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Effect of Oscillatoria Cyanobacterium Extract on Breast 
Cancer Cell Line and NM23 Gene Expression

[1] Molecular genetics, diagnosis and treatment of breast cancer: Review article [2] Effect 
of hydro alcoholic extract of citrullus colocynthis fruit on caspase 3 gene expression in 
MCF-7 breast cancer cell line [3] The effect of Persian Gulf sea cucumber alcoholic extract 
on osteogenic and adipodgenic differentiation of rat mesenchymal stem cells [4] Novel 
mutations in the BRCA1 and BRCA2 genes in Iranian women with early-onset breast 
cancer [5] The importance of distance metastases hormon-sensitive breast cancer [6] 
Brain metastases secondary to breast cancer: Symptoms, prognosis and evolution [7] The 
role of prognostic factors in breast cancer recurrence in patients referred to radiotherapy-
Oncology in Imam Hossein Hospital [8] Expression of Bcl-2 gene in primary breast cancer 
and its correlation with some prognostic factors [9] Cytochrome c activation of CPP32-
like proteolysis plays a critical role in a Xenopus cell-free apoptosis system [10] Role of 
glutathione in protecting endothelial cells against hydrogen peroxide oxidant injury [11] 
Benign disorders and disease of the breast: Concepts and clinical management [12] Beliefs 
and behaviours of Iranian teachers toward early detection of breast cancer and breast 
self-examination [13] Clinically oriented anatomy [14] Screening microalgae for some 
potentially useful agricultural and pharmaceutical secondary metabolites [15] Effect of 
Microcystin-LR on cell viability and apoptosis-related proteins in primary cultured Sertoli 
cells for 48h [16] Apoptotic mechanism of MCF-7 breast cells in vivo and in vitro induced 
by photodynamic therapy with C-phycocyanin [17] Anticancer activity of oscillatoria 
terebrieormis cyanobacteria in human lung cancer cell line a549 [18] AModular strategies 
for structure and function employed by marine cyanobacteria: Characterization and 
synthesis of pitinoic acids

Aims Considered as one of the marine resources and due to their effective compounds, 
cyanobacteria activate the cell death process in cancer cells and, thus, may be used as a new 
source. The aim of the current research was to evaluate the effect of Oscillatoria cyanobacterium 
extract on breast cancer cell line and NM23 gene expression.
Materials & Methods In the present experimental study, Oscillatoria cyanobacterium was 
cultured in a negative zayander medium at 26°C to 28°C with a light intensity of 350 to 3500lux, 
under 12-hour lighting and 12-hour darkness, and the MCF-7 cell line was prepared. Breast 
cancer cells were treated by hydroalcoholic extracts of oscillatoria with different concentrations. 
The effect of extract on cell survival was evaluated by MTT assay and the effect of the extract on 
the changes of NM23 gene expression was investigated by Real-Time PCR.
Findings The morphology of MCF-7 cell line showed that the Oscillatoria cyanobacterium 
extract significantly altered the treated cells compared with control cells. The survival of cells 
decreased with increasing concentration, and there was a significant difference compared to 
the control sample. After 24 hours, the extract inhibited 50% cell survival at a concentration of 
0.6mg/ml (p<0.001). The NM23 gene expression significantly increased over a 24-hour period 
compared with the control sample.
Conclusion Oscillatoria cyanobacterium extract decreases the breast cancer cell line and 
increases the NM23 gene expression.
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  چکيده

دلیل داشتن  به هستند،عنوان یکی از منابع دریایی  ها که به سیانوباکتریاهداف: 
شوند و  های سرطانی می شدن روند مرگ سلولی در سلول ترکیبات موثر سبب فعال
هدف این  عنوان منبع جدید مورد استفاده قرار بگیرند. هلذا ممکن است بتوانند ب

 سرطان لولیس رده روی اسیالتوریا سیانوباکتری عصاره تاثیر پژوهش بررسی
  بود. NM23 ژن بیان و پستان

