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چکیده

Abstract
C-Phycocyanin has been demonstrated to have a
series of pharmacological attributes without
leading to toxicity. The aim of this study was to
evaluate potential of anti-cancer and antioxidant CPC on CT-26 and HT-29 cell lines in vitro and in
Balb/c mice. The CT-26 and HT-29 cells were
treated with various concentrations of C-PC extract
(1-100µg/ml) in 48hr. Antiproliferative effect was
measured by morphological observations, DAPI
and AO/PI Staining, MTT assay, fluorescence
microscope and Flow cytometry assays.
Antioxidant effects of C-PC on CT-26 tumor cells
transplanted in Balb/c mice was also checked out
invivo. Male Balb/c mice were tested in four
groups.group1 was considered as control. Group 2
were fed by C-Phycocyanin (50mg/kg) daily. In
groups 2-4, cisplatin (3mg/kg) was injected, and
group 3 silymarin (100mg/kg) was injected daily.
Finally serum levels of MDA, TAC, and Total
Billirubin, Total Protein and Albumin and
activities of GPX, Catalase, SOD, ALT, AST, and
LDH were assayed. C-PC showed considerable
anti-proliferative effect on CT-26 and HT-29 tumor
cell lines with IC50 =47.4 µg/ml and IC50=49.4
µg/ml respectively. In addition, C-PC because of
its antioxidant potential, significantly (P<0/001),
decreased MDA and increased levels of liver
antioxidant enzymes.
Keywords: Antioxidant, Mice, Phycocyanin.

.فیکوسیانین دارای خصوصیات درمانی بدون اثر سمیتی میباشد
هدف این مطالعه بررسی اثر آنتیاکسیدانی و ضد سرطانی
 و در موشهایHT-29  وCT-26 فیکوسیانین روی سلولهای
1-100µg/ml  این سلولها با غلظتهای. میباشدBalb/c
 ساعت تیمار شدند و اثرات ضد تکثیری آن48 فیکوسیانین بهمدت
 تست،DAPI  وAO/PI  رنگآمیزی،با روشهای مورفولوژیکی
 در. میکروسکوپ فلورسانس و فلوسایتومتری بررسی شد،MTT
 تیمار با-2 ، کنترل-1 فاز حیوانی موشها سرطانی شده و به چهار گروه
 و100mg/kg  تیمار با سیلیمارین- 3 ،50mg/kg فیکوسیانین
 هفته4  بعد از گذشت. تقسیم شدند3 mg/kg  سیسپالتین-4
 آلبومین و، پروتئین تام، بیلیروبین،TAC ،MDA سطوح سرمی
LDH ،ALT ،AST ،SOX ،CAT ،GPX فعالیت آنزیمهای
 فیکوسیانین اثرات ضد تکثیری قابلتوجه با میزان.سنجش شدند
IC 50=49/4µg/ml  وCT-26  برای ردهIC50=47/4µg/ml
 نتایج نشان داد که فیکوسیانین بهطور. نشان دادHT-29 برای رده
 را کاهش و میزان آنزیمهایMDA  میزان،P<0/001 معنادار
.آنتیاکسیدانی را افزایش داد
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مقدمه
کبد اولین خط محافظت در برابر آسیب آالیندههای
محیطی و داروهای شیمیایی است .آسیب کبدی
توسط این عوامل بهطور مکرر منجر به نکروز کبدی و
آپوپتوز میشود .کامالً مشهود است که آسیبهای
اکسیداتیو نقش برجستهای در آسیبها و صدماتی که
بهواسطه داروها و سموم ایجاد میشود ،بر عهده دارد
( .)Rebecca, 2003درمانهای سرطان امروزه بهطور
عمده شامل جراحی ،رادیوتراپی و شیمیدرمانی یا
ترکیبی از این موارد است .شیمیدرمانی یکی از
درمانهای اصلی است ،اما این روش عوارضی مانند
حالت تهوع ،استفراغ ،ریزش مو ،خستگی ،ضعف
سیستم ایمنی بدن و هجوم عوامل عفونی و اختالالت
سیستمیک دارد (.)Lehman et al., 1993
سیسپالتین یکی از پرکاربردترین داروهای
شیمیدرمانی برای درمان چندین نوع سرطان در
انسان است .این دارو دارای خاصیت ضد سرطانی
بسیار قوی است و بهعنوان بخشی از درمان بسیاری از
انواع سرطانها ازجمله سرطان سر و گردن ،بیضه،
تخمدان ،دهانه رحم ،ریه ،لنفوم روده بزرگ برای
مدت نزدیک به  30سال مورداستفاده قرارگرفته است
( .)Hanigan & Devarajan, 2003با وجود اثرات
درمانی مفید سیسپالتین در درمان سرطان ،این دارو
دارای چندین عارضه جانبی سمی ازجمله سمیت
کلیوی ،کبدی ،عصبی و شنوایی است ( & Rabik
 .)Dolan, 2007اثرات سمیت کلیوی سیسپالتین
بسیار جدی است و میزان مصرف آن را محدود
میکند .در درمانهای تهاجمی سرطان که در آن از
دوزهای باالی سیسپالتین برای مهار تومور استفاده
میشود ،اثرات سمیت کبدی دارو ظاهر میشود ،در
این صورت هیدروتراپی و تجویز همزمان داروهای
مدر برای کاهش سمیت آن توصیه میشود ( Borch
 .)& Markman, 1989مطالعات متعدد برای بررسی
اثرات محافظتی ترکیبات شیمیایی مختلف در کاهش
سمیت سیسپالتین نشان داده است که برخی از

