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 :چكيده

کیه مسیلول    Cochlodinium polykricoidesدر اين تحقیق، ما مکانیسم های سیتوتوکسیك عصاره آبیی  

بیود، را در   0112-0113شکوفايی جلبکی شديد و گسترده در خلیج فیارس و دريیای عمیان طیی سیال هیای       

سلولهای کبدی کبد جدا شده موش صحرايی و ماهی قزل آال مورد بررسی و مقايسه قرار داديم. عیالوه بیر ايین،    

ريزی شده سلولی( نییز میورد بررسیی    نقش استرس اکسیداتیو و میتوکندری در القای آپوپتوزيس )مرگ برنامه 

 "ROS"قرار گرفت. سلولهای کبدی ايزوله با پرفیوژن کبد توسط کالژناز به دسیت آمید. بیرای تعییین مییزان      

تولیدی کبدی، دی کلروفلورسین دی استات به عنوان معیرف اسیتفاده شید. جینگ رنیر فلورسینت کیاتیونی،        

دری سلولهای کبیدی اسیتفاده شید. جینگ رنیر فلورسینت       ، برای تعیین پتانسیل غشای میتوکن009رودامین 

بیا روشیی    GSSGو  GSHآکريدين اورانژ برای تعیین آسیب غشای لیزوزومی سلولهای کبدی اسیتفاده شید.   

و فنوتیپ آپوپتوز به ترتیب با استفاده از کییت سینجش فعالییت     9اسپکتروفتومتريك تعیین شد. فعالیت کاسپاز

 و کیت تشخیص آپوپتوز محصول شرکت سیگما آلدريچ بررسی شد. محصول شرکت سیگما 9کاسپاز 

انکوباسیون عصاره جلبك با سلولهای ايزوله کبد رت، باعث لیز غشا سلولها، تشیکیل گونیه هیای فعیال اکسییژن      

(ROS کاهش ذخاير گلوتاتیون، سقوط  پتانسیل غشای میتوکندری، تخلیه ،)ATP  و افزايش در نسبتATP 

/ ADPتوکروم ، آزادی سیC       به سیتوزول، فعال شدن آبشار کاسپازی و ظهیور فنوتییپ آپوپتیوز گرديید. آنتیی

(، جیینگ کننییده هییای راديکییال هیدروکسیییل )مییانیتول و  BHTتوکییوفرول سوکسییینات و -αاکسیییدان هییا )

DMSO  ( مسدود کننده های روزنه ی نفوذپینيری میتوکنیدری ،)MPT    سیکلوسیپورين، کیارنیتین و تیری( )

ردوکتییاز ) دی فنیییل يییدونیوم کلريیید(، مهییار کننییده هییای  NADPH P450فلییوپرازين(، مهارکننییده هییای 

CYP2E1  متیل پیرازول( و تولید کنندگان -4)فنیل ايمیدازول وATP (L-    )گلوتیامین، فروکتیوز و زايلیتیول

دنید. داده هیای میا نشیان داد کیه عصیاره جلبیك        و میرگ سیلولی گردي   caspase-3باعث مهار فعیال شیدن   

بیه طیور    ROSسیگنالینر آپوپتوز را از طريق استرس اکسیداتیو و مسیر میتوکندريايی فعال می کند. تشکیل 

میتوکندريايی و فعال شدن آبشار کاسپازی نقش داشیته باشید کیه     MPTمستقیم می تواند در باز شدن منافن 
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بر سلولهای کبدی ايزوله موش صحرايی و ماهی قزل آال میی گیردد.    C.polykricoidesمنجر به اثرات سمی 

بیر روی سیلولهای کبید پسیتانداران و      C.polykricoidesاين يافته ها منجر به درک بهتری از اثیرات سیمی   

)بیش از دويسیت    C.polykricoidesآبزيان می گردد. نتايج ما حساسیت باالتر گونه ی آبزی به اثرات سمی 

( نسبت به گونه ی پستاندار مورد آزمايش نشان داد. از طرف ديگر در سلول های هپاتوسییت میاهی اثیرات    برابر

 سمی عصاره جلبك بر غشای لیزوزومی مشاهده گرديد که در هپاتوسیت های ماهی مشاهده نگرديد.

 

 ، خلیج فارس ، ايرانموشو  قزل آال، سلولی :کوکلودينیوم،سمیتكلمات كليدي
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 :مقدمه

algal bloom   harmful(HAB)  بیه عنیوان تهديید مهمیی بیرای میاهیگیری،         جلبکیی مریر   شکوفايیيا

می توانند باعث تغییر رنیر آگ، بیروز سیمیت در انسیان و جانیداران       بهداشت عمومی و اقتصاد مطرح هستند و

سال های اخیر میزان بروز، طول دوره بروز و  در .(Sunda et al., 2006)آبزی و تخريب اکوسیستم آبی شوند

 به نظر می رسد که اين افزايش با درجه آلودگی سیاحلی  .افزايش يافته است HABها   جغرافیايی میزان توزيع

بلکه آلودگی سیاحلی ناشیی    نه تنها مرگ ومیر ماهی ها، به طور کلی، در ارتباط باشد. کره ی زمینگرم شدن  و

 .(Moore et al. 2008) ضرر اقتصادی است نیز نوعی از آن

دينوفالژالتیه در   يی از تجمعیات هیا  Red tide بوده انید.  ها هلدينوفالژهای ثبت شده  HABعامل بسیاری از 

وارد  در ايین منیاطق   میاهی هیا   جمعیتآسیب های شديدی به که شده است  گزارش کره و ديگر کشورها ژاپن،

 .(Nagai et al. 2009) کرده است

Cochlodinium polykricoides هیايی اسیت کیه باعیث تشیکیل تجمعیات        هلی يکی از مررترين دينوفالژ

 .(Kim et al. 2002) بیشترين سمیت را برای ماهی ها دارد ومی شود  red tide  يا جلبکی قرمز رنر

هنوز  و بیان شده است جمعیت های جلبکی مرراين توسط اندکی در مورد مکانیسم مرگ ماهی ها نظريه های 

 گونیه هیای   کیه  ثابیت شیده اسیت    ناشیناخته اسیت.   جمعیت هیای جلبکیی  توسط اين ماهی ها  مرگ مکانیسم

raphidophycean flagellates ،chattonella marina   وC.antiqua      قادرنید راديکیال هیای فعیال

 تولیید راديکیال بیا چگیالی سیلولی بیاال ارتبیاط مسیتقیم دارد        . اين اکسیژن را در سلول در شرايط رشد بسازند

(Shimada et al. 1991). 
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ترکیبات نوروتوکسیك نیز تولیید   Chattonellaگونه های  ROS عالوه بر هک وجود داردبه عالوه اين احتمال 

سیسیتم آنزيمیی آنیالوگ    ايین   سیستم آنزيمیی دارد کیه   C.marinaدر مطاله اخیر ثابت شده است که  د.نکن

NADPH  واکسیداز نوتروفیل انسانی       (.منبیع تولیید کننیده آنییون سوپراکسیید اسیتKim et al.,2000) .

