مختلف صنایع در سرطانی ضد

 در موثر هایاکسیدان آنتی عنوان به فنلی ترکیبات
 این شکخ وزن درصد 22-42بین ،ایقهوه هایجلبک
 ترکیبات(. 17) اندداده اختصاص خود به را هاجلبک
 درمان و پیشگیری در اکسیدانی-آنتی نقش با فعال زیست
می نقش ایفای به سرطان جمله از هابیماری از بسیاری

 از سارگاسوم جنس ،ای قهوه هایجلبک بین در. پردازند
 است برخوردار سرطانی ضد خواص در باالیی پتانسیل

 اثر بررسی حاضر یمطالعه هدف اساس همین بر (.18)
 روی بر Sargassum tenerrimum جلبک یعصاره

 روده سرطان SW742 سلولی رده در VGFR ژن بیان
 .بود بزرگ

 
 ها روش و مواد
 برداری نمونه محل

 ،بهار فصول در سارگاسوم ایقهوه جلبک از بردارینمونه
 انجام بوشهر ستانا سواحل در 1492 سال پاییز و تابستان
 در و جزرکامل زمان در بردارینمونه. پذیرفت
 یابموقعیت دستگاه توسط شده تعیین هایایستگاه

 هایگونه حضور به توجه با. گرفت صورت جغرافیایی
 هایفعالیت میزان ،هاایستگاه موقعیت ،نظر مورد جلبکی

 شرایط بودن مناسب و دسترسی قابلییت ،منطقه در انسانی
 ،محیطی زیست ،توپوگرافی خصوصیات و کشندی نهبهی

 ایستگاه ،گذشته مطالعات به توجه با همچنین و اقلیمی
 . شد انتخاب بردارینمونه برای بوشهر دانشگاه

 برداری نمونه

 روش از ،ماکروسکوپی هایجلبک بردارینمونه جهت
 از منظور بدین و شد استفاده خطی ترانسکت بردارینمونه
 خط یک ،مدی و جزر پایین تا مدی و جزر الیبا یمنطقه

 تصادفی پرتاب و شد گرفته نظر در فرضی مستقیم
 انجام دریا به ساحل از خط این محدوده در کوادرات

 کشندی منطقه هر در آماری کارهای انجام منظور به. گردید
 هایجلبک. شد انجام( کوادرات سه پرتاب) تکرار سه

 و آوریجمع زوائد تمام با شده پرتاب کوادرات داخل
 بیوتکنولوژی آزمایشگاه به پالستیکی هایکیسه درون

 در. شدند منتقل خرمشهر دریایی فنون و علوم دانشگاه
ریخت خصوصیات ،جلبک گونه تایید جهت آزمایشگاه

 و اندازه ،رنگ شامل شده آوریجمع هاینمونه شناسی
 ،(19) معتبر شناسایی کلیدهای کمک با و بررسی هاپهنک
 هایجلبک رنگی اطلس، Algaebase1مرجع  سایت

 تحقیقات دیگر و( 22) عمان دریای و فارس خلیج سواحل
 Sargassum گونه ،زمینه این در شده انجام

tenerrimum گردید تایید . 
 ها جلبک سازی آماده

 از و شسته دقت با سارگاسوم هایجلبک آزمایشگاه در
 عاری کامال طحیس همزیست جانداران و ماسه و شن

 آب درون ،امالح خروج و گیریعصاره هدف با و شدند
 تعویض آنها آب ساعت چند هر و شدند ورغوطه مقطر

 طی و گسترانیده سایه در تمیزی پارچه روی سپس. گردید
 . شدند پودر و خشک هانمونه روز سه

 جلبک از گیری عصاره

 ،متانول حالل سه از هاجلبک از گیریعصاره جهت
عصاره حالت سه هر در. شد استفاده هیدروالکل و کلروفرم

 طور به که شد استفاده جلبک پودر گرم 152 از گیری
 و کلروفرم لیترمیلی 252 ،اتانول لیترمیلی 244 با جداگانه

 08 از بعد. بودند شده مخلوط هیدروالکل لیترمیلی 222
 در حالل و جلبک پودر حاوی هایارلن نگهداری ساعت

                                                                 
1
https://www.algaebase.org/ 
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و همکارا  مسعود،  

 هر و جداگانه طور به هانمونه ،گرادسانتی درجه 45 ایدم
 جامد مواد و شدند داده عبور صافی کاغذ از بار دو نمونه

 دور ،بود مانده باقی صافی کاغذ در که جلبک پودر همان یا
 محلول کامل تبخیر تا آمده بدست هایمحلول. شد ریخته

