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چکیده

سرطان یکی از دالیل اصلی مرگ و میر در انسان بوده و مواردی مانند استعمال دخانیات ،تغذیه نادرست ،اشعهها ،عوامل شیمیایی،
جهشها و عدم کارایی ژنهای سرکوبگر تومور سبب پیشرفت آن میشوند .امروزه ،رویکردهای موثر و پیشگیرانهای شامل درمان
هدفمند در سطح مولکولی توسط داروهای شیمیایی و یا ترکیباتی با پایه ارگانیک میتوانند در درمان سرطان مفید باشند .اگرچه ،بهدلیل
اثرات مخرب داروهای شیمیایی بر بافتهای سالم ،جستجوی راهکارهای درمانی جدید ،ایمنتر ،ارزانتر و دارای خاستگاهی طبیعی
افزایش یافته است .در این رابطه ،بسیاری از مطالعات بر جلبکهای دریایی از قبیل سیانوباکتریها ،جلبکهای سبز ،قهوهای و دینوفالژله
ها بهعنوان منابع طبیعی و بالقوه متمرکز شده اند .ترکیبات اولیه و ثانویه تولید شده از آنها شامل پلیساکاریدهای مختلف ،پلیفنول و
ترپنها بوده که بهدلیل بروز برخی مکانیسمهای سلولی مانند تحریک سیستم ایمنی ،ارسال سیگنالهای سلولی و فعالیت آنتیاکسیدانی
که به آپاپتوز یا مرگ سلولی برنامهریزیشده ختم میشوند ،قادر به مهار سلولهای جهشیافته و سرطانی هستند .در این راستا ،مطالعه
مروری حاضر بر انواع مختلف جلبکهای دریایی بالقوه ،متابولیتهای تولیدی ،اثرات ضدسرطانی و تحقیقات انجام شده در این رابطه
تمرکز یافته است.
واژگان کلیدی :سمیت سلولی ،ترکیبات فیتوشیمیایی ،متابولیتهای زیستفعال ،جلبکهای دریایی ،مهار سرطان.

مقدمه
سرطان ،دومین عامل مرگ و میر با رشدی غیرقابل
کنترل در انسان است .از جمله دالیل خارجی به
وجودآورنده این بیماری ،استعمال دخانیات ،تغذیه
نادرست ،اشعهها ،عوامل عفونی ،شیمیایی و و عوامل
داخلی مانند جهشها هستند ( Abotaleb et al.,
 .)2020پیشرفت سرطان با عوامل عمدهای همچون
رشد و تمایز کنترل نشده سلولهای بدن ،افزایش
سیگنال تکثیر سلولی ،متاستاز و یا مقاومت به مرگ
سلولی قابل ارزیابی است ( Hanahan and
 .)Weinberg, 2011عالوه بر این ،بروز این بیماری
میتواند در اثر تغییرات اقلیمی ،آب و هوا و روند
گرمایش زمین افزایش یابد ( Kathiresan and
 .)Sithrangaboopathy, 2008از میان راهکارهای
نوین در رابطه با پیشگیری سرطان ،استفاده از
محصوالت تولید شده گیاهی در صنایع دارویی به
مسئلهای مهم تبدیل شده است .این محصوالت

شامل ترکیبات جدا شده از ارگانیسمهای یوکاریوتی
فتوسنتزکنندهای به نام جلبکهای دریایی هستند
که در مناطق ساحلی یافت میشوند .این
ارگانیسمها ،مسیرهای فیتوشیمیایی مهارکننده
سرطان را فعال میکنند (.)Harada et al., 1997
اجزای زیستفعال جدا شده از جلبکها ،خواه به
شکل مستقیم و خواه با تحتتاثیر قرار دادن
سیگنالهای سلولی در حین فعالیتهای آنزیمی از
جمله پروتئین کیناز  ،Cمنجر به مرگ سلولهای
سرطانی خواهند شد ( Sithrangaboopathy and
 .)Kathiresan, 2013هدف از این مطالعه مروری،
بررسی انواع مختلف جلبکهای دریایی مستعد تولید
متابولیتهای ضد سرطانی ،شناسایی و معرفی
ترکیبات مشتق شده از آنها با بیان ساختارهای
شیمیایی و مرور برخی از مسیرهای بیوشیمیایی و
مکانیسمهای موثر در مهار سلولهای سرطانی
خواهد بود.
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آبی مانند بوروفیسین ،کریپتوفیسین و سیانوویرین
وجود دارد .بوروفیسین نوعی متابولیت حاوی عنصر
بور و جدا شده از جلبک  Nostoc linckiaو N.
 spongiaeformeاست ( Banker and Carmeli,
 .)1998این ترکیب ،نوعی سم سلولی قوی علیه
کارسینومای اپیدرموئید و آدنوکارسینومای
کولورکتال در انسان تولید میکند ( Davidson,
.)1995