 محیط در اسیالتوریا سیانوباکتری حاضر، تجربی پژوهش درها:  مواد و روش
 تحت و لوکس۳۵۰۰تا  ۳۵۰ نور شدت با ،Cº۲۸ تا ۲۶ دمای در منفی زایندر کشت
نیز  MCF-7رده سلولی و  کشت تاریکی، ساعت ۱۲ و روشنایی ساعت ۱۲ شرایط

سرطان پستان توسط عصاره هیدروالکلی اسیالتوریا با  های . سلولتهیه شد
ها توسط  ماندن سلول شدند. تاثیر عصاره بر زنده های مختلف تیمار غلظت

  . شدبررسی  Real Time PCR توسط NM23 اثر عصاره روی تغییرات بیان ژن وارزیابی  MTT assayآزمایش 
نشان داد که عصاره سیانوباکتری  MCF-7مورفولوژی رده سلولی ها:  یافته

های  مقایسه با سلولهای تیمارشده در  سلولاسیالتوریا تغییرات قابل توجهی در 
ماندن  با افزایش غلظت، زنده کرد.ها ایجاد  کنترل در خصوصیات مورفولوژی سلول

 عصاره. داشتداری نسبت به نمونه کنترل  و اختالف معنی یافتها کاهش  سلول
 غلظت در ها سلول بقای درصدی۵۰ مهار باعث ساعت، ۲۴ گذشت از پس
ساعت  ۲۴در زمان  NM23 بیان ژن .شد) >۰۰۱/۰p( لیتر میلی بر گرم میلی۶/۰
  داری نسبت به نمونه کنترل افزایش یافت. طور معنی به

 سرطان سلولی در رده باعث کاهش اسیالتوریا سیانوباکتری عصاره گیری: نتیجه
  .شود می NM23 ژن بیان و افزایش پستان
  NM23ژن  انیب ا،یالتوریسرطان پستان، اس ها: کلیدواژه
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 مقدمه
های غیرطبیعی  سرطان پستان، ناشی از رشد خارج از قاعده سلول

ترین علت  اپیتلیال پستان، شایعدر پستان است. بدخیمی با منشا 
های زنان را  همه سرطان %۳/۱ سرطان در زنان است که حدود

را شامل  زنانهای  % سرطان۳۰. سرطان پستان [1]دهد تشکیل می
در  ،شود. سرطان پستان در ایران کمتر از نقاط دیگر آسیا بوده می

الیی حالی که طی دهه اخیر شیوع این سرطان در زنان ایرانی رشد با
. عالوه بر آن در زنان ایرانی حداکثر [2]استکننده  داشته که نگران

دهم کمتر از زنان در  سن ابتال به سرطان پستان حدود یک
ترین متغیرهای  سن و جنس مهم و کشورهای پیشرفته است

دخیل در بروز سرطان هستند. امروزه مشخص شده که نرخ 
بیماری در مراحل دلیل تشخیص دیرتر  ومیر در مردان به مرگ

ومیر مربوط  . بیشترین میزان مرگ[3]تر، باالتر از زنان است پیشرفته
دهد. این بدخیمی یک  سالگی رخ می۴۰- ۴۴به بیماری در سن 

توان به  بیماری وابسته به هورمون است و از عوامل خطر دیگر می
تنوع جغرافیایی، سن، تاریخچه فامیلی، تاریخچه حاملگی، بارداری، 

ی ضدبارداری خوراکی، چاقی، رژیم غذایی با چربی و مصرف دارو

  .[4]الکل نیز اشاره کرد
های سرطانی به  ترین مشکالت سرطان، متاستاز سلول یکی از مهم

- ۷۰ های دیگر است. بیشترین متاستاز مربوط به ریه با شیوع ارگان
. [6]و یکی از بدترین متاستازها، متاستاز مغز است [5]% است۶۰

های مختلفی  مزدو دهه اخیر نشان داده است که مکانیدر ات مطالع
در شروع و پیشرفت سرطان پستان نقش دارند. وقتی سرطان به 

اما وقتی  ،شود، میزان بقا باالست درگیری نسج پستان محدود می
داری  طور معنی به ،افتد های دیگر اتفاق می ها به بافت انتشار سلول
یابد. کیفیت زندگی بیماران با حالت متاستاز در وضعیت  کاهش می

