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 چکیده
 طی در .است یافته یشافزا دریایی جانوران خصوص به جانداران زا فعال زیست مواد یافتن منظور به هاتالش اخیر یها سال در

 قرار بررسی مورد Holothuria leucospilota گونه دریایی خیار بدن دیواره سیتوتوکسیک و سرطانی ضد اثر پژوهش این
 با ها آن از گیری عصاره و یآور جمع الرک جزیره اطراف متری 01 یال 01 عمق از دریایی های خیار منظور این برای. گرفت

 01 دمای در روتاری دستگاه یلهوس  به تغلیظ از پس آمده دست به یها عصاره .شد انجام و دی اتیل اتر متانول حالل از استفاده
 اثر بررسی منظور به .گرفت قرار یبررس مورد و درآمد خشک پودر صورت به درایر فریز وکیوم دستگاه یلهوس به ،گراد یسانت درجه

 که داد نشان آزمایش نتایج. شد استفاده XTT رنگ سنجی روش از دریایی خیار بدن دیواره سرطانی ضد و کسیکسیتوتو
 011و عصاره دی اتیل اتری در غلظت  لیتر یلیم بر میکروگرم 011 و 011 یها در غلظت شده  استخراج متانولی  عصاره

. ندداشت را آزمایشگاهی محیط در انسان دهان اپیدرمویید طانیسر های سلول تکثیر از ممانعت توان لیتر یلیممیکروگرم بر 
 دارای دیواره بدن خیار دریایی درمجموع. ددنبو نرمال های سلول روی بر قویی سیتوتوکسیکی اثر دارای هاعصاره این همچنین

 قابل درمانی ارزش هاعصاره ینا ولی. کرد یاد سیتوتوکسیک ماده یک عنوان به آن از توانمی و بود قوی اریبس سیتوتکسیک اثر
 .ندنداد نشان خود از دهانی سرطان هایسلول درمان منظور به ایتوجه

 
 .خیار دریایی، دیواره بدن، عصاره متانولی، عصاره دی اتیل اتری، سیتوتوکسیک، ضد سرطان کلیدی:لغات 
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 مقدمه
 یشرفتپ و توسعه هایراه از یکی دریایی یفناور ستیز

این . ستا دریایی جانداران از جدید محصوالت تولید
 و سالمت مانند متنوعی یاهنهیزم در دنتوانمی تولیدات
و  غذا ،(دارویی کاربرد با زیستی فعال ترکیبات) بهداشت

( زیستی سوخت) صنعتی انرژی و( ها دانیاکس یآنت) انرژی
 (. درOsinga et al., 1999) دنباش داشته کاربرد

 موجودات از بسیاری فعال ترکیبات زیست اخیر یها سال
 است. جستجو شده  استخراج و شناسایی دریایی متنوع
 حدود جداسازی به منجر های جدیدمتابولیت کشف برای

 است شده دریایی موجودات از جدید ترکیب 0111
(Faulkner, 1996). 
های آب جوامع ترین اعضای خیارهای دریایی یکی از مهم 

این ها هستند.  ای و گلی اعماق دریا ماسه یساحل
ستاره  خانواده هممتعلق به راسته خارتنان و  خارپوستان

ها دارای تقارن  دریایی و توتیا دریایی هستند. بدن آن
ای در بدن خود هستند  های لوله شعاعی است و دارای پا

 میانگین .کنند که از آن برای تغذیه و حرکت استفاده می

 متر میلی 04آن عرض میانگین و متر میلی 211ها آنطول 

ها ممکن است اما در صورت مساعد بودن محیط اندازه آن
 .(Hamel et al., 1998) متر برسد 0است به 

 ماده غذایی یک عنوان بهاین جاندار در جنوب شرق آسیا 

 ،فشارخون نظیر هاییبیماری بهبوددهنده و نیروبخش

 و جنسی های یناتوان گی،سوخت و بریدگی روماتیسم، آسم،
 ,.Yaacob et alشود )می شناخته مزاجی مشکالت

1997; Wen et al., 2010 .)از زیادی ترکیبات حال تابه 

 که است شده شناسایی دریایی خیار مختلف یها گونه

 فعال زیست این ترکیبات جزء ترکیبات از بسیاری تعداد

 مالزی کشور در شناسایی شده هایگونه از برخی. هستند

 هایزخم زخم، بهبود و پزشکی در تجاری صورت به

 گیردمی قرار مورداستفاده فشارخون و آرتروز پوستی،

(Farouk et al., 2007 .)خواص بسیاری از خیار  تاکنون
به  توان یمکه از آن جمله  اند شده اثباتدریایی بررسی و 

 ضد انعقاد، ضد سرطانی، ضد ،ییرگ زا ضد خواص

 ضد ،اکسیدانی یآنت ضد میکروبی، ،دالتهابض ،فشارخون

 است زخم بهبود در تسریع و تومور ضد ،ینشرا تصلب
(Bordbar et al., 2011 حضور مواد زیست فعالی مانند .)