 تاریرو دستگاه در ،جلبک عصاره غلیظ مایع ماندن باقی و
 و شدند ریخته پلیت در هاعصاره آخر در. شدند داده قرار

 نگهداری گرادسانتی درجه 47 دمای در ساعت 08 حدود
 (.21،22) گردیدند

 SW742 ی رده های سلول کشت و تهیه

 از کولورکتال آدنوکارسینوم SW742 یرده هایسلول 
 ها سلول. شدند خریداری ایران پاستور انستیتو سلولی بانک

پنی% 1 و FBS% 12 با RPMI کشت محیط در

 با انکوباتور در و شدند داده کشت استرپتومایسین/سیلین
CO2 5%، گرادسانتی درجه 47 دمای و% 95 رطوبت 

 .شدند انکوبه
 جلبک ی عصاره با ها سلول تیمار

 ،مختلف هایحالل با شده تهیه هایعصاره از یک هر از
 در لیترمیلی بر رمگمیلی 752 و 522، 252 غلظت سه

 و شدن هموژن برای. شد تهیه RPMI 1640 کشت محیط
 متیلدی قطره 1-2 ،محیط با عصاره شدن مخلوط

 هایسلول. گردید اضافه آن به( DMSO) سولفوکساید
SW742 محیط حاوی چاهکی 96 پلیت هایچاهک در 

 20 مدت به و شدند داده کشت جلبک عصاره دارای کشت
 قرار گرادسانتی درجه 47 دمای با ورانکوبات در ساعت
 فاقد کشت محیط از ،کنترل چاهک در همچنین. گرفتند
 .گردید استفاده جلبک عصاره

 جلبک ی عصاره تاثیر تحت VEGF ژن بیان بررسی

 Thermo Scientificبا استفاده از کیت  RNAاستخراج 

GeneJET RNA Purification Kit  و مطابق
ه کیت صورت گرفت. کمیت و دستورالعمل شرکت سازند

استخراج شده به ترتیب با اسپکتروفتومتری و  RNAکیفیت 
% مورد بررسی قرار گرفت. 5/1الکتروفورز در ژل آگارز 

 با استفاده از کیت RNAاز  cDNAپس از سنتز 

RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit-
Thermo Fisher،  واکنشReal time PCR  با استفاده

پرایمرهای رفت و برگشت به ترتیب با توالی  از
CACCATCGACAGAACAGTCC  و
GAATCCAATTCCAAGAGGGA  انجام شد. برای این

 ,Amplicon Bioمیکرولیتر از سایبرگرین ) 5/12منظور 

Korea)، 2  میکرولیتر از نمونهCdna، 1  میکرولیتر از هر
 میکرولیتر آب عاری از 5/8( و pmol12یک از پرایمرها )

میکرولیتر مخلوط گردید و با  25نوکلئاز با حجم نهایی 
 95ای در دمای دقیقه 12سیکل دمایی شامل یک سیکل 

درجه  95ثانیه  15سیکل شامل  02گراد که با درجه سانتی
 72ثانیه  42گراد و درجه سانتی 62ثانیه  42 ،گرادسانتی

 Real Timeواکنش  ،کردگراد ادامه پیدا میدرجه سانتی

PCR  انجام شد. روشcomparative Ct (2
-ΔΔCt)  برای

مطالعه تغییرات نسبی میزان بیان ژن مورد استفاده قرار 
به عنوان ژن کنترل  GAPDHدار گرفت. از ژن خانه

  استفاده گردید. 
 

 آماری تجزیه و تحلیل
 ازآزمون ها داده توزیع بودن نرمال تعیین جهت

 تفاوت بودن معنادار تعیین جهت. شد استفاده شاپروویلک
 One Way آماری آزمون از هاگروه  در متغیرها بین

ANOVA تست با همراه LSD سطح در (25/2>p )
 افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه جهت. گردید استفاده

SPSS-20 شد استفاده. 
 

 نتایج
 با RNA کمیت: شده استخراج RNA کیفی و کمی بررسی
 هاینمونه برای و شد سنجیده راپنانود دستگاه از استفاده
 جذب نسبت نرمال حد از ترپایین یا و باال مقادیر دارای
 انجام مجدداً RNA استخراج ،262/242 و 282/262 نوری

 روی بر الکتروفورز در شارپ و تک باندهای تشکیل. شد
 تایید را شده استخراج هایRNA کیفیت ،نیز آگارز ژل

 (.1 شکل) نمود
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همکارا  و مسعود،  

 
(بررسی مورد RNA هاینمونه: kb 100، 1-10 مولکولی مارکر: M) آگارز ژل روی بر شده استخراج هایRNA الکتروفورز از حاصل باندهای بررسی .1 کلش

