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در پژوهش . استبررسیت در دسیمختلفيو جانوریگیاهیترکیباتاستفاده از مان سرطان دربراي
هاي اکوسیستم دریاي یکی از ماکروجلبککه Laurencia caspicaجلبک قرمز ضدسرطانیاثر نیز حاضر 
وسیله ه بnm23سرکوبگراثر سمیت و تغییر بیان ژن این رواز . مورد مطالعه قرار گرفته است،استخزر 

.Lجلبک تیمار با عصاره  caspica جلبکرتیب که به این ت. شدارزیابیL. caspica از سواحل رامسر
رده . شدتهیه 50%آوري شد و عصاره هیدروالکلی آن به کمک روش پرکوالسیون با حالل متانول جمع

در میکروگرم 800و400، 200، 100، 50، 25هاي در حضور غلظتسرطان پستان T47Dسلولی 
انجام و RNAاستخراج. شددگی عصاره بررسی کشنتوانMTTکشت داده شد و با تست عصاره لیترمیلی

cDNAهاي هاي اختصاصی براي ژنآغازگر. سنتز شدnm23 وB-actin طراحی و میزان بیان ژن
،کمیReal Time PCRبا استفاده از روش IC50در غلظت B-actinنسبت به ژن مرجع nm23سرکوبگر

را به T47Dهاي رشد سلول،جلبکد که عصارهنشان داMTTاستفاده از روش . مورد بررسی قرار گرفت
از درصد50لیتر رشدمیکروگرم بر میلی175غلظتدرو همچنیندادصورت وابسته به دوز کاهش 

از نظر آماري به طور nm23سرکوبگرنشان داد که بیان ژن Real Time PCRنتایج. شدمهار اهسلول
.تغییري حاصل نکردB-actinژن افزایش یافت در صورتی که بیانيدارمعنی
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مقدمه
سرطان پستان تومور بدخیمی است که از 

ماده ژنتیکی . گیردهاي پستان منشا میسلول
ات زیادي هاي سرطانی پستان تغییرسلول

سرطانی هاي یابد، اما تقریبا تمامی سلولمی
را حفظ پستانطبیعی هايویژگیبرخی از 

شود تا میتغییراتی که سبب . کنندمی
سرطانی شوند در پستانطبیعی هاي سلول

. دهندمیمدت طوالنی و به صورت تصادفی رخ 
تر این بدان معنی است که هرچه سن فرد بیش

هاي این تغییرات در سلولاحتمال وقوعباشد، 
پستان در هاي اغلب سرطان. تر استبیشاو 

Jemal(دهد میسال روي 50باالي هاي خانم

et al., 2010; Armstrong et al., 2000 .(
هشت زن یک نفر در هرازدر ایالت متحده 

شودمیپستانزندگی خود مبتال به سرطان 
)Hunt, 2016( . 30تا 25ایران دراین رقم

,.Mousavi et al(هزار نفر است10در نفر 

با توجه به گزارش کشوري ثبت موارد . )2007
سرطانی، سرطان پستان رتبه اول را در بین 

ها کل سرطاناز 16%زنان ایران داشته است و 
گوهري و (را به خود اختصاص داده است 

زنان مبتال به سرطان پستان ). 1392همکاران،
تی براي درمان دارند از جمله متفاوهاي گزینه