گلیکان،  آمینو سولفات، گلیکوز ینکندروت ها،ساپونین
 اسفنگو ، گلیکوها ینپروتئسولفاته، گلیکو  ساکاریدهایپلی

عامل اصلی  توان یمضروری را  چرب یدهایاس و لیپید
 Bordbar etپیدایش این خواص در خیار دریایی دانست )

al., 2011; Patar et al., 2012.) 
 در یروم مرگ اصلی عامل سرطان که دهد یم نشان آمارها

 اخیر دانشمندان یها سال در است. پیشرفته کشورهای

 اند دهدا انجام بسیاری یها تالش بیماری این درمان برای
(Kraljevic et al.,2006 بدن انسان .)سلول  هایلیونتر

کنند، به  های سالم رشد می . سلولکند یمزنده تولید 
میرند. در  می یتدرنهاشوند و  های جدید تقسیم می سلول

های نرمال  های ابتدایی زندگی هر فرد سلول طی سال
شوند و شرایط رشد طبیعی بدن فرد  تقسیم می سرعت به

 منظور بهها  سلولکنند. بعد از بلوغ بیشتر  فراهم میرا 
شوند. انواع  های مرده تقسیم می ترمیم و یا جایگزینی سلول

به دلیل رشد  ها آنمختلفی از سرطان وجود دارد اما همه 
شوند.  بدن ایجاد می یرطبیعیغهای  خارج کنترل سلول

که  باشد سرطان دهان ششمین سرطان شایع در دنیا می
% در زنان را 2ها در مردان و  % از تمام بدخیمی0ک به نزدی

(. این بدخیمی Rodriguez et al., 2004دهد ) تشکیل می
شود. سالیانه چیزی  محسوب می یروم مرگجز ده علت اول 

حدود سی هزار نفر در آمریکا و دو هزار نفر در انگلیس 
ی شوند. این بیماری بیشتر در افراد باال دچار این سرطان می

تر که از تنباکو  سال شیوع دارد ولی در افراد جوان 01
کنند، میزان مبتالیان در حال افزایش است. از  استفاده می

توان به مصرف دخانیات و  عوامل اصلی ایجاد این سرطان می
درمان این بیماری  منظور به های الکلی اشاره کرد. نوشیدنی

و  یپرتودرمانهایی مانند جراحی،  پزشکان از روش
این سرطان به  که یدرحالکنند  استفاده می درمانی یمیش

درمان مقاوم بوده و درمان آن با موفقیت چندانی همراه 
 .(Atkinson et al., 2008) یستن
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 و بررسی منظور به را مطالعاتی محققین اخیر هایسال در
 دریایی خیار مختلف یها گونه سیتوتوکسیکی اثر اثبات
 گویای نیز مطالعات این از حاصل ایجنت و اند داده انجام
 یموردبررس یها گونه در قوی سیتوتوکسیکی اثر وجود
 ;Hua et al., 2012; Tian et al., 2005) بودند

Rodriguez et al., 1991 .)مطالعات این طبق بر 
 این ایجاد اصلی عامل ها گلیکوزیدترپنتری مانند ترکیباتی

 (.Hua et al., 2012د )ان شده معرفی دریایی خیار در اثر
در این پژوهش گونه  یموردبررسخیار دریایی گونه 

Holothuria leucospilota 01-01باشد که از عمق  می 
شدند.  یآور جمع فارس یجخلمتری اطراف جزیره الرک در 
و  خلیج فارسدر  ایرانهای  جزیره الرَک یکی از جزیره

 است. استان هرمزگانجزئی از 
بستر مناسبی برای زیست بسیار از  فارس یجخلاز آنجا که 

 ازآنجاکهو  باشندمانند خیارهای دریایی می مهرگان یب
خیارهای دریایی نسبت به سایر خارپوستان خواص دارویی 