انواع جلبکهای دریایی
جلبکهای سبز-آبی :اشکال عمومی و دریایی
جلبکهای سبز-آبی یا سیانوباکتریها دربرگیرنده
منابعی غنی از ترکیبات زیستفعال نوین مانند
سیانوتوکسینهایی از قبیل آناتوکسین ،A
میکروسیستین و نودوالرین بوده که دارای پتانسیل
بالقوهای در درمان سرطان مغز و استخوان هستند
( .)Mahdi and Fariba, 2012عصارههای
استخراجی از  Nostoc muscorumو
 Oscillatoria sp.بهعنوان مهارکننده سلولهای
کارسینومای  Ehrlichو سرطان هپاتوسلوالر انسانی
( )HepG2عمل میکنند ( Tripathi et al.,
.)2012
سایتونمین جداشده از  Stigonema sp.مهار
است
پروتئین سرین/ترئونینکیناز
کننده
( .)Stevenson et al., 2002aاین مولکول ،رنگدانه
سبز-زردی در پوشش خارج سلولی جلبکهای سبز
آبی خشکیزی و آبزی است که تکثیر
فیبروبالستهای انسانی و سلولهای اندوتلیال را
مهار میکنند .بنابراین ،آمینواسید سایتونمین بهدلیل
مهار آنزیمهای پروتئینکیناز ،مهار تکثیر و بروز
پاسخ ضدالتهابی ممکن است ترکیب منحصر بهفردی
بهحساب آید ( .)Stevenson et al., 2002bبرخی
از جلبکهای دریایی منابع بالقوهای از کمپلکس
ویتامینی  Eو  Bهستند ( Gustafson et al.,
 .)1989نوعی پپتید خطی به نام میکروکولین  Aکه
از  Lyngbya majusculeجداسازی شده است،
دارای ارتقای سیستم دفاعی بدن شده و واکنش
لنفوسیت را در غلطت نانوموالر تحتتاثیر قرار
میدهد (.)Koehn et al., 1992
ترکیب دیگری از همین جلبک به نام کوراسین
 ،Aاز تکثیر سلولهای سرطانی و فرآیند پلیمری
شدن توبولین جلوگیری کرده و بهشکل انتخابی
جهت مهار سرطانهای کولون ،کلیه و سینه عمل
میکند ( .)Carte, 1996مطالعات چشمگیری در
زمینه برخی از متابولیتهای ثانویه جلبکهای سبز

جلبکهای

سبز:

سلولهای

سرطانی

پرومیلوسیتیک در انسان ( HL-60, BCRC

 )60027و موش آزمایشگاهی ( )BALB/cتوسط
Caulerpa
آنزیم جداسازی شده از عصاره
 microphysaقابلکنترل هستند .مطالعات نشان
میدهند که افزودن عصاره  C. microphysaبه
سلولهای  HL-60و  WEHI-3میزان
تخریب  DNAرا در مقایسه با تیمار شاهد افزایش
میدهد ( .)Hui-Chiu et al., 2012ترکیباتی از
قبیل نیگریکانوئید  Aو  Bجدا شده از جلبک
 Avrinvillea nigricansفعالیت آنتیمیتوتیک
بالقوهای علیه سلولهای سرطان سینه در انسان
( )MCF-7دارد (.)Williams et al., 2007
کاهااللید از دسته پپتیدهای خطی و حلقوی بوده که
در گونهای از سختپوستان به نام Elysiya
 rufenscensاز طریق مصرف جلبک دریایی
 Bryopsis sp.انباشته میشود .این پپتید در فاز
دوم آزمایشات بالینی برروی سرطان سینه و
پروستات سبب تخریب غشای لیزوزومی و مرگ
سلولهای سرطانی شد ( Contreras et al.,
 .)2019برخی از ترکیبات جداشده از Cymodocea
 nodosaشامل ایزوکیمودین و کیمودینول بهطور
موثر سبب سمیت سلولی شده و در تخریب سلول
های سرطانی ریه نقش دارند ( Konitza et al.,
 .)2005; Konitza et al., 2008فئوفیتین ،ترکیب
کلروفیلدار و جدا شده از جلبک خوراکی سبز
 Enteromorpha proliferaبوده که دارای
پتانسیل مهار تشکیل شیمیایی تومور پوست در
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موش صحرایی است ( Okai and Higashi-Okai,