میرگ   بسیار مهمیی در  فاکتور Chattonellaتولید شده توسط گونه  ROSشواهد قوی پیشنهاد می کنند که 

 .(Janssens et al. 2000)استماهی ها 

 Heterosigmaماننید   Raphidophyceaeبرخی ديگر از جلبك هیای خیانواده ی    کهمشخص شده است  

akashiwo  ،Olisthodiscus luteus وFibrocapsa japonica   نیز تولیدROS     می کننید وبیه نظیر

 .(Oda et al. 1997) می کنند  تولید ROSکل اين خانواده ی جلبکی می رسد 

 اعمیال روی ماهی را از طريق ترکیبات بیواکتیو معینیی   خود اثرات مرر C.polykricoidesکه  گفته می شود

 باعث C.polykricoidesاند که  دهداوهمکارانش گزارش  kimاز طرف ديگر  .(Kim et al. 2002)دکنمی 

سییتوکروم   تغیییر محیل   با تشکیل اين راديکال ها  د کهشوتشکیل آنیون سوپراکسايد و هیدروژن پراکسايد می 

C  است همراه بوده(Kim et al. 2002). 

جلبیك   بودن گونه ی انجام گرديده است، بر سمی C.polykricoidesمطالعات گوناگونی که در زمینه سمیت 

C.polykricoides   تاکید دارنید. از جملیه( :Onoue et al., 1985; Yuki and Yoshimatsu, 1989 

Guzma´n et al., 1990; Qi et al., 1993; Kim, 1998; Kim et al., 1999, 2002; Ga´ 

rrate-Liza´ rraga et al., 2004; Whyte et al., 2001; Curtiss et al., 2008; Anton et al., 

2008; Azanza et al., 2008; Tomas and Smayda, 2008). 
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به مدت ده ماه در نزديکی تنگه ی هرمیز يیك    0113تا ماه می سال  0112در فاصله ی زمانی ماه اگوست سال 

HAB  غیر معمول و طوالنی بروز کرد (Samimi-Namin et al. 2010)  که عامل آنCochlodinium 

polykricoides   بود(Matsuoka et al., 2010). 

 Cochlodinium polykricoidesگسترش میکروارگانیسیم  است که ثابت کرده آخرين مطالعات اکولوژيکی 

از محییط زيسیت ايیران     حفاظیت سازمان  داده است. صنعت ماهیگیری ايران را در مخاطره قرار در خلیج فارس

بیا ايین حیال سیازمان جیانور       تن ماهی را در خلیج فارس کشته است. 91حدود red tideاعالم کرده است که 

 3بیین   تیراکم در بسیاری مناطق  تن ماهی و پستاندار دريايی است. 41 حدوداًتلفات  گويد که شناسی ايران می

میلیون میکروارگانیسم در هر لیتر ثبت شده است که توسط سازمان منطقه ای حمايت از محییط زيسیت    07تا 

 یجلبکی  گسیترش اين به نظر میرسد که  بعد از مرگ چندين تن ماهی .( گزارش شده استROPMEدريايی )

  .(press tv, Feb 22, 2009) یگوهای منطقه نیز اثر گناشته استم بر جمعیتحتی 

Red tide   .تا کنون طبق آمار رسمی اعالم شده در ساير کشور های مجاور خلیج فارس نیز اثراتی داشته است

کیه   تن ماهی تلف شده در سواحل اين امیرنشین کشف شده است 611بیش از  امارات  توسط شهرداری فجیره

 .(Aftab news, Dec 3, 2008)است Red tideمتهم اصلی 

 بی رنر شدن مرجان ها اولین نشیانه میرگ آنهاسیت کیه     اين پديده به مرجان های دريايی نیز آسیب می زند.

تا راه حلی جهت توقف گسیترش آلیودگی    يافتنددانشمندان در  .می تواند باشد افزايش گستره جلبکیآن علت 

در   red tideزيیرا گسیترش  جمعییت جلبکیی و پديیده      .دبهار و تابستان پیدا کنن شروعبه اقیانوس ها قبل از 
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شیدن   تیر  گیرم  صیورت يکی از مسايلی است که در  red tideآيا سوال اين است که  اتفاق می افتد. فصول گرم

 .(Moore et al. 2008)؟ما بايد شاهد آن باشیم کره ی زمین،

ايکتیوتوکسیك  های سمیت باالخص مکانیسم های مکانیسم شناخته عمطال يکی از اهداف اصلی انجام اين

 .است C.polykricoidesجلبك 

ر مرگ ماهی ها دخیل دانسته اند، بلکیه از نقیش   را د C.polykricoidesگزارش هايی وجود دارند که نه تنها 

 ;WDR 2008; Mindy et al., 2010)اين جلبك در میرگ پسیتانداران دريیايی نییز صیحبت کیرده انید       

Berktay 2011). 

جلبییك و محیییط رشید  يکیی از اهیداف ديگییر ايین مطالعییه يیافتن بینشیی اولیییه از قیدرت سییم زايیی عصیاره         

Cochlodinum polykricoides  اسیت. بیه ايین منظیور      پستانداران  و آبزيیان وتاثیر آن روی گونه هايی از

 50ECغلظیت هیای   کلیه مارکر های سمیت سلولی در سلول های کبدی رت و ماهی قزل آال پس از تمیاس بیا   

میورد انیدازه گییری و مقايسیه      Cochlodinium polykricoidesمربوطه از عصاره و محییط رشید جلبیك    

اسیت ودلییل    Sprague dawleyرت مورد استفاده در اين آزمايش رت اصالح ژنتیکی شده  قرارخواهد گرفت.