ررسی خواص اند، ببسیار زیادی را از خود نشان داده
 .استدارویی خیارهای دریایی بسیار حائز اهمیت 

 
 مواد و روش کار

 خیاردریایییآورجمع

، هر یک به وزن موردنظرگونه خیار دریایی عدد از  01
متری اطراف  01 -01از عمق  کیلوگرم، 00/1تقریبی 

 و با استفاده از یخ به ساحل منتقل یآور جمعجزیره الرک 
و با  منجمد ها نمونهدن به ساحل رسی محض به. گردید

فرآوری محصوالت استفاده از یخ خشک به آزمایشگاه 
 .ندشد منتقل شیالتی دانشگاه تهران 


 عصارهگیری

 و سپس ندشد ییانجماد زدا شیر ها با استفاده از آب نمونه 
 یا و خارجی ذرات ،یوال گل برداشتن برای کامل طور به

 دو از .شدند شسته آب با ن،از سطح بد باقیمانده های ماسه
 ،شدندداده  برش هابدن نمونه پشت وسط خط طرف
 از استفاده با بدن دیواره و جدا آن بدن داخلی یها ارگان

 شد. پاک جاری شهری آب
 و همکاران Naik ها بر اساس روشاستخراج عصاره

 با سپس و شسته را ها نمونه ابتدا شد. مانجا (0141)
برش داده  سانتیمتری 0 های اندازه در قیچی از استفاده
 0111 و شدند منتقل ارلن به خردشده های نمونه شدند،

 نمونه سطح تمام و شد اضافه آن به اتر اتیل دی سی یس
 به و شد بسته ارلن در فویل و پنبه از استفاده با. وشاندپ را

 قرار( 20℃اتاق ) دمای در آزمایشگاه در ساعت 20 مدّت
 صافی از آمده دست به محلول عتسا 20 از پس .گرفت

 .دشو جدا آن از نمونه ذرات تا شد گذرانده
 خردشده های نمونه به ،استخراج عصاره متانولی منظور به 

 در ساعت 22 مدت به و شد اضافه متانول سی یس 0111
 22 از پس. گرفت قرار( 20℃اتاق ) دمای در آزمایشگاه

 آنچه و شد گذرانده صافی از آمده دست به محلول ساعت
 نمونه در موجود آلی ترکیبات و متانولی حالل ماند باقی
 بود.

 ها آن حاللحذف  منظور به آمده دست بههای صارهع
 00℃ دمای با روتاری دستگاه به ،(و دی اتیل اتر متانول)
حذف تمام حالل از عصاره  منظور به .شدند وارد 000 دور و

فریز  یلهوس بهساعت  20مرحله به مدت  ینا از بعد ها نمونه
 21در دمای منفی  ها یشآزمادرایر خشک و تا زمان انجام 

 .نددرجه نگهداری شد


بررسیفعالیتسیتوتوکسیکوضدسرطانی
 (KB/ C152)های سرطانی اپیدرمویید دهان انسان سلول

از بخش کشت ( HEK/T293)و سلول کلیه جنین انسان 
فالسک تهیّه شدند و  صورت بهسلولی انستیتو پاستور ایران 

DMEM به محیط کشت
0
 منتقل شد. ابتدا محیط کشت 

DMEM  0/2در pH  تهیّه گردید و توسط فیلتر میلی پور
میکرون استریل شد. سپس به محیط کشت به  22/1

 41و  Gسیلین یپن لیتر یلیممیکروگرم بر  211نسبت 
 01جنتامایسین و نیز به نسبت  لیتر یلیممیکروگرم بر 

                                                           
1
 Dulbecco's Modified Eagle's medium 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
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FBSگاو )رم جنین درصد س
به محیط اضافه ( فیلتر شده 2

کلیه  های اپیدرمویید دهان و سلول یها سلولشد. روزانه 
 یهاسالمت سلولو قرار گرفتند  یموردبررسجنین انسان 

ادامه آزمایش  منظور بهمحیط کشت تازه به  شده منتقل
ها که تعداد سلول ازآن پس. گرفتمورد تأیید قرار 

 منظور بهسلولی( افزایش داده شد های کشت )فالسک
رنگ بررسی اثر سیتوتوکسیک عصاره متانولی از روش 

-0-نیترو-0-متوکسی-2) یسب-XTT (2-0سنجی 
 تترازولیوم-2H-[یل( کربونآمین فنیل])0-(سولفونیل