ی درمانی، ها جراحی، رادیو درمانی، شیمآن

با . زیستی استهاي هورمون درمانی و درمان
افزایش شیوع مرگ و میر ناشی از توجه به 

شیمی درمانی در هاي و نقص روشهاسرطان
هاي نیاز به شیوه،پیشرفته سرطانانواع 

دشومیجدیدي براي کنترل سرطان احساس 
)Real et al., یکی از پیامدهاي پس ). 2004

از درمان سرطان پستان برگشت بیماري به 
متاستاز سرطان پستان . صورت متاستاز است

اي پیچیده است که از یند چند مرحلهآیک فر
سرطانی از پستان به هايگسترش سلول

اغلب منجر به ،مناطق دیگر بدن ایجاد شده
ین متاستازها در تررایج. شودمیمرگ بیمار 

ریه،مغز،سرطان پستان، متاستاز استخوان،
,.Shaffrey et al(است غدد لنفاوي و کبد 

2004; Suva et al., مطالعات مختلف ). 2009
نشان داده است که بیماران داراي متاستاز 

تري نسبت به سایر بیماران طول عمر کوتاه
,.Altundag et al(دارند 2007; Lee et al.,

سرکوبگر هاي اخیر ژنهايدر سال). 2008
اند که در کنترل متعددي شناسایی شده

و nm23ژن .ها نقش دارندمتاستاز سرطان
وتید ئمحصول پروتئینی آن که فعالیت نوکل

ها فسفات کینازي دارد از این دسته ژندي
Boissan(است  and Lacombe., 2012.(
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یک ژن سرکوبگر متاستاز است وnm23ژن
ها شناسایی نقش آن در بسیاري از سرطان

با این). 1386توانگر و همکاران،(شده است 
کارهاي جدیدتري در برخورد با که هر روز راه

شود ولی هنوز هم میسرطان پستان معرفی 
این بیماري جان عده زیادي را در معرض خطر 

.)1388میرمالک و کنی،(قرار داده است 
موجوداتطبیعی از امروزه یافتن ترکیبات 

اثرات که دارايها دریایی به ویژه جلبک
و ضدسرطانی باشند، ضدویروسی،ضدباکتریایی

مورد دنیاسرتاسردرگوناگونهايپژوهشدر
توجه قرار گرفته است و هر ساله مطالعات 

اي جدیدتري در این راستا انجام و نتایج ارزنده
این از جمله). 1388بهرامیان،(شود میحاصل 
هاي توان به اعضاي شاخه جلبکمیهاجلبک
شاخهکه اکثر اعضاي این اشاره کرد قرمز 

هستندداراي مصارف کاربردي زیادي 
)Sharma, L. caspicaجلبک قرمز ). 1986

اعضاي این گروه . دریازي استهاي از گونه
بیش ها آنهايو اغلب سلولهستندپرسلولی 

ه معموال از طریق این گرو. از یک هسته دارند
،مهرکیاندیار(کنند میجنسی تولیدمثل 

L. caspicaبا توجه به فراوانی جلبک). 1371

در این پژوهش اثر عصاره در دریاي خزر،
جداسازي L. caspicaهیدروالکلی جلبک

T47Dرده سلولی بر،شده از سواحل رامسر

،HEK-293نرمالسلولیردهوپستانسرطان
یت و تغییرات بیان ژن مهار کننده سمظاز لحا

.شدبررسی nm23متاستازي 

هامواد و روش
Laurenciaجلبک حاضرپژوهشدر

caspica 1393در بهمن ماه رامسرسواحلاز
سپس با آب مقطر کامال .آوري شدجمع

به پس از انتقال جلبک. شستشو داده شد
یربا استفاده از دستگاه فریز درا،آزمایشگاه

)Sigmaخشک شد) ، آلمان.

گیريعصاره
.Lعصاره هیدروالکلی جلبک  caspica به

روش پرکوالسیون با استفاده از حالل متانول 
،پور و خانويمهدي(به دست آمددرصد50

مرکز ملی ذخایر غلظت عصاره توسط ). 1388
گیري به ژنتیک و زیستی ایران که کار عصاره

گرم بر میلی67/66آنجا سفارش داده شده بود 
،سپس از این غلظت. شدلیتر تعیین میلی

هاي الزم براي تیمارها که در ادامه ذکر غلظت
عصاره تا زمان استفاده در .شدتهیه شده است،
,.Cos et al(داري شد یخچال نگه 2006.(
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T47Dتهیه کشت سلولی از رده سلولی 