لذا با  ،بدتری نسبت به بیماران با سرطان موضعی قرار دارد
شناسایی فرآیند متاستاز و عوامل موثر بر آن به بهبود بقای 

  .[8 ,7]مدت بیماران کمک شایانی خواهد شد طوالنی
پروکاریوت هستند. اسیالتوریا  ها موجودات سیانوباکتری (Oscillatoria) ای است که  یک سیانوباکتری چندسلولی و رشته

دارای پراکنش جهانی  و کند های شور و شیرین زندگی می در آب
های منظم و جداجدا به  این سیانوباکتری دارای تریکوم .[9]است
 صورت مارپیچی و قابل انعطاف نانومتر است که به۱۰۰تا  یکقطر 

 واند  های این سیانوباکتری دارای حرکت شود. تریکوم مشاهده می
کند و دارای ترکیبات  متر بر ثانیه تغییر می۱۱تا یک حرکت آنها 

همچنین به ترکیبات دیگری  اکسیدانی است. توموری و آنتی آنتی
یدها، لیکوپن، بتاکاروتن، لوتین، فیکوبیلی پروتئین، ئهمانند کارتنو

ساکاریدها، گلوکان، لکتین، فنل  قات تریپن، پلیفیکوسیانین، مشت
توان اشاره کرد. همچنین در خانواده  و بتائین نیز می

ها خواص ضدباکتریایی، ضدقارچی و انگلی نیز گزارش  سیانوباکتری
 عصاره تاثیر پژوهش حاضر با هدف بررسی .[10]شده است
  انجام شد. NM23 ژن بیان و پستان سرطان سلولی رده روی اسیالتوریا سیانوباکتری

  
  ها روش و مواد

(دانشگاه گیالن؛ سیانوباکتری اسیالتوریا در پژوهش تجربی حاضر، 
با شدت  Cº۲۸ تا ۲۶ندر منفی در دمای یدر محیط کشت زا ایران)

 ۱۲ساعت روشنایی و  ۱۲لوکس و تحت شرایط ۳۵۰۰ تا ۳۵۰نور 
صافی ساعت تاریکی کشت داده شد. سپس محیط کشت از کاغذ 

 ،تهیه عصاره برایشده لیوفیلیزه شد.  عبور داده و مخلوط صاف
سی اتانول  سی۱۰۰شده سیانوباکتری اسیالتوریا با  گرم پودر خشک۳
ساعت از  ۲۴و روی شیکر قرار گرفت و پس از شد % مخلوط ۵۰

شده در دستگاه روتاری در  کاغذ صافی عبور داده شد. محلول صاف
 Cº۶۰تغلیظ شود. سپس در آون با دمای قرار گرفت تا  Cº۳۷ دمای

 گرم پودر خشک عصاره، میلی۲۰خشک شد. برای تهیه استوک به 
  آرامی حل شد. میکرولیتر محیط کشت فاقد سرم اضافه و به۱۰

 )ایران ؛انستیتو پاستور( MCF-7رده سلولی  :کشت سلول سرطانی
مقدار  ،پس از اطمینان از عدم آلودگی محیط کشت سلولی وتهیه 

لیتر محیط کشت  میلی۵ها به فالسک منتقل و  مناسبی از سلول RPMI 1640 همراه  به؛ ایاالت متحده) آلدریچ -(سیگما
لیتر  میکروگرم بر میلی۱۰۰، (FBS)لیتر سرم جنین گاوی  میلی۵
لیتر استرپتومایسین اضافه شد.  میکروگرم بر میلی۱۰۰سیلین و  پنی

% ۵حاوی  Cº۳۷یافت و در دمای  سپس به انکوباتور کشت انتقال
  % رطوبت کشت داده شد.۹۵و  (CO2)اکسید  دی کربن

بررسی شد.  MTT آزمونمیزان حیات سلولی توسط  :MTTآزمون 
ها به پلیت  بعد از دوبار پاساژدادن، سلول آزمونانجام  برای
سلول در هر خانه) منتقل شدند. بعد از اتمام زمان  ۱۰۰۰۰( ای خانه۹۶