متابولیتهای ثانویه و متعلق به راسته Dictyotales

.)1997

و  Fucalesهستند .عصارههای جلبکهای قهوهای از
Porphyra
قبیل ،Laminaria japonica
و
Gelidium
amansii
،tenera
 Euchemacottoniiبسته به دوز مصرفی،
سلولهای سرطانی روده ( )AGSو کولون ()HT-29
را مهار میکنند ( .)Cho et al., 1997بهدلیل
مصرف برخی از آنها مانند  Laminariaدر صنایع
غذایی ،وقوع سرطان سینه در ژاپن یک ششم زنان
آمریکایی است Laminaria .و  Sargassumدر
طب سنتی چین بهمنظور درمان سرطان موثر واقع
شده است Undaria .و  Eckloniaسالها بهعنوان
منبع عنصر ید در ژاپن و چین مورد مصرف قرار
Sithrangaboopathy
and
میگرفت (
 .)Kathiresan, 2013پلیساکاریدهای سولفاته
ایزوله شده از جلبک قهوهای Saccharina
( japonicaبا نام قبلی  )Laminariaو Undaria
 pinnatifidaبهطور موفقیتآمیزی قادر به مهار
سلولهای سرطانی سینه موسوم به  T-47Dو
مالنوما ( )SK-MEL-28هستند ( Olesya et al.,
 .)2012عصاره جلبکی Sargassum oligocystum
فعالیت ضدسرطانی علیه سلولهایی موسوم به
 Daudiو  K562از خود نشان دادند .این نتایج
نشان داد که عصاره آبی سرد جلبک
 S. oligocystumقابل مقایسه با عصارههای آبی
گرم هستند ( .)Zandi et al., 2010برخی از
گونههای دیگر جنس  Sargassumشامل
و
S.
kjellmanianum
،S. fusiforme
 S. lomentariaدارای خواص محرک دستگاه
ایمنی و ایجاد سمیت و مرگ سلولی در سلولهای
سرطانی انسان هستند (.)Ogawa et al., 2004

دینوفالژالتا :بسیاری از دینوفالژلهها سمومی ترشح
میکنند که بسیار قدرتمند بوده و در دوزهای
پایینتر از مواد شیمیای معمول ،موثر واقع میشوند
( .)García et al., 2007متابولیت ماالمنیسیپین A
Poterioochromonas
جدا شده از
بهشکل موثری پروتیئن
mathumensis
تیروزینکیناز ( )PTKرا مهار میکند ( Chen et
 .)al., 1994بسیاری از این جلبکها قادر به تبدیل
اسیدچربهایی مانند آرشیدونیک اسید به اکوزانوئید
و اکسیلیپینهای پیچیده هستند .مشتقات
آرشیدونیکاسید ،نقش مهمی در حفظ هموستازی
بدن پستانداران و جلوگیری از بیماریهایی از قبیل
بیماریقلبی،
پسوریازیس ،آرتریواسکلروسیس،
(.)Carte, 1996
جراحات و سرطان دارند
اوکادائیکاسید ،در بسیاری از جلبکهای گونه
 Procentrumاز قبیل ،P. acuminate
 P. belizeanum ،P. concavum, P. fortiiو
 P. maculosumحضور دارد .این اسید دارای
سمیت متوسطی بوده با این حال ،به شکل کارامدی
قادر به مهار پروتئین فسفاتاز و سرطان است
( Walker and Watson, 1992; Takai et al.,
-19 .)1987اپیاکادائیکاسید جداسازی شده از P.
 belizeanumیک مهارکننده پروتئینی قوی است
(.)Cruz et al., 2007; Paz et al., 2008
دینوکرومهای  Aو  ،Bکارتنوئیدهای جداشده از
جلبک آب شیرین  Peridinium bipesبوده که
قادر به مهار سلولهای تومور انسانی از قبیل
( GOTOنوروبالستوما) و ( OSTاوستئوسارکوما)
است ( .)Huang et al., 2004پلیساکارید سولفاته
تولید شده از  Gyrodinium impudicumنوعی
تحریککننده سیستم ایمنی علیه پاسخ التهابی
سلول در موشهای آزمایشگاهی است ( Yim et al.,
.)2005