 انتخاگ آن اين است که نزديك ترين کبد را به کبد انسان از لحاظ تنوع و فعالیت آنزيماتیك دارد.
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 ؛ اهداف تحقيق

بررسی نقش گونه های فعال اکسیژن در سمیت سلولی ناشی از عصاره و محیط رشد   هدف کلی اول: .0

 در سلولهای هپاتوسیت ايزوله شده رت وماهی. Cochlodinium polykricoidesجلبك 

    هدف اختصاصی: آيا گونه های فعال اکسیژن در سلولهای هپاتوسیت ايزوله شیده رت ومیاهی

 Cochlodiniumو محییط رشید جلبیك     در تماس بیا غلظیت سیمی و غیرسیمی عصیاره     

polykricoides نسبت به گروه کنترل افزايش معنی داری خواهد داشت؟ 

   هدف اختصاصی: آيا افزايش گونه های فعال اکسیژن در سلولهای هپاتوسیت ايزوله شیده رت

 Cochlodiniumومییاهی بییا مییرگ سییلولی ناشییی از عصییاره و محیییط رشیید جلبییك     

polykricoides ارتباط مستقیم دارد؟ 

            هدف اختصاصی: منبیع سیلولی يیا ملکیولی تولیید گونیه هیای فعیال اکسییژن در سیلولهای

هپاتوسیت ايزوله شده رت وماهی در تماس با غلظیت سیمی عصیاره و محییط رشید جلبیك       

Cochlodinium polykricoides چیست؟ 

لی ناشی از عصیاره و محییط   بررسی نقش آسیب میتوکندريايی در مکانیسم مرگ سلو هدف کلی دوم: .0

 .در سلولهای هپاتوسیت ايزوله شده رت وماهی Cochlodinium polykricoidesرشد جلبك 

 



 00 

    هدف اختصاصی: آيا پتانسیل غشای داخلی میتوکندری در سلولهای هپاتوسیت ايزولیه شیده

 Cochlodiniumرت وماهی در تماس بیا غلظیت سیمی عصیاره و محییط رشید جلبیك        

polykricoides  دچار افت معنی دار می شود؟ 

  هدف اختصاصی: آيا افت پتانسیل غشای داخلی میتوکندری ارتباط مستقیمی با مرگ سلولی

 دارد؟ Cochlodinium polykricoidesناشی از عصاره و محیط رشد جلبك 

: بررسی نقش آسیب لیزوزومی در مکانیسم مرگ سلولی ناشی از عصاره و محیط رشد هدف کلی سوم .9

 در سلولهای هپاتوسیت ايزوله شده رت وماهی. Cochlodinium polykricoidesجلبك 

     هدف اختصاصی: آيا غشای لیزوزوم سلولهای هپاتوسیت ايزوله شده رت ومیاهی در تمیاس بیا

دچار آسییب   Cochlodinium polykricoidesغلظت سمی عصاره و محیط رشد جلبك 

 ديدگی ) نشتی ( معنی دار می شود؟ 

   هدف اختصاصی: آيا آسیب ديدن غشای لیزوزوم ها ارتباط مستقیمی با مرگ سلولی ناشی از

 دارد؟ Cochlodinium polykricoidesعصاره و محیط رشد جلبك 

سمیت  سلولی  عصاره و محیط رشید   : بررسی نقش آنزيمی کاسپازها  در مکانیسم هدف کلی چهارم .4

 و تشخیص فنوتیپ آپوپتوز. Cochlodinium polykricoidesجلبك  

    هدف اختصاصی: آيا درروند سمیت سلولی عصاره و محیط رشید جلبیكCochlodinium 

polykricoides  9افییزايش معنییی داری در فعالیییت آنزيمییی کاسییپازها بخصییو  کاسییپاز 

 ده می شود؟ )میانجی نهايی آپوپتوز( مشاه
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 :آيا فنوتیپ آپوپتوز تايید میشود يا نه؟ هدف اختصاصی 

 Cochlodinium polykricoidesمقايسه سمیت عصاره و محیط رشید جلبیك   هدف کلی پنجم:  .1

 در سلول های پستانداران)رت( و آبزيان)ماهی قزل آال(.

  50هدف اختصاصی: آيا غلظتEC  در دو گونه ی رت و ماهی تفاوت معنی داری دارد؟ 

       هدف اختصاصی: آيا مکانیسم های سمیت سلولی شیامل تولیید راديکالهیای فعیال اکسییژن

(ROS( آسیب لیزوزوم های سلولی، تخلیه گلوتاتیون ،)GSH  باز شدن روزنه نفوذپینيری ،)

 ی داری دارد؟( در دو گونه ی رت و ماهی تفاوت معنMPTموقت غشای میتوکندری)

  آيا عصاره ی سلولیCochlodinium polykricoides    سمیتی متفاوت از محییط رشید

Cochlodinium polykricoides دارد؟ 

 

 طرح: فرضيه

  عصاره و محیط رشد جلبكCochlodinium polykricoides  باعث افزايش تولید راديکالهای

سیلولی میی توانید از علیل اصیلی القیای        ROS(، می شود که اين افیزايش  ROSفعال اکسیژن )

در دو گونیه ی رت و   Cochlodinium polykricoidesسمیت عصاره و محیط رشید جلبیك   

 ماهی باشد.
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  سیستم سیتوکرومp450      در فعال سازی متابولیك و روند وقوع سیمیت سیلولی عصیاره و محییط

قییش خواهیید در دو گونییه ی رت و مییاهی ن Cochlodinium polykricoidesرشیید جلبییك  

 داشت.

           آسییب ديیدن لییزوزوم هییای سیلولی ناشیی از تمییاس سیلول بیا عصییاره و محییط رشید جلبییك

Cochlodinium polykricoides      می تواند در روند سیمیت سیلولی عصیاره و محییط رشید ،

 در دو گونه ی رت و ماهی شرکت کند. Cochlodinium polykricoidesجلبك 

  صییاره و محیییط رشیید جلبییك  مکانیسییم اصییلی مییرگ سییلولی ناشییی از عCochlodinium 

polykricoides          در سلولهای هپاتوسیت ايزولیه شیده رت ومیاهی، اثیر ايین ترکییب بیر روزنیه

( می باشد. میرگ سیلولی ناشیی از عصیاره و محییط      MPTنفوذپنيری موقت غشای میتوکندری)

اکتور در دو گونیه ی رت و میاهی، از طريیق فی     Cochlodinium polykricoidesرشد جلبك 

هايی که متعاقب گشوده شدن روزنه نفوذپنيری موقت غشای میتوکندری در سیتوپالسم رها میی  

  شود، سیگنال می گردد که در نهايت بوسیلة فعال شدن آبشار آنزيمی کاسپازها به انجام می رسد.