ترکیبات مورداستفاده بهعنوان محافظ شیمیایی برای
کاهش عوارض جانبی و سمیت سیسپالتین ،موجب
کاهش اثرات ضد سرطانی آن میشوند ،ولی برخی
دیگر بهطور کامل سمیت دارو را از بین نمیبرند
( .)Aamdal et al., 1987مواد بیولوژیکی گیاهی
عوارض جانبی بسیار کمی در بیماران سرطانی بهجا
میگذارند ،بنابراین تالش برای یافتن هر محصول
طبیعی در این زمینه از اهمیت بالینی خاصی برخوردار
است .آنتیاکسیدانها موادی هستند که حتی در
مقادیر کم نیز میتوانند بدن را در برابر آسیبهای
اکسیداتیو ناشی از گونههای فعال اکسیژن محافظت
کنند (.)Sanchez-Moreno et al., 1999
بدینجهت ،دستیابی به انواع جدید آنتیاکسیدانهای
گیاهی موردتوجه جدی بسیاری از محققان قرارگرفته
است .جلبکهای سبز آبی ازجمله جلبک اسپیرولینا
پالتنسیس 1ابتداییترین اشکال حیات روی زمین
هستند .سیانوباکتر فیکوسیانین )C-PC( 2یک
رنگدانه غیر سمی محلول در آب است که از جلبک
اسپیرولینا پالتنسیس جداشده و دارای خواص
آنتیاکسیدانی و مهارکننده رادیکال قابلتوجهی است
و همچنین اصلیترین فیکو بیلی پروتئین در
سیانوباکتریها است .این بیلی پروتئین فلورسانس
قرمز آبی ،برای اولین بار در سال  1928توسط
لمبرگ 3گزارش شد .این ماده از یک پروتئین و یک
کروموفور تشکیلشده است که قسمت پروتئینی از زیر
واحد  αو  βتشکیل شده است ( Patel et al.,
 .)2005خواص محصوالت فیکوسیانین به نسبت
خلوص آن بستگی دارد که بهعنوان نسبت جذب در
 620و  280نانومتر تعریف میشود (Bermejo
 .)Acien et al., 2003با توجه به اثرات بسیار مفید
درمانی فیکوسیانین ،بهویژه اثرات آنتیاکسیدانی آن،

1. Spirulina platensis
2. Phycocyanin
3. Lemberg
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احتماالً این ماده قادر به محافظت از کبد در برابر
اثرات سمی اکسیداتیو داروی شیمیدرمانی
سیسپالتین است .این مطالعه خصوصیات
ضدسرطانی فیکوسیانین در محیط خارج بدن و بر
روی سلولهای رده سرطانی کولون موش ()CT-26
و انسانی ( )HT-29و همچنین بررسی خصوصیات
آنتیاکسیدانی آن در محافظت از بافت کبد در برابر
سمیت سیسپالتین را ارزیابی میکند.
مواد و روشها
استخراج و تصفیه فیکوسیانین

پودر خشک جلبک اسپیرولینا پالتنسیس در آب مقطر
به نسبت  1به  25حل شد و طی  3-5چرخه منجمد و
ذوب شد .سپس بهمدت  20دقیقه ،با فرکانس 40
هرتز سونیکه شد .محلول بهدستآمده در  10000 gو
دمای  4درجه سانتیگراد بهمدت  15دقیقه سانتریفیوژ
شد .مایع روی سطح (سوپرناتانت) به رنگ آبی شفاف
توسط کاغذ واتمن  No.1صاف گردید .سولفات
آمونیوم جامد بهصورت تدریجی ،به ماده خام حاصل،
اضافه شد تا به  50درصد حد اشباع رسید .محلول
حاصل بهمدت یکشب در دمای  4درجه سانتیگراد
نگهداشته شد .رسوب حاوی فیکوسیانین در بافر
فسفات سدیم  0/005 Mو  pH=7حل شد و دردمای
 4درجه سانتیگراد و درظرف دربسته نگهداری شد.
درنهایت تصفیه فیکوسیانین از طریق دیالیز انجام شد.
بعد از استخراج و تخلیص فیکوسیانین،کاردردو فاز in
 vitroو  in vivoدنبال شد.
فاز invitro
رده سلولهای سرطان روده بزرگ  CT-26و HT-29