انواع ترکیبات جدا شده از جلبکهای دریایی
مهارکننده سلولهای سرطانی :متابولیتهای
ثانویه در فرآیندهای فیزیولوژیک شامل فتوسنتز،
تولیدمثل و تقسیم سلولی بهطور غیر مستقیم نقش

جلبکهای قهوهای :جلبکهای قهوهای غنی از
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دارند ( .)Fernando et al., 2016عوامل مختلفی
اعم از دما ،شوری ،نور ،اسیدیته ،فیزیولوژی و میزان
 CO2تولیدی بر ترکیبات شیمیایی جلبکهای
دریایی اثر میگذارند ( Trivedi et al., 2015; He
 .)et al., 2013a, bجلبکهای دریایی با به
کارگیری مکانیسمهای سازشپذیری و تولید برخی
از متابولیتهای ثانویه قادر به زنده ماندن در شرایط
تنشزای محیطی هستند .این ترکیبات زیستفعال
طبیعی و متابولیتها شامل پلیساکاریدها ،اسیدهای
چرب و استرول ،پلیفنولها ،رنگدانهها و ترپنها
هستند ( Cheng et al., 2010; Hultberg et al.,
 .)2013ترکیبات کاربردی جداشده از بیومس
جلبکی عمدتا به شکل مکمل در صنایع غذایی
استفاده میشوند ( Show et al., 2015; Chew et
 .)al., 2017این ترکیبات و چگونگی عملکرد برخی
از آنها در جدول  1ارایه شده است.

مرتضائی و باباخانی

 B16است ( .)Abu et al., 2015فوکویدان
جداشده از جلبکهای قهوهای دارای فعالیتهای
بیولوژیک شامل بروز پاسخ ضدالتهابی ( Fitton,
 ،)2011ضدویروسی ( )Mori et al., 2012و ضد
توموری است ( Kwak, 2014; Azuma et al.,
 .)2012; Takeda et al., 2012همچنین،
فلوروتانینهای جداشده از جلبک Ecklonia cava
دارای فعالیت آنتیاکسیدانی و حاصیت محافظت
کنندگی در مقابل اشعههای رادیویی است
(.)Nakamura et al., 1996
پلیفنولها :پلیفنولها نقشهای بسیاری از قبیل
مهار سرطان ،مهار دیابت ،آنتیاکسیدان و بروز پاسخ
ضد التهابی دارند (.)Fernando et al., 2016
ترکیباتی از قبیل فلوروگلوسینول و فلوروتانینهاو به
عنوان زیرواحدهای فنولی موجود در ساختار
پلیفنولها در تعیین خواص فیزیولوژیک ،بیولوژیک
و شیمیایی ردههای مختلف نقش دارند.

پلیساکاریدها :پلیساکاریدها یکی از اجزای عمده
دیواره سلولی انواع مختلفی از جلبکها هستند .این
ترکیبات تنظیمکننده سیستم ایمنی و بروز پاسخ
آنتیاکسیدانی بوده و در اغلب جلبکهای قهوهای،
سبز و قرمز وجود دارند ( Kurniawati et al.,
 .)2014از جمله مشتقات پلیساکاریدها میتوان
آگار ،آلجینات ،گاالکتان ،کاراجینان ،المیناران،
فوکویدان و اولوانها را نام برد (شکل .)1عالوهبر این،
مطالعات بسیاری بر ویژگیهای منجصر بهفرد
متابولیتهای تولیدی جلبکهای دریایی تاکید
داشتهاند .برای مثال ،جلبک Sargassum
fusiformeبهدلیل وجود ترکیبات پلیساکاریدی
قادر به مهار تومورهای سرطانی است ( Fan et al.,
 .)2017نوعی پلیساکارید مرسوم به اسپاتان
جداشده از جلبک قهوهای Stoechospermum
 marginatumبه شکل موثری قادر به مهار
مالنومای بدخیم است (.)Velatooru et al., 2016
آسکوفیالن جداشده از جلبک قهوهای
 Ascophyllum nodosumدر شرایط  in vivoقادر
به بروز فعالیت آنتی متاستاز سلولهای مالنومای