 استفاده گردید. 0هیدروکسید(
ابتدا توسط عمل ، XTTآزمون  انجام منظور به

رمویید دهان و سلول کلیه های اپیدتریپنیزاسیون سلول
دقیقه  0جنین انسان از سطح فالسک جدا شده و به مدّت 

ها با دور در دقیقه سانتریفوژ شدند. سپس سلول 0011در 
ای کشت حفره 19های از پلیت هرکدامدر  20×010تراکم

به  DMEMسلولی توزیع گردیدند و از محیط کشت 
ساعت  20د و به هر حفره اضافه ش یترل یکروم 211مقدار 

 ها یتپل یکرومهای در در انکوباتور قرار داده شد تا سلول
رشد نمایند. در طول این مدّت تراکم سلولی بررسی شد و 

ها رشد کردند و به دیواره پلیت ساعت که سلول 04بعد از 
د و محیط ها عوض شمتّصل شدند محیط کشت سلول

 هایبا غلظتها کشت جدید که حاوی هر یک از عصاره

بود به مقدار  لیتر یلیممیکروگرم بر  011و  011 ،01 ،01
اضافه گردید و آزمون سه بار تکرار شد.  یترل یکروم 011

ها محیط کشت شاهد منفی در تعدادی از چاهک منظور به
DMEM  بدون ترکیب افزودنی اضافه شد. در این آزمون

کنترل مثبت استفاده  عنوان بهاز ترکیب سیکلوسپورین 
ها به ساعت از افزودن عصاره 04پس از گذشت  .شد

 یترل یکروم 01ها به مقدار  ها به هرکدام از چاهک سلول
طبق دستورات شرکت سازنده افزوده شد و  XTTمحلول 

درجه قرار داده شد.  02 انکوباتورساعت در  0به مدت 

                                                           
2
 Fetal Bovine serum 

3
 2,3-bis(2-methoxy-4-nitro-5sulphonyl)-

5[(phenylamino)carbonyl]-2 H -tetrazolium 
hydroxide 

ها رنگ سلول یمان زندهبررسی میزان  منظور بهسپس 
قرار  یموردبررسریدر  یزااال یلهوس هبها  از چاهک هرکدام
 .(Scudiero et al., 1988) گرفت

تکرار انجام شد و  0ها با  یشآزمادر این بررسی کلیه 
از عصاره که باعث  )غلظتی IC50محاسبه  منظور به

 CC50 (،های سرطانی شده % از سلول01ممانعت از تکثیر 
مال های نر بر روی سلول % سمیت01)غلظتی از عصاره که 

 Graph Pad افزار نرم از( درمانی )شاخص TIداشت( و 

Prism  شد. استفادهنسخه شش 
 

 نتایج
 متانولی عصاره ،آید یبرم A-0 نمودار از که طور همان

 011 یها غلظت در دریایی خیار بدن دیواره از شده حاصل

 بیشتری سیتوتوکسیکی اثر لیتر یلیم بر میکروگرم 011 و

 از نرمال هایسلول به نسبت KB سرطانی یها سلول بر

 لیتر، یلیممیکروگرم بر  01 و 01 غلظت در. داد نشان خود

 در که ینحو به ،شد بیشتر نرمال یها سلول بر اثر این

 عصاره سیتوتوکسیک اثر لیتر یلیممیکروگرم بر  01 غلظت

که  طور همان. دوشمی مشاهده نرمال یها سلول بر تنها

در این عصاره    IC50 لظتغ دهد،می نشان 0 -جدول

است ولی با توجه به شاخص  CC50کمتر از غلظت 

به هم  ها غلظتین اتوان گفت می آمده دست بهدرمانی 

و عصاره اثر سیتوتوکسیکی قوی روی هر  اند بودهنزدیک 

 دو رده سلولی از خود به نمایش گذاشته است.