بهدستآمده از  NCBIدر محیط  RPMI-1640با
 10درصد  FBSکشت داده شد و در دمای  37درجه
سانتیگراد در دستگاه انکوباتور  5درصد مرطوب CO2
انکوبه شدند .سوسپانسیون سلولی حاوی تعداد مناسب
سلول تهیه و در پلیت کشت  96تایی بهمدت 48

سلولهای سرطان کولون در  in vitroو in vivo
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ساعت انکوبه گردید .سپس محلول  MTTبه هر خانه
اضافهشده و بهمدت  4ساعت در تاریکی نگهداری و
جذب نوری محتوای حفرهها در طولموج  570 nmو
رفرنس  630 nmخوانده شد ( Mahendran & Bai,
 .)2013همچنین از طریق تست  Probitمیزان
 IC50نیز محاسبه شد .مراحل این تست برای هر
کدام از عصارهها و روی هر رده سلولی  3-4بار
تکرارشد .جهت بررسی مورفولوژیکی سلولهای CT-
 26و  HT-29که بهمدت  48ساعت تحت تیمار با
غلظتهای مختلف فیکوسیانین قرار گرفته بودند،
ازشیوه رنگآمیزی  AO/PIاستفاده و سپس سلولها
بهوسیله میکروسکوپ فلورسانس بررسی شدند
( .)Namvar et al., 2014از روش رنگآمیزی به
نام 4-6-diamidino-2-phenylindole ( DAPI
 )dihydrochlorideکه عموماً جهت رنگآمیزی
هسته سلولها و بررسی وضعیت مورفولوژیکی هسته
به کارمی رود نیز جهت بررسی تغییر شکل و ساختار
هسته استفاده شد (.)Thangam et al., 2014
بهمنظور آنالیز فلوسایتومتری ،سلولهای سرطانی
 CT-26و  HT-29که به رشد مناسب رسیده بودند،
آنالیز فلوسایتومتری انجام شد .بدین منظور ،از کیت
فلوسایتومتری ( BD Annexin Vشرکت سیگما
آلدریچ) حاوی سه محلول بافرِ باندکننده ،ماده  PEو
 7AADبود ،استفاده شد ( Tayarani‐najaran et
.)al., 2013
فاز invivo

در فاز حیوانی جامعه آماری موردمطالعه ما شامل گروه
40تایی سر موش سوری نر  4-6 ،Balb/cهفتهای با
وزن  20±2گرم بودند که از محل پرورش و نگهداری
حیوانات آزمایشگاهی انستیتو پاستور ایران خریداری
شدند .حیوانات تحت چرخه روشنایی-تاریکی 12:12
بودند که از ساعت  6صبح تا  6عصر بود .دمای محیط
آزمایشگاه  23±3درجه سانتیگراد و رطوبت  40تا 60
درصد بود ( .)Deng et al., 2013جهت ایجاد مدل
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سرطانی موشها ،سلولهای  CT-26کشت دادهشده
6
با حجم  3×10سلول در هر  100ماکرو لیتر PBS
بهصورت زیرپوستی تزریق شدند .پس از تقریباً 10
روز ،حیوانات بهطور تصادفی به گروههای مساوی
تقسیم شدند ،از جمله گروه  -1گروه کنترل -2 ،گروه
درمان با فیکوسیانین -3 ،گروه کنترل مثبت،
سیلیمارین  -4گروه سیسپالتین .سیسپالتین به
میزان  3mg/kgدر  10ml/kgسالین 0/9
درصد هر پنج روز یکبار بهصورت داخل صفاقی
(جمعاً پنج نوبت) 1به گروههای  2تا  4تزریق شد .به
گروه  1نیز نرمال سالین  0/9درصد به همان روش
تزریق شد .گروه  3نیز بهعنوان رفرنس ،داروی
سیلیمارین را به میزان  100 mg/kgدر 10 ml/kg
نرمال سالین با تزریق داخل صفاقی بهمدت  4هفته
دریافت کردند .گروه  2نیز با فیکوسیانین به میزان
 50 mg/kgدر  10 ml/kgنرمال سالین بهصورت
گاواژ بهمدت  4هفته روزانه تغذیه شدند
( .)Baluchnejadmojarad et al., 2009در پایان
دوره درمان 1 ،میلیلیتر خون از قلب موشها توسط
سرنگ برای اندازهگیری عوامل بیوشیمیایی شاخص
عملکرد کبد گرفته شد و نمونههای سرم خون جدا
شد .از نمونههای سرمی برای اندازهگیری میزان
آالنین آمینوترانسفراز ،آسپارتات آمینوترانسفراز و
الکتات دهیدروژناز ،بیلی روبین ،پروتئین کل و
آلبومین استفاده شد ( .)Teitz, 1987پراکسیداسیون
چربی در کبد با روش رنگسنجی بهوسیله اندازهگیری
TBARS
قالب
در
مالوندیآلدهید
()Thiobarbituric acid reacting substances
طبق روش  )1988( Fraga et al.انجام شد .بهطور
خالصه 0/1 ،میلیلیتر هموژنات بافتی با  2میلیلیتر
محلول Trichloroacetic acid-Hcl ( TBA
 37( )reagentدرصد  0/25 ،TBAمول  HCLو