اسیدهای چرب:
اسیدهای چرب مشتق شده از جلبکهای ماکرو ،در
حقیقت کربوکسیلیکاسیدهای آلیفاتیک دراز
زنجیری هستند که به شکلهای خطی ،منشعب،
اشباع و یا غیر اشباع دیده میشوند ( Mohan et
 .)al., 2015اکسیلیپین ،از جمله این ترکیبات
لیپیدی مشتق شده از اسیدهای چرب چند زنجیره
ای غیر اشباع بوده که سبب بروز پاسخ ایمنی ذاتی
در مقابل استرسهای محیطی ،فلزت سنگین و
عوامل بیماریزای باکتریایی خواهد شد ( Fontana
.)et al., 2007; Ritter et al., 2008
رنگدانهها :جلبکهای دریایی بهعنوان ارگانیسمهای
فتوسنتزکننده ،قادر به تولید بسیاری از رنگدانهها از
قبیل کلروفیلها ،کارتنوئیدها و فیکوبیلیپروتئینها
هستند .این رنگدانهها رنگ اصلی جلبک را تعیین
میکنند (.)Pérez et al., 2016
مکانیسم عمل جلبکهای دریایی علیه
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جدول  -1ترکیبات جدا شده از انواع مختلف جلبکها و وظایف هر یک از آنها در مقابله با سلولهای سرطانی ( Sithrangaboopathy and
.)Kathiresan, 2013
نوع جلبک

ترکیبات استخراج شده

وظایف

Stigonema sp.

سایتونمین

مهار کننده پروتئین سرین /ترئونین کیناز،
مکانیسم مهار تکثیر سلولهای سرطانی

L. majuscule

الگونامید A

دپسی پپتیدهای زنجیرهای سیتوتوکسیک

Calothrix sp.

کالوتریکسین

ضدسرطان

E. prolifera

فئوفیتین

مهار تولید تومور در پوست موش صحرایی

Chlorella vulgaris

اولئیکاسید ،پالمتیکاسید،
لینولئیکاسید ،گاما لینولئیک
اسیدDHA ،

تعدیل سیستم ایمنی

Sargassum thunbergii

فوکویدان

مهار متاستاز سلول سرطانی13762 MAT
در موش آزمایشگاهی و مهار سلولهای تومور
سرطان سینه در انسان

Gracillaria asiatica

گراسیالریوزید

سمیت سلولی قوی علیه الین سلولی
مالنومای انسانی –A375
52

منابع
Stevenson et al., 2002a,b
Tripathi et al., 2012
;Rickards et al., 1999
Koehn et al., 1992
Okai and Higashi-Okai,
1997
Burtin, 2003

Haroun-Bouhedja
et al. , 2002; Nakamura et
al., 2006

Sun et al., 2006

رمزگذاری ژنوم ،در افزایش تکثیر سلولهای سرطانی
شرکت کنند .تشکیل تومور میتواند با اثر
رادیکالهای آزاد بر مسیرهای ایمونولوژیک از جمله
عدم تنظیم پاسخ التهابی تدریجی و رهاسازی
سیتوکینازها از طریق ماکروفاژ رخ دهد ( Karin,
 .)2006آنتیاکسیدانها سبب عدم پراکسیده شدن
چربی و ارتقای مکانیسم دفاعی سلولهای زنده علیه
آسیبهای اکسیداتیو خواهند شد و با مهار رادیکال
های آزاد ،نقش موثری در سرطان داشته و عمدتاً از
طریق جیره جذب میشوند ( Matsukawa et al.,
 .)1997جلبکهای دریایی منبع قابل توجهی از
آنتیاکسیدان و عوامل ضدسرطانی است
( .)Athukorala et al., 2003اثرات آنها از طریق
مهار گونههای  ROSو دتوکسیفیکیشن پروتئینها
(مهار سموم پروتئینی) است (.)Jun et al., 2001
بنابراین ،منابع جلبکی با فعالیت آنتیاکسیدانی
بهدلیل اینکه فاقد عوارض جانبی بوده و قادر به
استفاده در مصارف پزشکی و غذایی هستند،میتوانند
جایگزین مطمئنی برای آنتیاکسیدانهای مصنوعی
تلقی شوند.