در این مطالعه رده سلولی سرطانی 
رده نرمال وT47Dتان آدنوکارسینوماي پس

HEK-293 از بانک سلولی انستیتو پاستور
هايجهت کشت این رده. ایران خریداري شد

سلولی در مراحل بعدي از محیط کشت کامل 
RPMI-1640 7/3، 10%و سرم جنینی گاوي

لیتر واحد در میلی100کربنات،گرم بی
لیتر میکروگرم در میلی100وسیلینپنی

)، آلمانSigma-Aldrich(ناسترپتومایسی
انکوباتوردر ها استفاده شد و نمونه

)Memmertدرجه 37دماي با ) ، آلمان
با غلظت رطوبتگراد در یک اتمسفر سانتی

ندشدداده کشت CO2پنج درصد 
)Mokhtari et al., 2008.(

.Lاثر عصاره جلبک  caspicaزیستاییرويبر
HEK-293و T47Dرده سلولی 

قرار دادن ،ن آزمون مبناي سنجشدر ای
و هاي مختلف عصاره غلظتدر معرض ها سلول

بدین . استهاي مرده سنجش تعداد سلول
منظور از ماده موثر زرد رنگ تترازولیوم 

)MTT شرکت ؛Sigma-Aldrichو ) ، آلمان
بنفش رنگ نامحلول هاي ایجاد کریستال

استفاده شد MTTفورمازان در روش 

به همین دلیل ). 1386مکاران،ار و هزشکرگ(
براي سنجش درصد ،در مرحله نخست

هاي براي کنترل تعداد سلول،هاي زندهسلول
از روش تریپان بلو ،هاانتقال یافته به پلیت

درسلول 1×104ها به تعداد سلول. شداستفاده 
. اي منتقل شدندخانه96پلیتبهلیتر میلی

فسفات ها با بافرساعت سلول24بعد از 
مختلف عصاره هاي شستشو و با غلظت

، 100، 50، 25شامل هیدروالکلی جلبکی
در ،لیترمیلیدر میکروگرم 800، 400، 200

سرم جنینی گاوي10%محیط کشت حاوي 
)Sigma-Aldrichپس . انکوبه شدند)، آلمان

، گرادسانتیدرجه37ساعت در دماي 3از 
هر چاهک ها دور ریخته و بهمحلول روي سلول

متیل سولفیدکسید میکرولیتر دي100حدود 
)DMSO ؛ شرکتSigma-Aldrichآلمان ،(

بعد از پیپتاژ جذب در طول موج . اضافه شد
نانومتر با استفاده از دستگاه االیزا ریدر570

)Elisa Reader Anthos ) آمریکا، 2020
؛1386ار و همکاران،زشکرگ(خوانده شد 

Sheu et al., براي محاسبه درصد ). 2008
شداستفاده 1رابطه ها از مرگ سلول

و ارزشکرگ؛ 1385غضنفري و همکاران،(
).1386همکاران،
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:1رابطه 
100 ×)ODc/ODt(=درصد توانایی زیستی

ODt :هاي تیمار شدهنمونهجذب نوري .ODc :
.شدهنهاي تیمار نمونهجذب نوري

صد غلظتی از ترکیبات مورد آزمایش که در
حیات سلولی را به نصف تقلیل دهد به عنوان

IC50)The Half Maximal Inhibitory

Concentration(نظر گرفته شددر.