1. Liao

 ،%15 TCAبه نسبت  )1:1:1مخلوط و پس از 15
دقیقه حمام بخار ،خنک شد و در  3500 gبهمدت 10
دقیقه در دمای اتاق سانتریفیوژ شد .شدت جذب
محلول شناور شفاف در  535nmدر مقابل محلول
بالنک اندازهگیری شد.
دیسموتاز
سوپراکسید
فعالیت
( )SOD:EC1.15.1.1توسط روش Nishikimi et
 )1972( al.تعیین شد .در حدود  5میکروگرم از
پروتئینهای تام هموژنات کبد با بافر پیرو فسفات
سدیم )Phenazine methosulfate( PMT ،و
) NBT (Nitro-blue tetrazoliumمخلوط شد.
واکنش با افزودن Nicotinamide-( NADH
 )adenine dinucleotide phosphateآغاز شد.
مخلوط واکنش در دمای  30درجه سانتیگراد بهمدت
 90ثانیه انکوبه و با افزودن  1میلیلیتر اسید استیک
گالسیال متوقف گردید .شدت جذب مخلوط رنگزای
تشکیلشده در  560nmاندازهگیری شد ( Nishikimi
 .)et al., 1972فعالیت کاتاالز توسط روش
 )1985( Claiborneو براساس تجزیه پراکسید
هیدروژن در  240nmموردسنجش قرار گرفت .بهطور
خالصه ،مخلوط موردسنجش متشکل از 1/95
میلیلیتر بافر فسفات ( 1 ،)0/05 M, pH=7میلیلیتر
پرکسید هیدروژن  0/019 Mو  0/05میلیلیتر PMS
( 10درصد) در حجم نهایی  3میلیلیتر بود .تغییرات
جذب ،در  240nmاندازهگیری شد ( Claiborne,
 .)1985فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز با استفاده از
روش  )1973( Rotruck et al.سنجش شد.
گلوتاتیون پراکسیداز ،در هموژنات بافتی ،گلوتاتیون را
اکسیده کرده که بهطور همزمان پر اکسید هیدروژن به
آب احیاء میگردد .این واکنش پس از  10دقیقه توسط
تریکلرواستیک اسید متوقف و گلوتاتیون باقیمانده
توسط محلول Dithiobis nitrobenzoic ( DTNB
 )acidدوباره فعال سده و منجر به تشکیل ترکیب
رنگی میگردد که با اسپکتروفتومتر در 420 nm
اندازهگیری شد.
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سلولهای سرطان کولون در  in vitroو in vivo

 IC50=47/4µg/mlبرای رده سرطانی  CT-26و
غلظت  IC 50=49/4µg/mlبرای رده سلولی HT-29
بهعنوان مقادیر  IC50در نظر گرفته شد (شکل .)1
CT26 cell line
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80
60
40