ساعت، محلول  ۲۴ها با عصاره اسیالتوریا در زمان  تیمار سلول
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MTT  ساعت در  ۳مدت  اضافه شد و به ای خانه۹۶به چاهک پلیت
ها خالی  قرار گرفت. سپس محلول رویی در چاهک Cº۳۷انکوباتور 

کدام  به هر (DMSO)فوکساید سول متیل دی میکرولیتر محلول۱۰۰و 
تکان  MTTکردن رسوب بنفش  حل برایدقیقه ۱۰مدت  اضافه و به

ها در طول موج  ریدر جذب نوری نمونه داده شد. سپس توسط االیزا
گیری شد. برای محاسبه اثر عصاره سیانوباکتری  نانومتر اندازه۵۹۰

و بررسی میزان مرگ  MCF-7های سرطانی  اسیالتوریا روی سلول
  :های تیمارشده از فرمول زیر استفاده شد سلول

  
رصدد ها سلول  میزان مرگ 
های سلول تیمارشده با عصاره روی هر چاهک جذب نوری 

های سلول کنترل میانگین جذب نوری  100 

  
و با توجه به  استخراج بانک ژن، از NM23توالی ژن  :طراحی پرایمر

از  NCBI BLASTو توسط شدند طراحی  Beacon Designer 8 افزار آن، توالی پرایمر مورد نظر طراحی شد. پرایمرها توسط نرم
شد (جدول بودن محل اتصال پرایمرها اطمینان حاصل  اختصاصی

۱(.  
  

  پرایمرهای مورد استفاده  )۱ جدول

  فت و برگشترپرایمرهای   نام پرایمر
اندازه 

محصول 
  باز) (جفت

دمای 
  )C)º ذوب

NM23 F 5’ATGGCCAACTGTGAGCGTACC3’۲۰۰  ۶۰  
NM23R  5’CATGTATTTCACCAGGCCGGC3’۲۰۰  ۵۴  
β-actin F5’TCCTCCTGAGCGCAAGTAC3’۱۵۰  ۵۰  
β-actin R 5’CCTGCTTGCTGATCCACT3’۱۵۰  ۶۰  

  
ابتدا سلول  RNAبرای استخراج  : cDNAو تهیه  RNAاستخراج  MCF-7  با عصاره سیانوباکتری میکروموالر ۵۰۰توسط دوز

های کنترل و  ساعت انکوبه شد، سپس سلول ۲۴مدت  بهاسیالتوریا 
و  ٥، ٥/٢، ٢/١، ٦/٠، ٣/٠، ١٥/٠ ،٠٧٥/٠ ،٠/٠های ( تیمارشده با غلظت

 (PBS) سالین فسفات جدا و توسط بافرلیتر)  گرم بر میلی میلی١٠
ها اضافه  به سلول RNX PLUSلیتر  میلی۲شو داده شدند. و شست
سپس به  ند.قرار گرفت Cº۳۷دقیقه در دمای ۵مدت  و نمونه به شد

دادن  میکرولیتر کلروفرم به نمونه اضافه شد. پس از تکان۴۰۰میزان 
و سپس با سرعت  دقیقه نگه داشته۱۵مدت  شدید در دمای اتاق به

باالیی با  سانتریفیوژ شد. بخش Cº۴دور در دقیقه در دمای ۱۲۰۰۰
 ،میکرولیتر ایزوپروپانول۵۰۰سمپلر به یک تیوپ استریل منتقل و با 

 دور در دقیقه۱۲۰۰۰با سرعت  Cº۴دقیقه در دمای ۵مدت  مخلوط و به
لیتر  میلی یککردن فاز باالیی تیوپ،  سانتریفیوژ شد. پس از خارج

دقیقه در دمای ۵مدت  ترکیبات به ،% اضافه شد. در ادامه۷۵اتانول  Cº۴  شدسانتریفیوژ و فاز رویی خارج  دور در دقیقه۷۵۰۰با سرعت .
میکرولیتر آب مقطر استریل حل شد. ۳۰در  RNAدر مرحله آخر 