RNAاستخراج 

RNeasyاز کیت RNAبراي استخراج 

Plus Mini Kit)Qiagenاستفاده ) ، آلمان
RNX-Plusلیتر میلی2به این ترتیب که . شد

تیمار T47Dاي ههاي حاوي سلولبه فالسک
هاي متفاوت عصاره هیدروالکلی شده با غلظت

.Lجلبک caspicaمدتبههانمونهوشدهاضاف
انکوبه گرادسانتیدرجه37دقیقه در دماي 5

میکرولیتر کلروفرم400سپس میزان . ندشد
)Sigma-Aldrich،نمونه اضافه هربه)آلمان

ر دقرار گرفتن وورتکس پس از نمونه .شد
15سه دقیقه، به مدت به مدت دماي اتاق

درجه 4در دماي g12000دقیقه با سرعت 
500فاز باالیی با . وژ شدیگراد سانتریفسانتی

، Sigma-Aldrich(ایزوپروپانولمیکرولیتر
15مخلوط شد و پس از مدت زمان )آلمان

با سرعت گراد سانتیدرجه 4دقیقه در دماي 
g1200075اتانولسپس.شدوژیسانتریف

در ادامه و اضافه شد RNAدرصد به رسوب 
درجه 4دقیقه در دماي 8وژ به مدت یسانتریف
تاگرفتصورتg7500دورباگرادسانتی
RNAدر مرحله آخر. شسته شود،RNA در

شرکت ؛DEPC(پیروکربناتاتیلديحاويآب
Sigma-Aldrichبه منظور . حل شد)، آلمان
استخراج RNAعدم تجزیه کسب اطمینان از 

به کمک RNAهاي کیفیت نمونهشده،
توسطها آنالکتروفورز ژل آگارز و کمیت 

cDNAسپس.  اسپکتروفتومتري بررسی شد

، RevertAid)Fermentasبا استفاده از کیت
.شدسنتزشدهاستخراجRNAروياز)لیتوانی

هاآغازگرطراحی 
NCBIپایگاه اینترنتیاز nm23توالی ژن 

)National Center for Biotechnology

Information (و با توجه به آن، به دست آمد
ها آغازگر. مورد نظر طراحی شدآغازگرتوالی 

طراحی و Becon Desingnerتوسط نرم افزار
NCBIتوسط  Primer BLAST از اختصاصی

ها اطمینان حاصلآغازگربودن محل اتصال 
ماده آ1جدول در هاآغازگرمشخصات .شد

.است
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حاضرهاي مورد استفاده در مطالعهآغازگر:1جدول 

'5آغازگرنام  3- '
اندازه محصول

)جفت باز(
دماي ذوب

)گراددرجه سانتی(
NM23- FATGGCCAACTGTGAGCGTACC19063
NM23- RCATGTATTTCACCAGGCCGGC19065

B-ACTIN- FTCCTCCTGAGCCAAGTA15058
B-ACTIN- RCCTGCTTGCTGATCCACATCT15060

به B-actinو nm23هاي بررسی بیان ژن
Real-Time PCRکمک 

Real-Timeدستگاهازمطالعهایندر

RCR)شرکتBioneer،حجمدر)یبجنوکره
این محلول شامل . میکرولیتر استفاده شد25
از هر یک میکرولیتر cDNA ،1میکرولیتر 1
میکرولیتر5/12، ین و پسینهاي پیشآغازگراز 

و )، ایرانشرکت سیناژن(پلیمراز Taqآنزیم 
شرایط دمایی .بودمیکرولیتر آب مقطر 5/9

سازي فعالمورد استفاده شامل یک مرحله 
،دقیقه10درجه به مدت 95اولیه در دماي 

ثانیه 20به مدت سیکل براي دناتوراسیون 40
توام Annealingدرجه و مرحله 95دماي در 

.درجه بود60دمايثانیه در40به مدت 

هاي آماري تجزیه و تحلیل
محاسبه آماري این مطالعه با استفاده از 

با آنالیز هادادهو شدانجام SPSS 16افزار نرم

One(طرفه واریانس یک Way ANOVA (
ها بین تفاوت بیان ژن. ندمورد بررسی قرار گرفت

با ،و تیمار شده)هدشا(تیمار نشدههاي نمونه
. شدبررسیTukey’s HSDآزمون پس

انحراف معیار±میانگین اطالعات به صورت
دار در معنی05/0Pاند و نمایش داده شده

.نظر گرفته شد
بر اساس Real time PCRهاي آنالیز داده

در این مطالعه،. آستانه انجام شدمقایسه چرخه 
ت آمده از هاي آستانه به دساختالف چرخه