%Inhibition

سنجش فعالیت آنـزیم کبـدی آسپارتات آمینـو
ترانسـفراز ( )ASTو آالنین آمینـو ترانسـفراز ( )ALTبـا
اسـتفاده از کیت آنزیمی  COبیوشیمی (شرکت پارس
آزمـون) و توسط روش پیشنهادی فدراسیون بینالمللی
شیمی بالینی و طب آزمایشگاهی ( )IFCCبا کمک
دستگاه اتوآناالیزر انجام شد .اندازهگیری الکتات
دهیدروژناز سرم در آزمایشگاه بهروش اسپکتروفتومتری
با دستگاه اتوآناالیزر و با استفاده از روش ()DGKC
روش استاندارد انجمن بیوشیمی آلمان انجام شد .در این
روش فعالیت آنزیم با توجه به میزان تغییر غلظت
 NADHتعیین میشود .برای سنجش فعالیت آنـزیم
الکتـات دهیدروژناز از کیت آنزیمی  COبیوشیمی
(شرکت پارس آزمون) استفاده شد.
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در مطالعه حاضر بعد از جمعآوری دادهها،
تجزیهوتحلیل با استفاده از روشهای آماری توصیفی و
استنباطی انجام شد .از نرمافزار GraphPad Prism
نسخه هفت در سطح معنیداری ( )P<0/001استفاده
شد .در بخش آمار توصیفی ،از شاخصهای پراکندگی
شامل میانگین و انحراف استاندارد و نمودار استفاده
شد .همچنین همسان بودن واریانسها در مقایسات
بین گروهی توسط آزمون لون سنجیده شد به دلیل
نرمال بودن توزیع ،از آزمون پارامتریک ،آزمون
 ANOVAاستفاده شد.

40

نتایج
بعد از کشت سلولهای سرطانی  CT-26و  HT-29در
محیط مناسب و تیمار با غلظتهای متفاوت فیکوسیانین
 1-100 µg/mlو بررسی بهوسیله تست  ،MTTنتایج
نشان داد که با افزایش غلظت فیکوسیانین بر روی سل
الین ها در طی  48ساعت ،اثرات ضد تکثیری و مهار
رشد بیشترمی شود .غلظت  IC50غلظتی که در آن
غلظت ،رشد  50درصد از سلولها مهار میشود ،بهوسیله
تست  MTTمشخص شد و غلظتهای

%Inhibition

روش تجزیهوتحلیل آماری
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شکل  .1اثرات سیتوتوکسیک غلظتهای مختلف فیکوسیانین
برروی سلولهای CT-26و  HT-29در طی  48ساعت تیمار
که بهوسیله تست  MTTسنجیده شد .مقادیر بهصورت
میانگین ±انحراف معیار بیان شدند (.)P<0/001
تغییرات ساختاری سلولهای  CT-26و HT-29

بعد از  48ساعت تیمار با فیکوسیانین ،شامل تغییر
شکل سلولها ،متراکم شدن کروماتین ،بیرونزدگی
غشای پالسمایی و تشکیل اجسام آپوپتوزی بود
بهگونهای که سلولهای  CT-26که در حالت نرمال
بهصورت دوکیشکل و کشیده بودند ،تغییر شکل داده
و به فرم دایرهای شکل درآمده بودند .سلولهایی که
با غلظتهای  50 ،10و  100میکروگرم در میلیلیتر
فیکوسیانین تیمار شده بودند بهوسیله رنگآمیزی
اختصاصی اکریدین اورنج /پروپودیوم یداید و همچنین
رنگآمیزی  DAPIو با میکروسکوپ فلورسانس
موردبررسی قرار گرفتند ،اشکال آپوپتوزی در غلظت
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داد .در گروه  ،3داروی سیلیمارین و در گروه ،2
فیکوسیانین سطوح سرمی افزایشیافته آنزیمهای
شاخص آسیب کبد و بیلیروبین تام سرم در اثر
سیسپالتین را بهطور معنیدار ( )P>0/001و تا حد
طبیعی کاهش و مقـادیر کاهشیافته پروتئین تام و
آلبومین سرم در اثر سیسپالتین را تا سطوح طبیعی خود
افزایش دادند (جدول .)1
نتایج حاصل از سنجش آنزیمهای کبدی در جدول
( )2آورده شده است .بر طبق این نتایج ،در گروه ،4
سیسپالتین مقادیر آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز،
کاتاالز ،گلوتاتیون پراکسیداز و ظرفیت تام
آنتیاکسیدانی ) (TACرا در مقایسه با گروه  ،1بهطور
معنیداری ( )P>0/001کاهش و میزان
مالوندیآلدهید را بهطور معنیداری ()P>0/001
افزایش داد .در گروه  ،3داروی سیلی مارین و در گروه
 ،2فیکوسیانین ،مقادیر آنزیمهای آنتیاکسیدانی فوق
را که در اثر سیسپالتین کاهشیافته بود ،بهطور
معنیدار ( )P>0/001و تا حد طبیعی خود افزایش
دادنـد .در گروه  ،3سیلیمارین و در گروه ،2
فیکوسیانین مقدار افزایشیافته مالوندیآلدهید در اثر
سیسپالتین را بهطور معنیدار ( )P>0/001و تـا حد
طبیعی خود کاهش دادند (جدول .)2