 خیار بدن دیواره از آمده دست به اتری یلات ید عصاره

، است روئیت قابل B-0نمودار  در که طور همان، دریایی

 اثر ،لیتر یلیممیکروگرم بر  011 غلظتدر  جز

 بیشتر HEK نرمال های سلول رویعصاره  سیتوتوکسیک

میکروگرم  011 غلظت در. بود KB سرطانی های سلول از

 حدود در نرمال های سلول یمان زنده میزاننیز  لیتر یلیمبر 

و  رود نمی شمار به خوبی نسبتاً عدد که بود درصد 00

ی ها سلولسیتوتوکسیتی باالی این عصاره بر  دهنده نشان

 است مطلب این گویای نیز 0-جدول بررسی .نرمال است
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 عصاره این به مربوط CC50 و IC50 های غلظت که

که شاخص درمان  ینحو بهبودند  نزدیک به هم

یک را نشان  برای این عصاره عددی نزدیک به آمده دست به

دهد. یم

 

(لیتریلیمبریکروگرم)مCC50لیتر(،یلیمیکروگرمبرم)IC50میزان:1جدول

دیوارهبدنخیاردریایییاتریلاتیدو)شاخصدرمانی(عصارهمتانولیTIو

عصارهمتانولیعصارهدیاتیلاتری

02/0 ± 221 00/0 ± 1/220 % IC50 

01/0 ± 1/240 04/0 ± 240 % CC50

12/0 20/0 TI (CC50/IC50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bودیاتیلاتری)(A)یمتانولهایمقایسهمیزاناثرسیتوتوکسیکعصاره:1نمودار دیوارهبدنخیاردریاییبرروی(

(HEK293Tونرمال)(KB)هایسرطانیسلول

 بحث
از حضور مواد دارای خاصیت ضد سرطانی  مقاالت زیادی

. (Ogushi et al., 2005) دهند در خیار دریایی خبر می

، عصاره متانولی دیواره بدن آید یبرمطور که از نتایج همان

خیار دریایی تا حدودی از خود خاصیت ضد سرطانی نشان 

های سرطانی اپیدرمویید دهان  دادند و مانع از رشد سلول

 2119و همکارانش نیز در سال  Ogushiانسان شدند. 

از خیار  شده استخراجهای بزرگ اثبات کردند، مولکول

دریایی، وابسته به غلظت مصرفی قادر به ممانعت از رشد 

های سرطان روده بزرگ هستند. در عصاره متانولی  سلول

دیواره بدن خیار دریایی، میزان اثر سیتوتوکسیک عصاره 

های سرطانی  شد و تکثیر سلولنسبت به اثر ممانعت از ر

اپیدرمویید دهانی انسان مقداری کمتر بود. شاخص 

در مورد این عصاره نیز گویای این  آمده دست بهدرمانی 

نیز مشخص است  0طور که در نمودار مطلب است. همان

از دیواره بدن خیار  شده استخراجعصاره متانولی خام 
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 011دریایی بهترین شاخص درمانی را در غلظت 

 یجا بهاز خود  ها غلظتبین سایر  لیتر، یلیممیکروگرم بر 

این  مؤثرهتوان با پی بردن به ترکیبات  گذاشته است و می

عصاره و تخلیص این ترکیبات اثر ممانعت کنندگی 

گذاشت.  یجا بههای سرطانی  بیشتری بر روی سلول

همچنین  2110و همکارانش در سال  Tianکه  طور همان

های موری و ضد رگ زایی تری ترپنخواص ضد تو

از خیار دریایی را به اثبات  شده استخراجگلیکوزیدی 

 رساندند.

Rodriguez نوع تری ترپن و  0 (0110) و همکارانش

 Holothuria forskaliiساپونین از خیار دریایی گونه 
 ها آن یروسیضدوسیتوتوکسیک و  و اثرجداسازی نمودند 

های قطبی  ساپونین در حالل ازآنجاکه .را گزارش کردند

توان گفت این ترکیبات، ترکیب قابل انحالل است، می

اصلی در این عصاره هستند که باعث ایجاد خاصیت 

سیتوتوکسیکی در این عصاره شده است. فعالیت 

توانایی  یجهدرنتسیتوتوکسیکی گلیکوزیدهای تری ترپنی 

 این ترکیب با ایجاد کمپلکس با غشای سلولی و ایجاد

ها است. این امر  های یونی و خلل و فرج در سلولکانال

 یتدرنهادرنهایت باعث اختالل در تنظیم اسمز سلولی و 

. همچنین (Chludil et al., 2003شود ) مرگ سلول می

Hua  فعالیت سیتوتوکسیکی ( 2102)و همکارانش

از خیار دریایی  شده استخراج گلیکوزیدهای ترپن یتر

Holothuria scabra  نتایج قراردادند یموردبررسرا .