سلولهای سرطانی
علیرغم تنوع مکانیسمهای فعالیت جلبکی براساس
ماهیت متابولیتهای ثانویه تولیدی آنها ،چندین
روش از قبیل فعالیت آنتیاکسیدانی و تحریک
سیستم ایمنی وجود داشته که منجر به القای مرگ
سلولی خواهد شد (شکل .)2
فعالیت آنتیاکسیدانی :مکانیسمهای متعددی در
زمینه مهار سرطان در شرایط  in vitroو in vivo

مورد بررسی قرار گرفتهاند .حذف رادیکالهای آزاد،
مکانیسم عمده جلوگیری از آسیب ماکرومولکول
توسط رادیکالهای آزاد است .این روش بیانگر تولید
تومورهای سرطانی از طریق جایگاههای پرواکسیدان
بوده و معموال در پی عدم اصالح رشته  DNAو
پیشرفت وقوع سرطان توسعه مییابد .منابع اصلی
استرس اکسیداتیو ،تخریب پروتئین ،چربی و ،DNA
ارگانیسمهای اکسیژن فعال ( ،)ROSارگانیسمهای
نیتروژن فعال ( ،)RNSرادیکال هیدروکسیل (،)OH
هیدروژن پراکسید ( ،)H2O2سوپراکسید (،)O2
نیتریک اکسید ( ،)NOپروکسینیتریت ( )ONOO-و
سایر مواد هستند (ROS .)Orrenius et al., 2007
و  RNSقادرند تا با اثر بر  DNAیا تنظیم مسیرهای
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شکل -1ساختار شیمیایی مشتقات پلی ساکاریدی ضد سرطانی جدا شده از جلبکهای دریایی .براساس شکل باال  :Aآگار ( ،)71571511CID:
 :Bآلژینات ( :C ،)CID :131704328کاراگینان ( :D ،):CID6850766گاالکتان ( :E ،)Glauseret al., 2009المینارین
( :F ،)CID:439306فوکویدان ( )CID: 92023653و  :Gاولوان (.)Lahaye and Robic, 2007

القای مرگ سلولی :برای اولینبار در سال 1842

Bcl-2سازماندهی میشوند ( Launay et al.,

شخصی به نام  Carl Vogtنظریه مرگ سلو لهای
طبیعی را بیان کرد .واژه مرگ سلولی منشا یونانی
داشته و در اصل بهمعنای تکامل و پیشرفت امراضی
از قبیل سرطان است ( Sithrangaboopathy and
 .)Kathiresan, 2013مرگ سلولی برنامهریزیشده
در شرایط نامطلوب روی میدهد .این فرآیند ضروری
از طریق عاملمحرک داخلی یا خارجی شروع میشود
و اهمیتی اساسی در حفظ هموستازی بافت
ارگانیسمهای پرسلولی دارد .عوامل مختلفی مانند
مولکولهای فرستنده ،گیرندهها ،آنزیمها و
تنظیمکنندههای ژنی،روند مرگ سلولی را تعیین
میکنند .در میان آنها ،پروتئین  p53و سیستم
سیگنالیابی آبشار کاسپاز عوامل اولیه ایجاد مرگ
سلولی هستند که توسط مولکولهای مختلف مانند
پروتئین مرگ سلولی ( )IAPو پروتئینهای خانواده

 .)2005امروزه  14آنزیم کاسپاز شناسایی شده است
که از این میان 7 ،مورد مسئول مرگ سلولی و بقیه
واسطههای پاسخ التهابی سیستم ایمنی هستند.
مرگ سلولی دارای سه مرحله فعالسازی ،اجراو
تخریب سلول است ( .)Fan et al., 2005بسیاری از
مواد فیتوشیمیایی جدا شده از جلبکها منجر به
مرگ سلولی میشوند .برای مثال ،دو گروه عمده از
سیانوباکتریهای خوراکی از قبیل اسپیرولینا و
(Hart et ( Aphanizomenon flosaquae )AFA
 ،)al. , 2007مرگ سلولی الین سلولهای سرطان
میلوئید خفیف ( )Subhashiniet al., 2004و انواع
دیگری از سرطانها ( Basha et al., 2008; Li et
 )al., 2010را القا میک نند .پلیساکارید و
پلیفنولهای خام حاصل از استخراج آنزیمی جلبک
 E. cavaسبب مهار تکثیر الین سلولهای سرطانی
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شکل  -2روشهای رایج در جلوگیری از سرطان و مکانیسمهای سلولی ضدسرطانی ترکیبات پلیساکاریدی جدا شده از جلبکهای دریایی برگرفته
از ( )-( .)Sanjeewa et al., 2017نشاندهنده مهار سیگنالهای مولکولی و بیان پروتئینها و ( )+نشاندهنده ارتقای تنظیم سیگنالهای

مولکولی و بیان پروتئینها در هر یک از موارد گفته شده توسط پلیساکاریدهای جلبکی است.