 IC50و مرگ سلولی نوروزی در غلظتهای باالتر را
نشان دادند .رنگآمیزی  DAPIنیز قطعهقطعه شدن
کروماتین و آپوپتوز هستهای را نشان داد که
نشاندهنده مرگ سلولی آپوپتوزی در غلظت IC50
میباشد .نتایج فلوسایتومتری نشاندهنده وقوع آپوپتوز
یا مرگ سلولی در این سلولها بود .همانطور که در
شکل  2نشان دادهشده است در رده سلولی ،CT-26
 22درصد و در رده سلولی  25 ،HT-29درصد
سلولها در مرحله آپوپتوز زودرس ( Early
 )apoptoseو  30درصد از سلولهای  CT-26و 32
درصد از سلولهای  HT-29در مرحله آپوپتوز تأخیری
( )Late apoptoseقرار دارند که نشاندهنده اثرات
سیتوتوکسیک فیکوسیانین میباشد.
در فاز  in vivoبعد از جداسازی سرم موشها ،میزان
آنزیمهای شاخص آسیب کبدی مانند آالنین
آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز ،الکتات
دهیدروژناز ،بیلیروبین تام ،آلبومین و پروتئین تام
سنجیده شد .در موشهای گروه  ،4داروی سیسپالتین
سطوح سرمی آنزیمهای آالنین آمینوترانسفراز ،آسپارتات
آمینوترانسفراز و الکتات دهیدروژناز و بیلیروبین تام سرم
را در مقایسه با گروه  1بهطور معنیداری ()P>0/001
افزایش و میزان پروتئین تام و آلبومین سرم را کاهش
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شکل  .2آنالیز فلوسایتومتری سلولهای  CT-26, HT-29تیمارشده با فیکوسیانین  50 µg/mlبهمدت  48ساعت نشاندهنده اثرات
سیتوتوکسیک این ماده میباشد .در رده سلولی  %22،CT-26و در رده سلولی  %25 ،HT-29سلولها در مرحله آپوپتوز زودرس ( early
 )apoptoseو  %30از سلولهای  CT-26و  %32از سلولهای  HT-29در مرحله آپوپتوز تأخیری ) (late apoptoseقرار دارند که
نشاندهنده اثرات سیتوتوکسیک فیکوسیانین میباشد (.)P<0/001
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سلولهای سرطان کولون در  in vitroو in vivo

جدول  .1تأثیر فیکوسیانین بر فرا سنجههای بیوشیمیایی سرم موش در آسیب کبدی ناشی از سیسپالتین
گروهها
آالنینآمینوترانسفراز ()U/L
آسپارتات آمینوفراز ()U/L
الکتات دهیدروژناز ()U/L
بیلیروبین تام سرم ()mg/dl
آلبومین ()g/dl
پروتئین تام سرم ()g/dl

1
52/57±2/14
63/69±1/24
647/42±16/72
0/79±0/04
4/29±0/39
8/55±0/65

2
54/98±2/47 b
68/67±1/34b
686/17±27/6b
0/95±0/05b
4/20±0/35b
7/57±0/49b

3
53/69±2/27
62/14±1/35
679/93±32/4
0/98±0/03
4/14±0/36
7/67±0/44

4
71/8±1/62a
89/98±2/1a
996±34/81a
1/56±0/04a
2/98±0/31a
5/87±0/38a

مقادیر بهصورت میانگین ±انحراف استاندارد برای  10سر موش در هر گروه ارائه شده است ( -1 .)p>0/001گروه کنترل -2 ،گروه سرطانی و فیکوسیانین -3 ،گروه
سرطانی و سیلیمارین -4 ،گروه سرطانی و سیسپالتین.
 )aاختالف معنیدار با گروه  )b ،1اختالف معنیدار با گروه .4

جدول  .2تأثیر فیکوسیانین بر فعالیت آنتی اکسیداتیوی کبد موش در آسیب ناشی از سیسپالتین
گروهها
مالوندی آلدهید ()nmol/g protein
سوپر اکسید دیسموتاز ()U/mg protein
کاتاالز ()U/mg protein
گلوتاتیون پراکسیداز ()U/mg protein
ظرفیت تام آنتیاکسیدانی ()mmol/Fe

1
2/63±0/27
12/12±0/52
65/38±2/18
23/31±1/81
15/40±3/14

2
2/78±0/19b
12/58±/78
58/86±1/94b
17/43±1/14
11/64±2/21

3
2/69±/21b
13/21±/49b
57/08±1/78
19/22±1/52b
12/66±3/7b

4
3/61±/24a
9/54±0/81a
43/19±2/01a
15/74±1/38a
10/15±2/01a

مقادیر بهصورت میانگین  ±انحراف استاندارد برای  10سر موش در هر گروه ارائهشده است ( -1 .)p >0/001گروه کنترل -2 ،گروه سرطانی و فیکوسیانین -3 ،گروه سرطانی و
سیلیمارین -4 ،گروه سرطانی و سیسپالتین.
 )aاختالف معنیدار با گروه  )b ،1اختالف معنیدار با گروه  ،4را نشان میدهد.