ترتیب با الکتروفورز ژل آگارز  به RNAهای  کیفیت و کمیت مولکول
) آلمان؛ Scandrop )Analytik Jena% و با دستگاه نانودراپ ۱

 cDNAتوسط کیت سنتز  cDNAسپس  مورد بررسی قرار گرفت.
  شده سنتز شد.  استخراج RNAاز روی  ؛ ایاالت متحده)فرمنتاز(

برای بررسی بیان ژن  :(Real Time PCR)آر  سی تایم پی ریل
محلول واکنش  واستفاده  ؛ کره جنوبی)Real Time PCR )Bioneerسنجی با استفاده از دستگاه مورد مطالعه از روش کمیت

این محلول  شد.های مخصوص تهیه  میکرولیتر در تیوپ۲۵با حجم 
 یک از پرایمرهای میکرولیتر از هر ، یکcDNAمیکرولیتر  شامل یک

نزیم آمیکرولیتر ۵/۱۲، (Reverse) رگشتب و (Forward) فتر
اساس مقایسه چرخه آستانه انجام شد. در این بر Real Time PCRهای  داده تحلیل میکرولیتر آب بود.۵/۹و  ؛ ایران)سیناژن(

های مورد  آمده از نمونه دست های آستانه به مطالعه، اختالف چرخه
های کنترل  های تیمارشده با عصاره) و نمونه آزمایش (سلول

 ΔΔCt-2طریق  از (β-actin)، نسبت ژن هدف به ژن مرجع ΔΔCtهای تیمارنشده با عصاره) محاسبه و با استفاده از فرمول  (سلول
ΔCt   محاسبه شد. فرمول محاسبه آن به شرح زیر است: Ct   ΔΔCt مرجع Ct هدف ΔCt نمونه آزمایش    ΔCt نمونه کنترل

:بیان نسبی 2–  
  

  ها یافته
نشان داد که عصاره سیانوباکتری  MCF-7مورفولوژی رده سلولی 

در مقایسه های تیمارشده  در سلولاسیالتوریا تغییرات قابل توجهی 
کرد ها ایجاد  های کنترل در خصوصیات مورفولوژی سلول با سلول
  ).۱(شکل 

  

  
 الف:؛ )۴۰ نمایی بزرگ( عصاره با تیمارشده های سلول کنترل های سلول )۱ شکل
   عصاره با تیمارشده های سلول ب: کنترل های سلول

  
تا سرطانی تحت تاثیر عصاره، میزان بقای سلول  ساعت ۲۴بعد از 

لیتر پس از  گرم بر میلی میلی۱۰حد زیادی کاهش یافت. در غلظت 
در غلظت  .داری مشاهده شد ساعت اختالف معنی ۲۴
ها  شدن سلول لیتر کمترین میزان کشته گرم بر میلی میلی۰۷۵/۰

ر دداری نیز نسبت به نمونه کنترل  صورت گرفت و اختالف معنی
 ).۱نمودار ( نشدمشاهده این غلظت 

درصدی بقای ۵۰مهار  باعثساعت،  ۲۴عصاره پس از گذشت 
ها  داده .شد) >۰۰۱/۰pلیتر ( گرم بر میلی میلی۶/۰ها در غلظت  سلول

تیمارشده  MCF-7در رده سلولی  NM23بیانگر تغییر در بیان ژن 
 ۲۴بعد از  گرم میلی۶/۰در غلظت  با عصاره سیانوباکتری اسیالتوریا

به ژن مرجع در رده سلولی  NM23ساعت بود. نسبت بیان ژن  MCF-7 طی  ۷۶/۰±۵۴/۳ترتیب به میزان  تیمارشده با عصاره به
 ژن به نسبت برابر۵۴/۳ میزان به تیمارشده های سلول در NM23 ژن رونویسی سطح .)۲ ؛ نمودار>۰۰۱/۰pساعت تغییر یافت ( ۲۴