 
 

 VEGF ژن بیان ارزیابی

 های غلظت با شده تیمار هایسلول در VEGF بیان بررسی
 ننشا هیدروالکلی و متانولی ،کلروفرم هایعصاره مختلف
 سه هر در همچنین. بود ژن این بیان کاهش یدهنده
 وابسته حالت یک در بیان کاهش ، بررسی مورد یعصاره

 میزان ،عصاره باالتر هایغلظت در که افتاد اتفاق دوز به
 522 غلظت در VEGF بیان. بود بیشتر ،ژن بیان کاهش

 752 غلظت و هیدروالکلی عصاره لیترمیلی بر گرممیلی

 نسبت آماری نظر از ،عصاره سه هر لیترمیلی بر گرممیلی
( P<0.05) بود یافته کاهش معناداری طور به کنترل به
 (.2 شکل)
 
 
 
 
 
 

 

 
 این بیان کاهش یدهنده نشان که Sargassum tenerrimum عصاره مختلف هایغلظت با شده تیمار SW742 هایسلول در VEGF ژن بیان بررسی. 2 شکل

 (P<0.01 معناداری حد با کنترل گروه با معنادار تفاوت**:  ،P<0.05 معناداری حد با کنترل گروه با معنادار تفاوت)*:  باشدمی رهعصا اثر تحت ژن
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 SW742  کولورکتال سرطا  سلولی رده در VEGF ژ  بیا  بر Sargassum tenerrimum جلبک ها، عصاره اثر بررسی

 بحث
 یرده هایسلول در VEGF بیان حاضر تحقیق در

SW742 مختلف هایعصاره اثر تحت کولورکتال سرطان 
 قرار سیبرر مورد Sargassum tenerrimum جلبک
 بیان معنادار کاهش یدهنده نشان حاصل نتایج. گرفت

VEGF 752 و 522 هایغلظت با شده تیمار های سلول در 
 752 غلظت و هیدروالکلی عصاره لیترمیلی بر گرممیلی
. بود متانولی و کلروفرمی هایعصاره لیترمیلی بر گرممیلی
 یعصاره توموری ضد پتانسیل یکننده تایید هایافته این

 کاهش طریق از Sargassum tenerrimum جلبک
 که رسیدمی نظر به میان این در. باشدمی آنژیوژنز
 بیان کاهش در بهتری عملکرد ،هیدروالکلی یعصاره
VEGF دارد دیگر یعصاره دو به نسبت. 

 ترکیبات و سارگاسوم جلبک یعصاره سرطانی ضد اثر
 دیگری تحقیقات در روده سرطان روی بر آن از شده جدا
 و Somasundaram. است شده گزارش و بررسی نیز

 سارگاسوم یگونه از را فوکوئیدان( 2216) همکاران
 ترکیب این که دادند نشان و کرده جداسازی سینرئوم
 کولون سرطان HCT-15 یرده هایسلول مرگ موجب

 یشده دپلیمریزه هایفوکوئیدان(. 24) گرددمی
Sargassum tenerrimum و زادهعشایری تحقیق در 

 دادند نشان اکسیدانیآنتی اثر خود از( 2222) همکاران
 در نیز( 2222) همکاران و Vasanthi همچنین(. 20)

 و آبی هایعصاره اکسیدانیآنتی فعالیت in vitro شرایط
 گزارش و کرده بررسی را سارگاسوم هایگونه الکلی
 مختلف هایگونه به مربوط هایعصاره میان از که کردند

 Sargassum tenerrimum آبی یعصاره، سارگاسوم
(. 25) باشدمی باالیی اکسیدانیآنتی پتانسیل دارای

Satyajit ( اثرات آنتی2215و همکاران ) اکسیدانی و
 Sargassumی اتانولی توموری عصاره آنتی

tenerrimum  را در موش مبتال به کارسینوم آسیت
. نتایج حاصل نشان داد که پارامترهایی بررسی کردند 1ارلیخ

 ،های تومورتعداد سلول ،حجم تومور ،مانند وزن بدن
میانگین زمان بقا و افزایش طول عمر در حیوانات تحت 

گرم بر کیلوگرم عصاره نسبت به میلی 300تیمار با دوز 
 های قابل گروه کنترل تغییر کرده بود. همچنین تفاوت

                                                                 
1
Ehrlich Ascites Carcinoma 

 ،های کبدی محتوای آنزیم ،ین کلتوجهی در محتوای پروتئ 
های  های مهارکننده رادیکال آلدهید و آنزیمسطح مالون دی