 ( گلوتاتیونGSH    برای زدودن گونه های فعال اکسیژن در دو گونیه ی رت و میاهی میورد نییاز ،) 

سلول است. بنابراين سلولهايی که فاقد مقادير مناسبی از آن باشند نسبت به عصاره و محیط رشید  

 آسیب پنيرترند. Cochlodinium polykricoidesجلبك 

      آپوپتوز مرگی اسیت کیه توسیط جلبیكCochlodinium polykricoides     القیا میی شیود و

 فنوتیپ آپوپتوز مشاهده خواهد شد.
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 تحقيق ؛و پروتكلهاي ها روش

 ( پروتکل تحقیق هدف کلی اول :0

 در سلولهای هپاتوسیت ايزوله شده رت ومیاهی، پیس از افیزودن    (ROS)میزان تولید راديکالهای فعال اکسیژن 

به سوسپانسییون    polykricoidesCochlodiniumمربوطه عصاره و محیط رشد جلبك  50ECغلظت های 

سلولی در زمانهای متوالی اندازه گیری شد. از آنجايی که منابع مختلفی در سلول می تواننید در افیزايش مییزان    

تولید راديکالهای فعال اکسیژن ايفای نقش کنند، جهت تعیین منبع اصلی تولید راديکالهیای فعیال اکسییژن در    

، از  polykricoidesCochlodiniumد جلبیك  عصیاره و محییط رشی    50ECسلولهای در تماس بیا غلظیت   

مهارکننده های اختصاصی آن استفاده شد. برای ايین منظیور، مهارکننیده هیای اختصاصیی را پییش از افیزودن        

بیه سوسپانسییون سیلولی، بیا       polykricoidesCochlodiniumعصاره و محیط رشد جلبك  50ECغلظت 

 ه کیرده و سیپس توانیايی عصیاره و محییط رشید جلبیك       هپاتوسیت های ايزوله شیده رت ومیاهی، پیره انکوبی    

Cochlodinium polykricoides  گرديددر ايجاد راديکالهای فعال اکسیژن و القای سمیت سلولی بررسی. 

 

 ( پروتکل تحقیق هدف کلی دوم :0

عصیاره و   50ECتغییرات پتانسیل غشای میتوکندری در رت وماهی در زمانهای متوالی متعاقب افیزودن غلظیت   

 به سوسپانسیون  سلولی ، اندازه گیری شد.  Cochlodinium polykricoidesمحیط رشد جلبك 

مشاهده تفاوت معنی دار میان تغییرات پتانسیل غشای میتوکندری سلولهای تحت تماس بیا عصیاره و محییط     با

يیا تغیییر پتانسییل    و سلولهای کنترل، برای بررسی اين کیه آ  Cochlidinium polykricoidesرشد جلبك 
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 Cochlidinium polykricoides  غشای میتوکندری سلولهای تحت تماس با عصاره و محیط رشید جلبیك  

دخالیت دارد يیا    Cochlidinium polykricoides  در سمیت سلولی القا شده عصاره و محیط رشید جلبیك  

کردن هپاتوسیت های رت و میاهی   استفاده کرده و پس از پره انکوبه MPTخیر، از عوامل مسدود کننده روزنه 

را افیزوده    polykricoidesCochlidiniumعصاره و محیط رشد جلبیك   50ECبا اين مهارکننده ها، غلظت 

. سیپس آن  شید و میزان تغییرات پتانسیل غشای میتوکندری و میزان سمیت القا شده در سلولها را اندازه گیری 

عصیاره و محییط    50ECری و میزان سمیت سلولی القا شده توسط را با میزان تغییرات پتانسیل غشای میتوکند

در سیلولهای مشیابه در غییاگ مهارکننیده هیای روزنیه ی        Cochlidinium polykricoides  رشید جلبیك  

 .کرديممقايسه  MPT)نفوذپنيری موقت غشای میتوکندری )

 

 ( پروتکل تحقیق هدف کلی سوم :9

عصیاره   50ECمتعاقب افزودن غلظیت   ،وماهی در زمانهای متوالی سالمت غشای لیزوزوم در هپاتوسیت های رت

مشاهده تفاوت معنی دار  بامورد بررسی قرار گرفت.  Cochlidinium polykricoides  و محیط رشد جلبك

 Cochlidinium بین آسیب غشیای لییزوزوم در سیلولهای تحیت تمیاس بیا عصیاره و محییط رشید جلبیك          

polykricoides برای بررسی اينکه آيا آسیب غشای لیزوزوم اين سلولها در سمیت سیلولی  و سلولهای کنترل ،

آن دخالت دارد يا خیر، از مهارکننده های فعالیت و محافظین لیزوزوم استفاده کرده و پس از پره انکوبیه کیردن   

 عصییاره و محیییط رشیید جلبییك  50ECهپاتوسیییت هییای رت ومییاهی بییا ايیین محافظییان لیییزوزوم، غلظییت  

Cochlidinium polykricoides      را افزوده و میزان آسیب غشای لیزوزومیی و مییزان سیمیت القیا شیده در
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. سپس اين مقادير را با میزان آسیب غشای لیزوزومی و میزان سمیت سیلولی القیا شیده    شدسلولها اندازه گیری 

های مشیابه در  در سیلول   polykricoidesCochlidiniumعصاره و محیط رشد جلبیك   50ECتوسط غلظت 

 .يممقايسه کرد غیاگ مهارکننده های فعالیت لیزوزوم

 

 

 

 ( پروتکل تحقیق هدف کلی چهارم :4

 عصیاره و محییط رشید جلبیك      50ECبیا فیرا ايین کیه میرگ هپاتوسییت هیا متعاقیب تمیاس بیا غلظیت            

Cochlidinium polykricoides     با فعال شدن آبشار کاسپازها به انجام می رسد، به وسیله کییت مخصیو

   Cochlidiniumعصیاره و محییط رشید جلبیك      50ECرا پیس از افیزودن غلظیت     9میزان فعالییت کاسیپاز  

polykricoides ماهی و رت به عنوان شاخص برآورد آپوپتوز اندازه گیری کیرده و بیا     به سوسپانسیون سلولی

 .  يمدر سلولهای کنترل مقايسه کرد 9میزان پايه فعالیت کاسپاز

ناشی  ماهی و رت  در سوسپانسیون سلولی necroticو  apoptoticفنوتیپهای  مشاهده ینتايج فوق النکر با 

. در اين آزمايش از میکروسکوپ تائید شد Cochlidinium polykricoides از عصاره و محیط رشد جلبك 

کلرو فلورسین دی استات( استفاده  -6)  CFDA-6و Annexin V  فلورسنت و پروگ های فلورژنیك  

 .گرديد
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 ( پروتکل تحقیق هدف کلی پنجم :1