تقسیم میکند که سپس با میتوکندری باند شده و
منجر به رهاساری سیتوکروم  Cبه درون سیتوسل
خواهد شد ( .)Hersey and Zhang, 2001مسیر
دوم شامل مولکولهای گیرنده فاس بوده که در
سیستم ایمنی نقش مهمی ایفا میکنند .آنها
آنتیبادیهای خود به خودی را حذف و سلولهای
تومور ساز و عفونی را به حداقل میرسانند.
پلیساکاریدهای سولفاته جلبکی با اثر بر ایمنی ذاتی
سبب کاهش پاسخ التهابی اولیه یا شرایط دیگر مانند
واکنشهای آلرژیک میشوند .عالوه بر این ،شواهدی
مبنی بر تنظیم مستقیم پاسخ ایمنی ذاتی از طریق
پیوند با گیرندههای تعیین الگو مانند گیرنده مانوز و
ناقوسیشکل موجود در سلولهای بیگانهخوار مانند
ماکروفاژ وجود دارد (.)Chen et al., 2008
ساکاریدهای حاصل از جنس اسپیرولینا که سالها
بهعنوان مکمل مورد مصرف قرار گرفتهاند ،هیچ گونه
عوارض جانبی را به دنبال نداشته و منبعی از

میشود .این عصارهها با القای روند مرگ سلولی در
بدن ،سبب مهار تکثیر سلول  ،CT-26آسیب
به  DNAو پروتئینها خواهد شد .آسیب به DNA
سبب مهار سیگنالرسانی ،آسیب به پروتئین و بروز
اختالل در هموستازی میشود که در این صورت
مرگ سلولی تسهیل خواهد شد (.)Li et al., 2010
تحریک سیستم ایمنی
برخی مکانیسمهای دفاعی میتوانند سلولهای
نامتعارف از قبیل سلولهای سرطانی را از بین ببرند.
مرگ سلولی ،سیستم ایمنی را از دو مسیر شامل
تولید سلولهای کشنده طبیعی و گیرنده فاس
تحریک میکند .در مسیر اول ،سلول هدف با
لنفوسیتهای  Tسیتوتوکسیک ( )CTLsیا سلول
کشنده طبیعی درتماس است .این سلولها
گرانولهای حاوی پرفورین را اگزوسیتوز کرده و
آنزیمهایی را به درون سلول هدف وارد میکنند.
گرانزیم  Bبه منظور تولید رشته  BID ،tBIDرا
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ترکیبات ارتقاء دهنده سیستم ایمنی است
( .)Gershwin and Belay, 2008مالنوما ،جز رایج
ترین و مهاجمترین انواع سرطان پوست بشمار می
رود ( .)Wang et al., 2017عوامل محیطی مانند
نور خورشید و ژنتیک در این نوع سرطان دخیل
هستند ( .)Garbe and Leiter, 2009با وجود
ضرورت درمانهای شیمیایی ،جراحی و رادیوتراپی
در این زمینه ،داروهای شیمیایی مورد استفاده اغلب
سبب سمیت سلولی حاد و عوارض جانبی هستند
که برای سایر اندامهای بدن مضر بوده و در نتیجه
کیفیت زندگی و طول عمر فرد بیمار را کاهش می
دهند .مصرف عصاره اسپیرولینا سبب ارتقای فعالیت
سلول کشنده طبیعی ،حذف تومور در طول مسیر
 MyD88و ایجاد فعالیت ضدتومور در هنگام
ایمونوتراپی مالنوما خواهد شد ( Akao et al.,
.)2009کمپلکسهای پلیساکاریدی جداشده از
جلبک  Chlorella yrenoidosaدربرگیرنده گلوکز
و ترکیبی از گاالکتوز ،رامنوز ،مانوز و آربیونوزاست.
این کمپلکسها محرک سیستم ایمنی بوده و نفوذ
Listeria
برخی پاتوژنها از قبیل
 monocytogenesو  Candida albicansرا به
بدن مهار میکنند (.)Spolaore et al., 2006
اجزای اصلی و مهم جلبک کلرال شامل  1و 3
بتاگلوکانبوده که محرک ایمنی فعال ،مهارکننده
رادیکال آزاد و کاهنده چربی خون بهحساب میآید.
برخی مولکولهای سبک مانند-λکاراجینان
جداشده از جلبک Chondrus ocellatusو یا
ترکیب مالینگامید جدا شده از  L.majusculeنیز
دارای پتانسیل سمیت سلولی و محرک بالقوه
سیستم ایمنی هستند ( ;Burja et al., 2001
.)Zhou et al., 2006