بحث و نتیجهگیری
بررسیهای مورفولوژیکی این تحقیق ،نشان دادند
که فیکوسیانین ،دارای اثرات سیتوتوکسیک بر رده
سلولهای سرطانی کولون میباشد که این اثرات
بهصورت تغییر شکل سلولها ،متراکم شدن کروماتین،
بیرونزدگی غشای سلول و چروکیدگی سلول نشان
داده شد که با مطالعات )2013( Thangam et al.
مطابقت داشت .همچنین )2008( Basha et al.
دریافتند که فیکوسیانین در تومورهای انسانی میتواند
سیکل سلولی را در مرحله  G₀/G1متوقف کند و سنتز
 DNAرا بلوک کند و به این طریق تکثیر سلول
توموری را مهار کند .در مطالعهای دیگرYong et al. ،
( )2012فعالیت ضد توموری فیکوسیانین را بر روی
سلولهای  Helaمطالعه کردند و به میزان مهار رشد
تا  31درصد با غلظت  80 mg/lرسیدند که با نتیجه
این تحقیقات که فیکوسیانین باعث القای  30درصد
آپوپتوز در سلولهای  CT-26و همچنین  32درصد

آپوپتوز در سلولهای  HT-29شد ،همسو میباشد
( .)Ou et al., 2012با جمعبندی همه این اطالعات،
نتیجهگیری اولیه این است که مکانیسم مهاری
فیکوسیانین ،سیکل سلولی را در مرحله  G1به فاز S
مهار میکند ،بنابراین باعث تضعیف سنتز DNA
میشود و تکثیر سلول توموری بهوسیله مهار تکثیر
 ،DNAمهار میشود .در مرحله  ،in vivoدر این
مطالعه ،سیسپالتین باعث افزایش معنیدار مقادیر
سرمی آنزیمهای شاخص آسیب کبدی آسپارتات
آمینوترانسفراز ،آالنین آمینوترانسفراز و الکتات
دهیدروژناز و بیلیروبین تام و کاهش معنیدار پروتئین
تام و آلبومین سرم در مقایسه با گروه شاهد سالم شد.
تغییرات معنیدار در مقادیر سرمی فرا سنجههای
مذکور متعاقب تیمار با سیسپالتین کـه نشاندهنده
آسیب کبد میباشند ،این نتایج قبالً توسط Yousef
 )2009( et al.نیز گزارش شده است .اثرات
محافظتی فیکوسیانین در برابر کبد توسط Vadiraja
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( )2001اثبات شد .آنها فعالیت دارویی فیکوسیانین
روی سمیت القاشده در کبد موش ( )ratرا بررسی
کردند و نشان دادند که فیکوسیانین میتواند بهطور
مشخص سمیت کبد را که بهوسیله تعداد زیادی
رادیکالهای آزاد به وجود آمده بود را کاهش دهد که
با نتایج این مطالعه نیز همخوانی داشت .در ارزیابی
آسیب کبد ،سنجش سطوح آنزیمهایی نظیر آسپارتات
و آالنین آمینوترانسفراز و الکتات دهیدروژناز بهطور
وسیع مورداستفاده قرار میگیرد .وقوع نکروز یا آسیب
غشای سلول باعث رهاشدن این آنزیمها در خون
میشود .از سوی دیگر ،سطح سرمی بیلیروبین،
آلبومین و پروتئین تام با عملکرد سلولهای کبـدی در
ارتبـاط میباشد ( .)Stockham & Scott, 2002در
این پژوهش ،تیمار با فیکوسیانین ،بهطور معنیداری
مانع از بروز اثرات سمیت سیسپالتین در کبد موشها
شد .این اثر احتماالً به دلیل محافظت غشای سلول و
ممانعت از نشت آنزیمهای داخل آن حاصل میشود
( .)Thabrew et al., 1987کنترل مؤثر سطوح
بیلیروبین ،آلبومین و پروتئین تام سرم ،بهبود
زودهنگام مکانیسمهای عملکردی و ترشحی
سلولهای کبدی را نشان میدهد .اثرات مفید فوق را
میتوان به اثرات آنتیاکسیدانی فیکوسیانین مربوط
دانست که فیکوسیانین با جلوگیری از پر اکسیداسیون
لیپیـدی ،منجر به تثبیت غشاهای سلولی شده و مانع
از نشت آنزیمها میشود (.)Vadiraja et al., 1998
افزایش مالوندیآلدهید در بافت کبد ،متعاقب مصرف
سیسپالتین در موشها ،نشان داد که آسیب
اکسیداتیو ناشی از رادیکالهای آزاد ،یکی از
مکانیسمهای احتمالی در آسیب کبدی سیسپالتین
میباشد .نقش استرس اکسیداتیو و مداخله گونههای
فعال اکسیژن در سمیت کبدی سیسپالتین توسط
 )2006( Iraz et al.به اثبات رسیده است .در این
مطالعه تغییراتـی در سیستم تدافعی آنتیاکسیدانی و
میزان مالوندیآلدهید بافت کبد موشها متعاقب تیمار
با سیسپالتین مشاهده شد .کاهش فعالیت سوپر