مقايسه ی در دو گونه ی رت و ماهی تفاوت دارد، نتايج بدست آمده بوسیله   50ECبرای تعیین اينکه آيا غلظت 

50EC د.در دو گونه بررسی ش 

(، آسیب لیزوزوم هیای سیلولی، تخلییه    ROSتفاوت های سمیت سلولی شامل تولید راديکالهای فعال اکسیژن )

ر دو گونیه ی رت و میاهی   ( دMPT) ( و باز شدن روزنه نفوذپنيری موقت غشای میتوکندریGSHگلوتاتیون )

 .نیز مورد مطالعه قرار گرفت

 Cochlodinium polykricoidesبرای بررسی تفاوت های احتمالی سمیت عصاره ی سلولی با محیط رشید  

 بررسی شد. موثر در بروز سمیتنیز فاکتورهای 

 

 جامعه مورد بررسي:

 911-011و ماهی های قزل آالی نر در محدوده وزنی    Sprague-Dawlyهای نر نژاد  در اين مطالعه از رت

 گرم استفاده شد.

 مالحظات اخالقي:

انجیام   اين کار بر روی رت و ماهی در چهارچوگ مطالعات حیوانی کامالً مطابق اصول سیازمان بهداشیت جهیانی   

   پنيرفت.
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  :آناليز آماري 

. جهت بررسی هموژنیسییته  فتانجام گر Tukeyيك طرفه و پست تست  ANOVAآنالیز نتايج توسط آزمون 

اسییتفاده کییرده و  نتییايج بصییورت میییانگین سییه آزمییايش جداگانییه  Levenواريیانس در يییك گییروه، از تسییت  

mean±SD  گرديدگزارش. 

 

 

 

 : مطالعهفاز اول روش ، تكنيک و نحوه اجراي 

 اندازه گيري سميت سلولي:( 0

 trypan blue (0.2%w/v)در صد بقاء سلولهای کبدی جداسازی شده بوسیله روش رنیر پینيری بیا رنیر     

د. برای اجتناگ از به وجود آمدن شرايط غیر سمی و يا شرايط بسیار سمی در سلولهای کبد جیدا  شاندازه گیری 

 د.يی اسیتفاده گرد  polykrikroides Cochlidiniumعصیاره و محییط رشید جلبیك      50ECاز غلظت  ،شده

50EC  در تکنیك سنجش سمیت سلولی، عبارت است از غلظتیی   معینيك ترکیب شیمیايی در محدوده زمانی

 همیان زمیان معیین   را در سلولهای مورد آزمايش بعد از  ناشی از ترکیب سمیسلولی  مرگاز آن ماده که میزان 

Cochlidinium جلبییك  عصییاره و محیییط رشیید   50ECجهییت يییافتن  برسییاند.  %11انکوباسیییون بییه  

polykrikroides   با سه غلظت متفاوت از اين ترکیب ترسیم و از روی خیط   زمان معینمنحنی دوز ی پاسخ در
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شیمارش تعیداد سیلولهای میرده و      50ECمحاسبه شد. چون در روش اندازه گیری  50EC(، probitرگرسیون )

ايین   زنده الزامی است از روش رنر آمیزی تريپان بلو جهت تعیین تعداد سلولهای مرده و زنده استفاده شید. در 

درصد وزنی ی حجمی( اسیتفاده شید. بیدين ترتییب کیه       0/1) با غلظت نهايی  تريپان بلو کاتیونی رنر از روش

ناپنير بوده اما سیلولهای میرده بیا     ايی نسبت به رنر تريپان بلو نفوذسلولهای سالم و بدون آسیب غشای پالسم

 moldeous et)غشای سیتوپالسمی آسیب ديده تريپان بلو را کامالً جنگ کرده به رنر آبی تیره درمیی آينید  

al. 1978; Shen et al. 1996). 

برابر غلظت را برداشته و بیه   011میکرو لیتر از نمونه استوک غلیظ  011برای انکوبه کردن مواد محلول در آگ ،

تیا غلظیت دلخیواه     افیزوده سوسپانسیون سلول کبدی بوده  ml01يکی از فالسکهای در حال چرخش که حاوی 

میکرو لیتر برداشیته و بیه    01برابر غلظت( 0111بدست آيد. در مورد مواد محلول در متانول از محلول استوک )

سوسپانسیون سلول کبدی بوده افزوده تا غلظت مورد نظر بدست  ml01يك فالسك در حال چرخش که حاوی 

سیاعت   شیش میکرو لیتیر  متیانول بعید از گنشیت      01. شايان ذکر است که(Pourahmad et al. 2009)آيد

 ( ندارد.> p 11/1انکوباسیون بر روی سمیت سلولی اثر معنی داری )

میورد   ساعته انکوباسیون، نمونیه هیای   شش ، در زمانهای متوالی و مختلف دورهبرای اندازه گیری سمیت سلولی

. فالسیك هیا بیه سیه گیروه کنتیرل ، نمونیه و انیواع         داده شید نظر را از فالسك ها برداشته و مورد ارزيابی قیرار 

مهارکنندگان تقسیم می شوند. فالسك کنترل فقط حاوی سوسپانسیون سلولهای کبدی بوده و هیچ ماده ای بیا  

و عصیاره و محییط رشید جلبیك      آن انکوبه نمی شود. فالسیك نمونیه حیاوی سوسپانسییون سیلولهای کبیدی      

polykriokroides Cochlidinium  50با غلظتEC      بوده و فالسك های مهارکننده هیا نییز حیاوی غلظیت
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50EC  از عصاره و محیط رشد جلبكpolykriokroides Cochlidinium و همچنین غلظت های غیرسمی 

 .نداز انواع مهارکننده ها بود

اساس انتخاگ مهار کننده ها، محرک ها و يا جمع کنندگان راديکالی و غلظت غیر سمی به کار رفتیه از آنهیا در   

اين مطالعه، بااستفاده از نتايج مطالعات متعددی بدست آمده که در قسمت منابع به برخیی از آنهیا اشیاره شیده     

را که نزديك به غلظت اشاره شده در رفرانس ها  است. عالوه بر اين اثرات سه يا چهار غلظت متفاوت از اين مواد

و سپس غلظتی که بهترين اثر مهارکنندگی، تحريك کنندگی و يا جمیع کننیدگی    گرفتبوده مورد ارزيابی قرار 

. همچنین بعد از يافتن يك غلظت بهینیه از هیر   شدبه عنوان غلظت بهینه انتخاگ  ،راديکالی را از خود نشان داد