مرتضائی و باباخانی

 .(Jimenoet al., 2004با این حال ،توسعه این
ترکیبات مفید بهدلیل فقدان پیشینه درمانی در
مقایسه با زیستگاه خشکی در مرحله بدوی خود قرار
دارد .در طی چند دهه اخیر ،تالشهای چشمگیری
در زمینه تجاریسازی و گسترش اطالعات آکادمیک
در زمینه جداسازی و شناسایی ترکیبات مشتق شده
از گونههای مختلف مخصوصا بیمهرگان ارائه شده
است ( Kathiresan and Sithrangaboopathy,
.)2010
جلبکهای دریایی خوراکی بهدلیل افزایش
سالمتی و کاربرد در طب سنتیو منبعی بالقوه از
تولید ترکیبات زیستفعال و با ارزش داروییمورد
توجه محققین قرار گرفتهاند .این جلبکها بهطور
عمده در زمینه تحقیقات فارماکولوژی بهویژه توسعه
درمانهای سرطان مفید واقع شدهاند .از اینرو ،انجام
مطالعات بیشتر و گستردهتر در زمینه بررسی اثرات
مختلف متابولیتها و ترکیبات جداشده از جلبکها
بر مهار سلولهای سرطانی و جایگزین نمودن آنها
به جای عناصر شیمیایی و سنتتیک در صنایع
دارویی ضروری و حائز اهمیت تلقی میشود.
توصیه ترویجی
با افزایش استفاده از محصوالت سازگار با
محیطزیست ،تالشهای بسیاری در زمینه ارزیابی
پتانسیل ترکیبات زیستفعال مشتق شده از
ماکروجلبکها در صنایع غذایی ،آرایشی و دارویی
شده است .از جمله مزایای جلبکهای دریایی نسبت
به گیاهان خشکیزی ،وجود ویژگیهای متنوع ،رشد
سریع ،پرورش در آب شور ،متابولیتهای زیستفعال
و حفظ منابع ارزشمند آب شیرین است .با این حال،
استخراج عوامل زیستی مفید از جلبکها ،هزینهبر
بوده و نیازمند دقت و تجربه بسیاری است .همچنین،
تجاریسازی این محصوالت نیازمند دستیابیبه
دانش فنی ،توسعه تکنولوژی ،بررسی سطوح
استاندارد و کارایی است (.)Hafting et al., 2015
از جمله اقدامات در زمینه افزایش کارایی ترکیبات

نتیجه گیری
اکوسیستمهای دریایی دارای منابع با ارزشی از
ترکیبات زیستفعال هستند که انتظار میرود در
آینده 95 ،درصد از بیوسفر را تشکیل دهند (
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زیستفعال استفاده از روشهای انتقال ژنومی است
 این مسئله بهعلت فقدان.)Charrier et al., 2015(
اطالعات کافی در زمینه مکانیسمهای تنظیم و
 نیازمند بررسی بیشتری،انتقال ژن ترکیبات جلبکی
 این ترکیبات در مقایسه با ترکیبات سنتتیک.است
دارای حداقل عوارض خطرناک و مضر برای
مصرفکننده بوده و در بسیاری از مناطق قابلیت
 توسعه تحقیقات در زمینه، از اینرو.دسترسی دارند
تولید زیتودههای جلبکی در مقیاسهای کوچک و
 ابداع روشهای نوین در زمینه استخراج،انبوه
ترکیبات مفید و با ارزش و بررسی ابعاد مختلف از
جمله مزایا و معایب استفاده از متابولیتها در صنایع
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Abstract
Cancer is one of the main reasons for human mortality, and it develops by factors such as tobacco, poor
nutrition, radiation, chemical agents, inherited mutations, and malfunction of tumor suppressor genes.
Nowadays, functional and preventive approaches like targeted molecular therapy by synthetic drugs or natural
and organic derived products could be helpful for cancer treatment. However, exploring new, safer and cheaper
methods of treatment with natural origin has increased due to chemical adverse effects of drugs on intact tissues.
In this regard, most studies have been focused on marine algae such as cyanobacteria, green and brown algae
and dinoflagellates as promising and natural resources. Their initial and secondary metabolites including various
polysaccharides, polyphenol or terpenes could inhibit mutant and cancer cell lines by inducing immune system,
cell signaling and antioxidant activity, which result in apoptosis or cell death. In this respect, the present review
has focused on different potent marine algae, produced metabolites, anticancer effects and related research in
this field.
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