 افزایش) کنترل( تیمارنشده و دهتیمارش های سلول در بتااکتین
 برابر۵۴/۳ میزان به NM23 ژن رونویسی سطح همچنین. یافت
 افزایش) کنترل(تیمارنشده های سلول در NM23 ژن به نسبت
  ).۲ ؛ نمودار>۰۰۱/۰p(یافت 

 (الف) )ب(
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سرطان پستان تحت تاثیر  MCF-7رده  های سلول زیستاییدرصد  )۱نمودار 

 با مقایسه در ساعت ۲۴اسیالتوریا در زمان عصاره هیدروالکلی سیانوباکتری 
 نتایج؛ )است نکرده دریافت را عصاره از غلظتی هیچ که گروهی(کنترل  گروه
 ،>۰۵/۰p*:؛ است شده گزارش کنترل نمونه با مقایسه در بقا درصد صورت به

 :**۰۱/۰p< :*** ،۰۰۱/۰p<  
  

  
 غلظت در تحت تاثیر عصاره اسیالتوریا NM23 ژن تغییرات بیان )۲ نمودار

  >۰۰۱/۰p: ***؛ )IC50 غلظت(لیتر  میلی بر گرم میلی۶/۰
  

  بحث
 اسیالتوریا سیانوباکتری عصاره تاثیر هدف پژوهش حاضر بررسی

بود.  NM23 ژن بیان و پستان سرطان سلولی رده روی
کره زمین ترین گروه از موجودات  ناها متعلق به فراو سیانوباکتری

ترین موجودات  با دامنه وسیع پراکنش هستند که از جمله قدیمی
ها از کارآمدترین  آیند. سیانوباکتری به حساب مینیز زنده این کره 

هستند. این  حداکثریی آتولیدکنندگان ترکیبات طبیعی با کار
های ثانویه  واسطه تولید دامنه وسیعی از متابولیت ریزموجودات به

. تاکنون بخش هستندفرد  همنحصرب ،های بیولوژیک مزمکانیو تنوع 
ها شناخته  های ارزشمند این گروه از ریزجلبک کوچکی از متابولیت

عنوان سموم زیستی، منابع انرژی یا مصرف دارویی  که بهاست شده 
   .[12 ,11]ندا مورد استفاده قرار گرفته

ثر عوامل شدت ناهمگن است که در ا سرطان پستان یک بیماری به
برای درمان این سرطان  و [13]شود وراثتی و محیطی ایجاد می

رغم استفاده از راهکارهای  علی های مختلفی وجود دارد. روش
پی همچنان میزان ادرمانی و رادیوتر درمانی از جمله جراحی، شیمی

مدی این آکه بیانگر ناکار بودهومیر بیماران مبتال به سرطان باال  مرگ
درمانی و  عالوه تاثیر مخرب عوامل شیمی درمانی است. بههای  روش

های نرمال در حال تقسیم از جمله معایب دیگر  پرتونگاری به سلول
ها و  . لذا استفاده از روشهای درمانی استفرآیندمرتبط با این 

  .[14]شود منابع جدید در این زمینه احساس می
ه مشخص شده، انجام گرفتروی مردم ژاپن و کره پژوهشی که در 
شیوع کمتری از سرطان پستان، ریه و خون وجود آنها که بین  است
ها  مردم از جلبکاین استفاده  تواند دلیل آن میاحتماًال که  شتدا

. این جلبک دارای خاصیت خود باشدهای غذایی  در وعده

و باعث کاهش اثر متاستازی در این گونه است موتاژنیک بوده  آنتی
. شدها در مطالعه حاضر نیز تایید  . این یافتهشود ها می از سرطان
 روی رده سرطان پستانرا های دریایی  و همکاران اثر جلبک بهارآرا

ای  های قرمز، سبز و قهوه ند که گونها همطالعه کرده و مشاهده کرد
های  سلول سرطان پستان، MCF-7های دریایی روی رده  جلبک

انسان  کبد یسرطانهای  سلول ،(HeLLa) سرطانی دهانه رحم (HEPG2) سرطان کولون ،(ht29)  دارای اثر مهاری بوده و با
میزان مهار سلولی افزایش پیدا  ،ها غلظت این جلبک افزایش دوز