ساعت با سلولهای مورد نظر انکوبه کرده تیا اثیر سیمی احتمیالی آن      9را جداگانه به مدت واکنش گر آن غلظت 

روی سلولها بررسی شود. عالوه بر اين در اين مطالعه، در مورد اثرات مهارکنندگی، تحريك کننیدگی و يیا جمیع    

ای مهاری يیا تحريکیی   کنندگی راديکالی تنها از يك واکنش گر استفاده نگرديده، بلکه از گروهی از واکنش گره

. بنابراين وقتی گروه های مختلیف ايین واکینش گرهیای مهیاری يیا       شدکه دارای اثرات مشابه هستند، استفاده 

تحريکی نتايج يکسان از خود نشان دادند می توان با قطعیت گفت کیه مکانیسیم خاصیی در پاسیخ بیه سیمیت       

 .(Pourahmad et al. 2009) دخالت داشته است

 :(ROS) اندازه گيري ميزان رادیكالهاي فعال اكسيژن ( 0

دی کلروفلوروسیین دی اسیتات   -7و0از معیرف  سیلول هیای کبیدی    در ROSبرای اندازه گیری مییزان تولیید   

(DCFH-DA) شد. اصول کار به اين صورت است که وقتی  استفادهDCFH-DA      بیا سیلولهای کبید انکوبیه

می شود، بعلت لیپوفلیسیته زيیاد بیه راحتیی از غشیای پالسیمايی سیلول عبیور کیرده و داخیل سیلول توسیط            
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و دی کلروفلوروسین غیر فلورسنت را بیه وجیود میی آورد.     می گرددهیدرولیز  موجود درداخل سلولاسترازهای 

ه سیرعت اکسیید شیده و ترکییب شیديداً      بی  ROS، در حریور   (DCFH)دی کلروفلوروسین غییر فلورسینت   

را تشکیل می دهد. درنتیجه می توان شدت فلورسیانس ايین ترکییب را     (DCF)فلورسنت دی کلروفلوروسلین 

اندازه گییری کیرد. ايین     nm 141  :Emو   : nm 471Exتوسط اسپکتروفتومتر فلورسانس در طول موجهای 

 همان راديکالهای فعال اکسیژن می باشد.يا  ROSشدت فلورسانس در ارتباط مستقیم با غلظت 

 با  Earles + HPES 28mM  را در بافر  M 0با غلظت DCFH-DAروش کار بدين صورت است که 

pH=7.4   تهیه کرده، سپسml9  از آن را به لوله آزمايش حاوی سلولهای کبد رت وماهی که از سانتريفیوژ

ml0 ( از سوسپانسیون سلولیcell/ml601بدست آمد ) درجه  97دقیقه در دمای  01ه، افزوده و به مدت

توسط دستگاه  DCFو سپس در طول موجهای ذکر شده شدت فلورسانس  ردهسانتیگراد انکوبه ک

 .(Shen et al. 1996)شد اسپکتروفلوريمتر اندازه گیری 

 ( اندازه گيري آسيب غشاي ليزوزوم :3

شد. اکريدين اورنج يك باز  وروژنیك اکريدين اورنج استفادهبررسی سالمت غشای لیزوزوم از رنر فلبرای 

می باشد.  ضعیف لیپوفیل با قابلیت تجمع در لیزوزمها بوده که از لحاظ شیمیايی دارای خاصیت فلورسانس

اکريدين اورنج به علت لیپوفیلیسیته زياد به راحتی از غشای سلولی عبور کرده و به دلیل تمايل باال به واکنش با 

+H  هیدروژن اسیدی( به لیزوزمها وارد شده و با جنگ پروتون به صورت مولکول باردار()+(AH  در آنها تجمع

پیدا می کند. طبیعی است که مولکول باردار قادر به خروج از غشای لیپیدی لیزوزمها نیست و البته خاصیت 

فلوروژنیك خود را از دست می دهد. البته به محض اين که غشای لیزوزومی توسط راديکالهای فعال اکسیژن 
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(ROS) دين اورنج وارد سیتوزول شده و در سیتوزول حاصل از شرايط استرس اکسیداتیو تخريب گردد، اکري

دوباره پروتون خود را از دست داده و توانايی فلوروسانسی خود را بدست می آورد. در نهیايت شیدت 

قابل اندازه گیری  nm 141  :Emو   : nm 471Exفلیورسیانس میولکیول بدون بار آن در طول موجهای 

 است.

از سوسپانسیون  ml0وله آزمايش سلولهای کبدی که از سانتريفیوژ که در يك ل بودروش کار بدين صورت 

در  g/ml 1محلول اکريدين اورنج با غلظت  ml0را با است بدست آمده  cell/ml601با غلظت سلولی 

درجه سانتیگراد  97دقیقه در دمای  01مخلوط کرده و بمدت  pH=7.4 با  Earles + HPES 28mMبافر

 nmاکريدين اورنج منتشر شده به سیتوزول در طول موجهای  ناشی از لورسانسشدت ف سپس .کرديمانکوبه 

471Ex :   وnm 141  :Em    گرديد بررسی(Pourahmad et al. 2009). 

 

 

 ( اندازه گيري افت پتانسيل غشاي ميتوكندري:4

 009تانسیل غشای میتوکندری از کاتیون فلوروژنیك رودامین طبق روش اندرسون و همکاران، برای بررسی پ

د. اين رنر لیپوفیل از طريق انتشار وارد يکه از قابلیت باالی تجمع در میتوکندری برخوردار است استفاده گرد

سیتوزول شده و از آنجا با توجه به بار مثبت خود بطور اختصاصی در میتوکندری تجمع می يابد. میزان اين 

شدت ه به پتانسیل غشای میتوکندری بستگی دارد. بدين ترتیب در میتوکندری سالم با پتانسیل غشای بتجمع 

(.  Quenching منفی کامالً تجمع يافته و در نتیجه با روش فلوريمتری رديابی نمی شوند )پديده خاموشی يا
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غشای آن متعاقب تماس سلول با  ،MPTاما در صورت سقوط پتانسیل غشای میتوکندری و بازشدن روزنه های

به سیتوزول وارد می شود. درنتیجه میزان  MPTاز طريق روزنه های  009سموم میتوکندريايی، رودامین 

فلورسانس ناشی از حرور آن در سیتوزول بشدت افزايش می يابد و قابل اندازگیری می شود. بدين ترتیب 

در سلولهای  009وت در شدت فلورسانس رودامین درصد کاهش پتانسیل غشای میتوکندری به صورت تفا