اکسید دیسموتاز شاخصی حساس برای آسیب
سلولهای کبدی است .این آنزیم یکی از مهمترین
عوامل در سیستم تدافعی آنتیاکسیدانی آنزیمی است.
سوپراکسید دیسموتاز آنیـون سوپراکسید را با تبدیل به
پر اکسید هیدروژن پاکسازی کرده و بدین ترتیب
اثرات سمی آن را کاهش میدهد ( Curtis et al.,
 .)1972در این پژوهش ،میزان سوپراکسیددیسموتاز
در موشهای دریافتکننده سیسپالتین به دلیل
تشکیل فراوان آنیونهای سوپراکسید ،بهطور
معنیداری کاهش یافت که در پی آن فعالیت
آنزیمهای پراکسیدهیدروژن یعنی کاتاالز و گلوتاتیون
پراکسیداز نیز در این حیوانات بهطور معنیداری
کاهش پیدا کرد .غیرفعالشدن سوپراکسیددیسموتاز
توسط آنیونهای افزایشیافته سوپراکسید ،منجر به
غیرفعالشدن آنزیمهای کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز
میشود .کاتاالز با تجزیه پر اکسید هیدروژن بافتها را
در برابر رادیکالهای فعال هیدروکسید محافظت
میکند .بنابراین ،کاهش فعالیت کاتاالز ممکن است به
برخی اثرات مخرب ناشی از رادیکال سوپراکسید و
پراکسید هیدروژن منجر شود ( Chance et al.,
 .)1952در این تحقیق ،مصرف فیکوسیانین مانع از
کاهش آنزیمهای سوپراکسید دیسـموتاز ،کاتاالز و
گلوتاتیون پراکسیداز در اثر سیسپالتین شد که این
اتفاق ممکن اسـت در اثر پاکسازی رادیکالها توسط
فیکوسیانین باشد که باعث حفظ و بقای این آنزیمها
شده است .فیکوسیانین استخراجشده از جلبک
اسپیرولینا پالتنسیس ،فقط یک پروتئین ساده نیست
بلکه یک ترکیب طبیعی عالی غذایی و سالم و ایمن
است که مجموعهای از خواص فیزیولوژیکی و دارویی
مانند خاصیت ضدسرطانی ،ضدالتهابی و آنتیاکسیدانی
بدون عوارض جانبی دارد .با توجه به تحقیقات ما نیز،
فیکوسیانین احتماالً با خواص آنتیاکسیدانی خود ،کبد
را در برابر اثرات سـمی اکسیداتیو سیسپالتین
محافظت میکند .بنابراین ،پس از انجام
کارآزماییهای اتفاقی و حصول نتایج مثبت ،میتواند
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in vivo  وin vitro سلولهای سرطان کولون در

با سایر داروهای شناختهشده که یک بیماری خاص را
بهخوبی درمان میکنند بسیار جالب و بحثبرانگیز
.خواهد بود
سپاسگزاری
این مطالعه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز
(انستیتوی تحقیقات سرطان) و دانشگاه پیام نور (گروه
 بدینوسیله از.بیوشیمی) اصفهان انجام شده است
. تشکر و قدردانی میگردد،همکاری واحدهای فوق

 بررسی اثرات آنتیاکسیدانی فیکوسیانین بر:نجفی و همکاران

بهعنوان یک آنتیاکسیدان با منشأ طبیعی جهت
پیشگیری از آسیبهای اکسیداتیو کبد ناشی از
 در بیماران سرطانی مورداستفاده قرار،سیسپالتین
 همچنین بهدلیل فعالیت ضدسرطانی و.گیرد
،آنتیاکسیدانی عالی که فیکوسیانین از خود نشان داد
ممکن است بهعنوان یک گزینه کمک دارویی در
درمان سرطان روده بزرگ در آینده در نظر گرفته
 با توجه به اثرات دارویی فیکوسیانین و خاصیت.شود
 ترکیب غیر سمی و ایمن فیکوسیانین،طبیعی بودن آن
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