این ترکیبات اثر  کهحاصل از این تحقیق نشان داد 

رده سلولی از خود  0سیتوتوکسیکی قوی بر روی این 

داشت ولی در این تحقیق به میزان این اثر بر روی 

های نرمال و همچنین شاخص درمان برای این  سلول

وان دلیل ت ترکیبات گزارش نشد. با توجه به این مطالب می

های  ها را بر روی سلول اثر سیتوتوکسیکی قوی این عصاره

 نرمال متوجه شد.

 خیار دیواره بدن از شده استخراج اتری اتیل دی  عصاره در

 سلولی رده دو هر روی یتوتوکسیکی باالییس اثر دریایی،

 آمده دست به درمانی شاخص به توجه با و مشاهده شد

 رده دو هر روی اثر این گفت توانمی عصاره این برای

همکاران  و Althunibat .است بوده یکسان یباًتقر سلولی

 دریایی خیار از دو گونه سرطانی ضد اثر( 2100)

(Holothurian edulis و Stichopus horrens) را 

 عصاره که رسیدند نتیجه این به و قراردادند یموردبررس

 کسیکسیتوتو اثر S. horrens از آمده دست به ارگانیک

  دارد. عصاره یموردبررسسلولی  رده دو برابر در قوی بسیار

 دریایی خیار دیواره بدن از شده استخراج اتری یلات ید

 Althunibat) باشند اسفنگوئیدی بازهای از غنی ندتوا می

et al., 2009.) جداسازی دریایی خیار از ترکیبات این 

ه رسید اثبات به نیز آن سیتوتوکسیکی خاصیت و اندهشد

 بازی یدهایاسفنگوئ(. Sugawara et al., 2006) است

 فشرده قطعات در مورفولوژیکی ییراتتغ ایجاد باعث

( caspase-3) 0 کاسپاز فعالیت افزایش و کروماتین

 یلهوس به یمان زنده کاهش دهنده نشان امر این که شود می

 های لیپید اسفنگوهمچنین . است ها سلول آپوپتوز

 ماده یک عنوان به توانندمی دریایی خیار از آمده دست به

 غذایی رژیم در بزرگ روده سرطان سرکوب برای

(. Sugawara et al., 2006) بگیرد قرار مورداستفاده

 اسید زنجیره 2110در سال  همکارانش و Yangعالوه به

 دریایی خیار از اسید را تترادکانوئیک متیل -02 چرب

 از مانع ترکیب این که کردند اثبات و کردند استخراج

 شود می( PC3) پروستات سرطان های سلول تکثیر

(Yang et al., 2003). 

که  XTTاز آزمایش  آمده دست بهبه نتایج  با توجهدر کل 

خیار دیواره بدن احتمالی   منظور بررسی اثر ضد سرطانی به

 هایعصاره که شود یم، مشخص انجام شد دریایی

تکثیر  ازیی توان ممانعت از خیار دریا شده استخراج

در  (KB)ان سهای سرطانی اپیدرمویید دهان ان سلول

اثر سیتوتوکسیکی  ها اما این عصارهدارند؛  را Vitroمحیط 

که این امر سبب  ندهای نرمال داشت قوی نیز روی سلول

درمان  منظور بهکاهش ارزش دارویی و درمانی این عصاره 
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العات قبلی و همچنین اما با توجه به مط؛ این سرطان شد

توان انتظار داشت که از این بررسی، می شده حاصلنتایج 

ها، موجود در این عصاره مؤثرهبا شناسایی و استخراج مواد 

 بهتری باشیم.مراتب  بهشاهد اثر درمانی 
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Abstract 

In recent years efforts to find bioactive compounds from live organisms especially marine 

animals have been increased. In the present study, the anticancer and cytotoxic effects of sea 

cucumber body walls (Holothuria leucospilota) were investigated. For this purpose, sea 

cucumbers were collected from Larak Island at depths of 10 to 30 m and extraction process 

was done with methanol and diethyl ether solvent which then concentrated by rotary 

evaporator (40℃) following lyophilization with vacuum freeze dryer. XTT method was used 

to investigate anticancer and cytotoxic effects of body wall extracts. The results showed that 

the methanolic extract could prevent proliferation of human oral epidermoid carcinoma cells 

(KB) at concentrations of 100 and 500 μg/ml. The diethyl etheric extract also could prevent 

proliferation of KB at 500 μg/ml concentration. Overall result showed that sea cucumber body 

wall had a strong cytotoxic effect on normal cell line (Human embryonic kidney cell [HEK]) 

which can be used as potent cytotoxic material. However these extracts did not show 

significant therapeutic value against KB cells. 
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