سرطان پستان  MCF-7رده به کرده و بیشترین اثر مهاری متعلق 
بوده که  ۲/۰مهارکنندگی) برابر با  غلظت حداکثر (نصف IC50با 
و  لی .[3]است بوده توموری با پژوهش حاضر نگر مطابقت آنتیبیا

و  (Nostoc) نوستوک در سیانوباکتری LR (Microcystin-LR)میکروسیستین  همکاران در بررسی مربوط به ترکیب
ند که این ترکیب در غلظت ا هبه این نتیجه رسید ،اسیالتوریا

 کشندگی روی ساعت دارای اثر ۴۸بعد از لیتر  گرم بر میلی میلی۲۰
، کاهش p53ها بوده و همچنین باعث افزایش بیان  % سلول۵۰

و شده  CASPAS3و همچنین  BCL-2، افزایش بیان baxبیان 
ها  ست که این ترکیب در این سیانوباکتریابیانگر آن  امراین 

و  لی. [15]روی مراحل آپوپتوزی سلول تاثیرگذار باشداست توانسته 
ضدسرطانی فیکوسیانین خانواده آنابنا را بر رده همکاران تاثیرات 

ند و نتایج حاصل ا هسلولی سرطانی پستان انسانی بررسی کرد
دهنده نوع تاثیرات ضدسرطانی فیکوسیانین با مهار تکثیر  نشان

و باعث تغییرات فراساختاری از بوده  MCF-7سلولی رده سلولی 
تغییرات غشایی تراکم کروماتین و  دادن میکروویلی، جمله ازدست

سی که درباره اثر سمیت رو همکاران طی بر موکاند .[16]ه استشد
سرطان ریه انجام  A595های  سلولی اسیالتوریا بر رده سلول

های متفاوت از عصاره این  تاثیر غلظت، نشان دادند که ندا هداد
گرم بر  میلی۵/۱ ساعت توانسته در غلظت ۲۴سیانوباکتری طی 

رفولوژی وو م شودهای سرطانی  رفتن سلول بینباعث از لیتر میلی
ند که ا هبه این نتیجه رسیدلذا سلول سرطانی را تغییر داده است. 

  .[17]استبوده اسیالتوریا دارای خاصیت ضدسرطانی 
های مختلف  و همکاران طی بررسی درباره تاثیر غلظت مونتاسر

روی  MTT آزمونو انجام  (.Lyngbya sp) لینگبیا سیانوباکتری
ند که بعد از ا هسرطان ریه به این نتیجه رسید A09DMهای  سلول
باعث کشتن بیش از  لیتر گرم بر میلی میلی۲/۰ غلظت ،ساعت ۲۴

% اثر ۸۰نتیجه توانسته است تا  و در شدهها  نیمی از سلول
آمده در  دست نتایج به .[18]کند تشدیدآپوپتوزی در این سرطان را 

ساعت با افزایش غلظت،  ۲۴که در زمان  نشان داداین تحقیق 
دلیل  به که احتماالً  یافتهای سرطانی کاهش  سلول زیستاییمیزان 
در  NM23بود. زیرا بیان ژن متاستاز  رویعصاره  مهاری تاثیر
خاصیت القای مرگ سلولی و  یابد. های متاستازی کاهش می سلول

 دراص توان به وجود ترکیبات خ را می NM23افزایش بیان ژن 
از لحاظ تاثیر روی   حاضر تحقیق  با ارتباط   اسیالتوریا نسبت داد. در

است و این تحقیق   نشده  انجام  دیگری  تحقیقات NM23بیان ژن 
  .شدانجام  بار برای اولین
 زنده موجود روی بررسی امکان حاضر عدمهای مطالعه  از محدودیت

 جداسازی اسیالتوریا عصاره موثر ترکیبات که شود می پیشنهاد. بود
  .شوند بررسی تنهایی به کدام هر و شوند

  

  گیری نتیجه
 سرطان سلولی در رده باعث کاهش اسیالتوریا سیانوباکتری عصاره
  .شود می NM23 بیان ژن و افزایش پستان
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