هاي تیمار شده سلول(هاي مورد آزمایش نمونه
تیمار هاي سلول(شاهدهاي و نمونه) با عصاره

، ΔΔCtمحاسبه و با استفاده از فرمول ) نشده
از ) B-actin(هدف به ژن مرجعنسبت ژن

پس از . )2رابطه (محاسبه شدΔΔCt–2طریق 
دست آمده با استفاده از ه بCtانجام واکنش 

هر کدام ازRest 2009 ،ΔΔCtافزار نرم
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هايافزارها محاسبه شد و سپس با نرمنمونه
Graphpad Prism 6 وSPSS 16 با استفاده

آزمونپسو طرفهآنالیز واریانس یکاز 
Tukey’s HSD میزان تغییر بیان هر یک از

.ها محاسبه شدنمونه

: 2رابطه 
ΔCt = CtTarget – CtReference

ΔΔCt = ΔCtTest Sample – ΔCtControl Sample

Relative Expression: 2–ΔΔCt

Ct :چرخه آستانه.∆Ct : تفاوت بین چرخه آستانه
تفاوت بین : ΔΔCt.هاي شاهد و تیمار شدهسلول
∆Ctهاي شاهد و تیمار شدههاي سلول.

نتایج
هاي مختلف عصاره هیدرو الکلی اثر غلظت

سلولی يهاروي ردهبر L. caspicaجلبک 
T47D و رده نرمالHEK-293که نشان داد
ترین بیشلیتر میکروگرم بر میلی800غلظت 

که از لحاظ آماري مهار تکثیر سلولی را داشت
که غلظت در حالی). 001/0P(دار بود معنی

تیمار نسبت به گروه لیتر میلیمیکروگرم بر 25
ي را نشان نداد دارمعنیاختالف نشده با عصاره

)45/0P= .( نتایج محاسبه میزانIC50 مربوط

نشان داد که در L. caspicaبه عصاره جلبک 
175عصاره با غلظت،ساعت24زمان 

درصد 50قادر است لیتر میلیمیکروگرم بر 
با توجه به .  را مهار کندT47Dرده هايسلول

در زمان L. caspicaاین نتایج عصاره جلبک 
نسبت به غلظت تريساعت با غلظت پایین24

هاي سرطانی درصد از سلول50رشد،حداکثر
T47D 2و 1هاي شکل(کندمیرا  مهار .(

هاي سلولدر nm23نتایج حاصل از بیان ژن 
اي دریافت نکرده تیمار نشده که هیچ عصاره

نشان داد که ها سلولنسبت به سایر بودند
در گروهی که nm23میزان بیان نسبی ژن 

را L. caspicaاز عصاره جلبک IC50غلظت 
هاي سلولدر مقایسه با بودنددریافت کرده 

را sub-IC50هایی که غلظت سلولو شاهد
ترین مقدار افزایش ، بیشبودنددریافت کرده 

001/0P،93/33(بیان ژن را نشان دادند 
که این مقدار در مورد غلظت در حالی.)برابر

sub-IC50،37/10 01/0(بود برابرP( که
.Lنشان دهنده تاثیر مثبت عصاره جلبک 

caspica در افزایش بیان ژنnm23 است
).3شکل(
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در مدت Laurencia caspicaعصارههاي مختلفدر برابر غلظتT47Dهاي درصد بقاي سلول:1شکل 
؛ 05/0P:*).ه استگزارش شدتیمار نشدهنتایج به صورت درصد بقا در مقایسه با نمونه(ساعت 24زمان 

**:01/0P001/0: ***؛P.

Laurenciaعصارههاي مختلفدر برابر غلظت) HEK-293(طبیعیهاي درصد بقاي سلول: 2شکل 

caspica گزارش شده تیمار نشدهنتایج به صورت درصد بقا در مقایسه با نمونه (ساعت 24در مدت زمان
. 01/0P:**؛ 05/0P:*). است
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غلظت که بایو گروهIC50غلظت گروهی که با،گروه تیمار نشدهشاملگروه3در nm23یان ژن ب:3شکل 
sub-IC50 تیمار شده است در مقایسه با ژنB-actin .** :01/0P 001/0: ***؛P.