آزاد در حیوانات گروه تحت تیمار با عصاره مشاهده شد. 
را به  Sargassum tenerrimumاین مشاهدات عصاره 

عنوان یک ترکیب آنتی اکسیدانی موثر با فعالیت ضد 
حضور  .(26) کردتوموری قابل توجه مطرح می

 ،Ephedrine، Cuscohygrineآلکالوئیدهای 
Pyrvinium  وDoxapram ی کلروفرمی در عصاره

Sargassum tenerrimum  (27)گزارش شده است .
اکسیدانی فوکوزانتین و آستازانتین نیز از دیگر ترکیبات آنتی

هستند که  Sargassum tenerrimumموجود در 
 .(28)دهند توموری آن را افزایش میپتانسیل آنتی

ی جلبک سارگاسوم بر آنژیوژنز نیز در رابطه با اثر عصاره
و همکاران  jinمطالعاتی انجام شده است. از جمله 

( فعالیت ضد سرطانی و ضد آنژیوژنز 2219)
 Sargassumسولفاته جدا شده از  2گاالکتوفوکان

thunbergii  کرده و نشان دادند که این ترکیب را بررسی
 A549ی سلولی دارای اثرات ضد توموری بر روی رده

های آنژیوژنیک بر روی سلولسرطان ریه و اثرات آنتی
HUVEC  در موجود فوکوئیدان. (29)هستند 

Sargassum fusiforme ترکیب یک عنوان به نیز 
 یک در HMEC-1 هایسلول برای آنژیوژنیک-آنتی

 و Ou(. 42) است شده معرفی دوز به وابسته حالت
 ساکاریدپلی یک که کردند گزارش( 2217) همکاران

 فعالیت کاهش با Sargassum thunbergii در موجود
MMP-2 ینگسیگنال مسیر و VEGF/HIF-1α موجب 

 گرددمی A549 یرده هایسلول در زاییرگ مهار
 نیز Sargassum fusiforme ساکاریدهایپلی(. 41)
 در ریه سرطان در VEGF-A به وابسته آنژیوژنز مهار با

 in vivo و( SPC-A-1 سلولی یرده) in vitro شرایط
 یمطالعه در(. 42) باشندمی سرطانی ضد خاصیت دارای

 یعصاره توموریآنتی و آنژیوژنیک آنتی خواص دیگری
 هایسلول روی بر Sargassum wightii اتانولی

 گزارش VEGF بیان کاهش طریق از استئوسارکوم سرطانی
 (.44) است شده

 

                                                                 
2
Galactofucan 
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و همکارا  مسعود،  

 نتیجه گیری
 به حاضر تحقیق نتایج و شده انجام تحقیقات به توجه با

 زیستی ترکیبات دارای هاسارگاسوم که رسدمی نظر
 هستند آنژیوژنز کاهش و VEGF بیان کاهش جهت موثری

 به توجه با. بخشدمی توموری ضد پتانسیل هاآن به که
 یعصاره اثر کنون تا داده پایگاه در شده انجام جستجوی

Sargassum tenerrimum بیان بر VEGF در 
 برای حاضر تحقیق در و نشده بررسی SW742 هایسلول
 ،متانولی هایعصاره که شودیم گزارش بار اولین

 Sargassum جلبک کلروفرمی و هیدروالکلی

tenerrimum لیترمیلی بر گرممیلی 752 هایغلظت در 
 مورد هایسلول در VEGF بیان معنادار کاهش موجب
 همچنین. شوندمی دوز به وابسته حالت یک در مطالعه
 یترلمیلی بر گرممیلی 522 غلظت در هیدروالکلی یعصاره

 این لذا. بود VEGF بیان معناداری کاهش به قادر نیز
 آنژیوژنیکآنتی پتانسیل دارای ترکیبات عنوان به هاعصاره
 هاآن کاربرد و دقیق عملکرد شناخت که گردندمی معرفی

 نقاط از. دارد بیشتری تحقیقات به نیاز سرطان درمان در
 سمیت بررسی عدم به توانمی حاضر یمطالعه ضعف

 امید که نمود اشاره سالم هایسلول در عصاره لولیس
 همچنین. گیرد قرار بررسی مورد آتی مطالعات در است

 اثر بررسی به آینده مطالعات در که گرددمی پیشنهاد
 Sargassum یعصاره در موجود ترکیبات

tenerrimum بیان روی بر هافوکوئیدان همچون VEGF 
 سرطانی سلولی ایهرده سایر و SW742 هایسلول در

 .شود پرداخته
 

 مالحظات اخالقی
 .است نداشته پژوهش در اخالق مصوبه به نیاز تحقیق این
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