  Cochlodiniumاز عصاره و محیط رشد جلبك  50ECکنترل و سلولهای تحت تماس با غلظت 

polykricoides .اندازگیری می شود 

به  rpm0111و با سرعت  شد سوسپانسیون سلولی از محیط انکوباسیون برداشته ml1/1برای اين منظور  

از محلول  ml0. مايع فوقانی آن را دور ريخته و به سلولهای موجود در ته لوله گرديدنتريفوژ مدت يك دقیقه سا

دقیقه  01درجه سانتیگراد به مدت  97. بعد از مخلوط کردن کامل، آن را در دمای وده شدافز M 1/0رودامین

موجود در محیط به روش اسپکتروفلوريمتری در  009انکوبه کرده، سپس شدت فلورسانس ناشی از رودامین

 009. ظرفیت میتوکندری برای جنگ رودامینگرديدبررسی  nm 141  :Emو   : nm 471Exطول موجهای 

بین سلولهای کنترل و سلولهای تحت تماس با عصاره و محیط رشد  009ت تفاوت در شدت رودامین به صور

معین و درصد تغییرات آن به عنوان شاخص جهت سنجش افت   Cochlidinium polykricoides جلبك

 .(Brunk et al. 1995)فت پتانسیل غشای میتوکندری مورد استفاده قرار گر

 : 3گيري فعاليت آنزیم كاسپاز( اندازه 5

د. اين ياستفاده گرد 9از کیت مخصو  اندازه گیری فعالیت کاسپاز 9به منظور اندازه گیری فعالیت آنزيم کاسپاز

است که در نتیجه  9توسط آنزيم کاسپاز AC-DEVD-pNAسنجش بر اساس هیدرولیز سوبسترای پپتیدی 
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آزاد شده از سوبسترا را می توان با اندازه  pNAشود. غلظت  رنگی آزاد می (pNA)آن ماده پارانیتروآنیلین 

و با استفاده از منحنی کالیبراسیونی که توسط غلظتهای  nm 411گیری میزان جنگ آن در طول موج 

آزاد شده در هر  pNAبر حسب میکرومول   9رسم شده محاسبه نمود. فعالیت آنزيمی کاسپاز pNAمشخص 

در نمونه  متناسب است و ضريب تناسب آن نیز به   pNAنمونه سلولی با غلظت  دقیقه در هر میلی لیتر از

 حجم نمونه ،زمان و فاکتور رقت آن بستگی دارد.

عصاره و محیط رشد  50ECسلولهای کبدی با غلظت  از انکوباسیونمنظور ابتدا در زمان مشخصی اين برای 

با سرعت  min9نمونه های سلولی جمع آوری شده و به مدت  ،Cochlodinium polykricoides جلبك

rpm0111  در دمایC °4 ند. مايع رويی را دکانته کرده به سلولهای ته نشین شده محلول دسانتريفیوژ ش

Lysis  موجود باشدسلول    101میکرولیتر تعداد  011طوری که در هر ه ب ،کردهرا از کیت کاسپاز اضافه .

ند. سپس دتا سلولها کامالً لیز ش دادهروی يخ قرار  min01-01سپس اين سوسپانسیون سلولی را به مدت 

اين بار مايع  کرده وسانتريفیوژ  C °4در دمای  rpm09111با سرعت  min 01-01سلولهای لیز شده برای 

 9و به آن سوبسترای کاسپاز خانه ايی منتقل کرده 36می باشد جهت آنالیز به پلیتهای  Lysateرويی را که 

(Ac-DEVD-pNA  با غلظت )mM01 به منظور مقايسه نمونه با کنترل مثبت و کنترل منفی وده شدافز .

. پس از شد( استفاده Ac-DEVD-CHO( )mM0) 9( و نمونه مهارکننده کاسپازg/L0 ) 9از نمونه کاسپاز

. سپس گرديدانکوبه  C °97در دمای  min 31-71پرکردن حفره های پلیت، در پوش آن گناشته و برای 

OD  های نمونه ها در طول موجnm 411   توسط دستگاه االيزا ريدر خوانده شد و نتايج با استفاده از منحنی
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)کلیه مراحل اين آزمايش براساس  نددکالیبراسیون غلظت ی جنگ پارانیتروآنیلین و ضريب تبديل استخراج ش

 دستورالعل کیت انجام گرديد(.

 

 

 GSSGو  GSH( اندازه گيري ميزان 6

(. rpm 0111 ،min0)گرديد سانتريفوژ  از سوسپانسیون هپاتوسیتی GSH ،ml0برای اندازه گیری 

د. پس از يگرداضافه  %01تری کلرو استیك اسید  های رسوگ يافتهو به سلول شدسوپرناتانت دور ريخته 

 .فتگرآنالیز مورد استفاده قرار سوپرناتانت جهت  (،rpm 0111 ،min0سانتريفوژ )

از  lµ011 شد. پس از آناضافه  pH =8 بافر انکوباسیون با  4.5mlاز سوپرناتانت ml 0.5به 

از سوپرناتانت رقیق شده در مرحله قبل افزوده  lµ011 بافر انکوباسیون به ml 2/0و  OPT (1mg/ml)محلول

  های دقیقه در دمای اتاق، شدت فلورسانس در طول موج 01شد.  پس از انکوباسیون محلول حاصله به مدت 

Excitation  وEmission   به ترتیب nm 911 و nm401 گیری شد.اندازه  

. پس از سانتريفوژ گرديدنتريفوژ از سوسپانسیون هپاتوسیتی رت و ماهی را سا GSH ،ml0برای اندازه گیری 

 200)از سوپرناتانت  بدست آمده از مرحله قبل با ml 1/1 گرفت.سوپرناتانت جهت آنالیز مورد ا ستفاده قرار 

μl ,0.04 M ) NEM   د. سپس به مخلوط حاصله يگرددقیقه در دمای اتاق انکوبه  91به مدت (0.1N ) 

NaOH گیری  افزوده شده و دقیقاً مانند روش اندازه GSH  ه جای بافراين تفاوت که ب با .ديگردعمل 
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 μM   بر حسبGSH  و GSSG بعنوان رقیق کننده استفاده شد. میزان  NaOH ( 0.1N)انکوباسیون از

 .ديگردخالص محاسبه  GSHو  GSSGبوسیله منحنی کالیبراسیون 

 

 

 

 یافته ها

50EC  در تکنیك سنجش سمیت سلولی، عبارت است از غلظتیی   معینيك ترکیب شیمیايی در محدوده زمانی

 همیان زمیان معیین   را در سلولهای مورد آزمايش بعد از  ناشی از ترکیب سمیسلولی  مرگاز آن ماده که میزان 