بحث
ترینشایعپستان یکی ازسرطان 

،بدخیم زنان در کل دنیا بودههايسرطان
در اکثر کشورهاي دنیا از آنشیوع ابتال به 
بشاش و (استبه افزایش جمله ایران رو

رو امروزه یافتن از این). 1391همکاران،
هاي دریایی به ترکیبات طبیعی از ارگانیسم

ها بسیار مورد توجه قرار گرفته ویژه جلبک
اي که در مطالعه). 1388بهرامیان،(است 
Dellai بر روي 2013و همکارانش در سال

Laurenciaصاره هیدروالکلی جلبک قرمز ع

obtusa جدا شده از سواحل مدیترانه داشتند
نشان دادند که این عصاره داراي فعالیت 
ضدتکثیري روي سه رده سرطانی 

A549،HCT15 وMCF7 استدر انسان .

ها بیان داشتند که در این عصاره همچنین آن
ترکیبات فنلی و فالونوییدي وجود دارد که با 

تر افزایش دوز این عصاره اثر مهاري بیش
Dellai(شودمی et al., 2013( . مطالعهنتایج

اثر ،نیز نشان داد که با افزایش غلظتحاضر 
. شدتر مهاري بیش

که به منظور کشف ماهیت در پژوهشی
Laurenciaثانویه در جلبک هاي متابولیت

pacifica انجام شد نشان داده شد که
د در این عصاره قادر به مهار ترکیبات موجو

سرطانی معده، پستان، کولون، هايتکثیر سلول
، پانکراس، پروستات، پوست و ریهتخمدان، 

پژوهشبا توجه به این . شدنوروبالستوما 
توان نتیجه گرفت که ترکیبات موجود در می

که باعث مهار هستنداین جلبک داراي تنوعی 
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البته این. ها می شوندطیف وسیعی از سرطان
که چه ترکیباتی و در کدام مرحله از چرخه 

تري بیشهاي پژوهشسلولی تاثیر دارند نیاز به 
,.Zaleta et al(دارد  2014(.

عصاره آلی جلبک قرمز برکه پژوهشی در 
Laurencia microcladia جدا شده از

نزدیک سواحل یونان انجام شد، Chiosجزیره 
سسکوي کوپارنکه متابولیت شد مشخص 

و NSCLC-N6روي دو رده سلولی 1ترپن
A549 سرطان ریه فعالیت سیتوتوکسیک قوي
,.Kladi et al(داشت همچنین در .)2005
روي اثرات ضدسرطانی اي که برمطالعه
Elatol مشتق شده از جلبک قرمز

Laurencia microcladia در شرایطin-

vivo وin-vitroنشان داد که در انجام شد
داشتخواص ضدتوموري Elatolحالتدو هر 

)Campos et al., 2012(.Manilal و
با جداسازي جلبک 2009همکاران در سال 

Laurencia brandenii از سواحل هند، نشان
روي رده سلولی دادند که عصاره این جلبک 

که پژوهشی در. داشتضدتوموري اثرخون 
انجام شد )2012(و همکارانCamposتوسط 

Laurenciaخص شد که عصاره مش

microcladiaده از سواحل جنوبی جدا ش

1- Cuparene Sesquiterpenes

، پروستات و ریهسلولی هاي برزیل روي رده
باعثهمچنین . داشتمالنوما اثر مهاري 

شد p53و caspase-9هايافزایش بیان ژن
)Campos et al., 2012( .

Leeطی2013سالدرو همکارانش
یطبیعمحصوالترويکهايمطالعه
نتیجهاینداشتند بهدریاییهاي جلبک

هايجلبکطبیعیمحصوالتکهرسیدند
دربراي استفادهیپتانسیلدارايدریایی

ضدالتهابیداروهايوضدسرطانیداروهاي
.هستند

که توسط احمدزاده در سال ايمطالعه
توموري عصاره ضدبه منظور بررسی اثر 1388

بر Sargassum oligocystumايجلبک قهوه
و BLLهاي سلولی سرطانی ردهرشد و تکثیر

K562 انجام شد نشان داد که عصاره این
جلبک داراي اثرات ضدتوموري قابل توجهی 

.سلولی بودردهعلیه این دو 
عصارهضدسرطانیاثرهمچنین در مطالعه

برDunaliella salinaسبزجلبکاتانولی
ن روي میزان مرگ و میر رده سلولی سرطا

شدمشخص ،MTTپوست با استفاده از تست 
.Dجلبکعصاره اتانولیکه salinaرويبر
و این داشتکشندگیاثرA431سلولیرده
یافتمیافزایشعصارهغلظتافزایشبااثر
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حاضر مطالعهدر ). 1390مقدسی و همکاران،(
با افزایش غلظت عصاره و در شدنیز مشخص 

هاي میر سلولساعت میزان مرگ و24طی 
.یافتافزایش T47Dسرطانی رده 

متعددي با گستره تاکنون ترکیبات زیستی
بیوتیکی، کاربردي متنوعی همچون اثرات آنتی

سرطانی از ضدویروسی، ضدقارچی و ضد
اج شده پرسلولی شناسایی و استخرهاي جلبک

اولیه و یا ثانویه هاي است و بسیاري از متابولیت
فعال مورد اند به مواد زیستتومیاین جانداران 

استفاده در صنایع دارویی تبدیل شود 
)Choudhury et al., 2005; Tuney et al.,

2006.(

توان می،پیشینمطالعاتبا توجه به نتایج 
هر چند گونه که طور استنباط کرد این

و مختص متفاوت مطالعهاستفاده شده در این 
ولی اثرات ضدسرطانی است دریاي خزر 

در این بحثذکر شدههايی با گونهشابهم
ها داراي که این جلبکبا توجه به این.  دارد

و ترکیبات هستنداز ترکیبات متنوعی طیف 
،هنوز شناسایی نشده استL. caspicaجلبک 
برايشناسایی ترکیبات این جلبک بنابراین

با .استبررسی ترکیبات موثر آن سودمند 
صاره پیشنهاد توجه به اثر مناسب این ع

شود که ترکیبات موثر آن استخراج شود و می
.شودبررسی جداگانههااثر آن
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Abstract
In order to treat cancer many drugs and natural products from different

plants and animals are used. Laurencia caspica is one of the macroalgae of the
Caspian Sea ecosystem. In the present study the toxicity effect and changes in
nm23 metastatic gene expression treated with L. caspica extract was evaluated.
L. caspica alga was collected from the Ramsar beach and its hydroalcholic
extracts were prepared via percolation method in 50% methanol. The breast
cancer T47D cell line was treated with concentrations of 25, 50, 100, 200, 400
and 800µg/ml of extract. MTT assay was used to analyze extracts lethality.
RNA was extracted and cDNA was synthesized. The specific primers were
designed for nm23 and B-actin genes. Level of nm23 gene expression was
compared to B-actin reference gene in the presence of the estimated IC50

concentration using Quantitative Real Time PCR. Evaluation of cell survival
using MTT assay indicated that L. caspica extract reduced the T47D cell growth
in a dose dependent manner and also the 175μg/mL concentration of extract had
inhibitory effect on 50% of cells. Real Time PCR showed that the level of nm23
metastatic gene expression had a significant increase, while the B-actin gene
expression had not changed.
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