Cochlidinium عصییاره و محیییط رشیید جلبییك    50ECبرسییاند. جهییت يییافتن    %11انکوباسیییون بییه  

polykrikroides  ترسیم و از روی خیط رگرسییون    اتمتفاوت از اين ترکیب های منحنی دوز ی پاسخ با غلظت

(probit ،)50EC .ی بیه عبیارت   ايی  نهیبه دست آوردن غلظت به یبرادر مورد هپاتوسیت های رت،  محاسبه شد

50EC بیا اسیتفاده از    سه ساعت، غلظت های متفاوتی از عصاره و محیط رشد جلبك مورد بررسی قرار گرفت که

سیه   50EC بیه عنیوان  عصیاره ی جلبیك    بیرای  سلول جلبك در میلی لیتر 041معادل رقت  منحنی رگرسیون،

بیه دسیت آوردن غلظیت     یبرادر مورد هپاتوسیت های ماهی،  در نظر گرفته شد. در هپاتوسیت های رت ساعت

50EC بیا اسیتفاده از    ساعت، غلظت های متفاوتی از عصاره و محیط رشد جلبك مورد بررسی قرار گرفت که دو

دو سیاعت    50EC به عنیوان عصاره ی جلبك  برای سلول جلبك در میلی لیتر 0معادل رقت  منحنی رگرسیون،

 در در هپاتوسیت های ماهی قزل آال  نظر گرفته شد.
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وقتی از حداکثر غلظت ممکن محیط رشد جلبك در تسیت هیای بررسیی سیمیت اسیتفاده      شايان ذکر است که 

مشیاهده   کنتیرل  گرديد، در مورد هر دو گونه ی رت و ماهی هیچ گونه اختالف معنی داری با هپاتوسییت هیای  

 نگرديد. 

يافته های حاصل از تست های انجام شیده در جیداول ذيیل ذکیر     ی تست های بیان شده در طرح انجام و  کلیه

 گرديده است.

Table 1- Effect of antioxidant, ROS scavengers, MPT pore sealing agents, lysosomotropic agents 

and CYT P450 inhibitors on Algal extract cytotoxicity in rat hepatocytes. 
Cytotoxicity 

(%) 

4h 

Cytotoxicity 

(%) 

3h 

Cytotoxicity 

(%) 

2h 

Addition 

25±3 21±3 18±2 Control rat hepatocytes 

a67±5 a4±51 a3±36 
Algal extract (Eq. 

240cells/ml) 

b32±3 b3±26 b2±19 
+α-Tocopherol succinate 

(10µM) 

b36±4 b2±24 b2±16 +Mannitol (50mM) 

b40±4 b4±31 b3±26 +Dimethyl sulfoxide (150µM) 

b53±5 b4±42 b2±29 +Carnitine (2mM) 

b54±4 b3±41 b1±30 +Glucose (10mM) 

b±633 b3±39 b3±82 +Trifluoprazine (15µM) 

b45±5 b4±42 b2±26 +Phenylimidazole (300µM) 

b48±4 b4±39 b3±27 
+Diphenylene iodonium 

chloride (0.05 mM) 

63±6 49±5 34±3 + 3-Methyladenine (5mM) 

71±4 53±4 31±4 +Chloroquine (100µM) 
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64±5 47±5 33±4 +Monensin (10µM) 

75±4 57±6 38±4 +n-Bromoheptane 

2,3 &4  C for ◦7.4 at 37Henseleit buffer pH –cells/ml) were incubated in Krebs6Hepatocytes (10

he dinoflagellate concentration . Tof Algal extract 3hfollowing the addition of EC50 hours

equivalent to algal extract considers that the extract at 100% was obtained from a lysate of C. 

polykricoides. Cytotoxicity was determined as the percentage of cells that take up trypan blue 

(Pourahmad and O’Brien, 2000). 

Values are expressed as mean±SD of three separate experiments (n=3). 

a Significant difference in comparison with control hepatocytes (P < 0.05). 

b Significant difference in comparison with Algal extract ( treated hepatocytes (P < 0.05). 

 

 

 

 

Table 2- Effect of antioxidant, ROS scavengers, MPT pore sealing agents, lysosomotropic 

agents, and CYT P450 inhibitors on Algal extract ROS formation in rat hepatocytes.. 

DCF 

 

Incubation time 

 

Addition 

 
180 min 120 min 90 min 60 min 30 min 

4167±120 4033±79  3985±127 3923±143 3570±135 Control rat hepatocytes 

a5678±155  a 6754±213 a6809±245  a 6892±170 a6232±156  
Algal extract (Eq. 

240cells/ml) 

b4358±56  b4474±450  b4768±176  b4707±196  b4534±102  
+α-Tocopherol succinate 

(10µM) 

b4324±166  b3464±202  b4734±110  b4455±55  b4345±207  +Mannitol (50mM) 

b4394±84  b4436±175  b4932±98  b4744±108  b 4621±86 
+Dimethyl sulfoxide 

(150µM) 

b4148±87  b3957±131  b 4786±128 b4541±91  b4693±176  +Carnitine (2mM) 

b3829±75  b4275±570  b3992±149  b4346±305  b3890±430  +Glucose (10mM) 

b4324±402  b4234±185  b4602±140  b3876±152  b3822±179  +Trifluoprazine (15µM) 

b3834±102  b4324±462  b3876±176  b4243±312  b3876±421  +Phenylimidazole (300µM) 

b4427±402  b4173±207  b4592±137  b3972±125  b3745±187  

+Diphenylene iodonium  

chloride (0.05 mM) 

5701±183   6746±235 6792±281  6789±192 6023±178  + 3-Methyladenine (5mM) 

5871±215   6862±248 6782±204   6981±184 6389±165  +Chloroquine (100µM) 
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5692±202   ±2586436 6902±198   22±20986 5971±189  +Monensin (10µM) 

b±412114 b±2127359 6893±151 7365±147 6245±570 +n-Bromoheptane 

Hepatocytes (106cells/ml) were incubated in Krebs–Henseleit buffer pH 7.4 at 37◦C for 3.0 h 

following the addition of EC503h of Algal extract. The dinoflagellate concentration equivalent to 

algal extract considers that the extract at 100% was obtained from a lysate of C. polykricoides. 

DCF formation was expressed as fluorescent intensity units (pourahmad et al., 2009).  

Values are expressed as mean±SD of three separate experiments (n=3). 

a Significant difference in comparison with control hepatocytes (P < 0.05). 

b Significant difference in comparison with Algal extract ( treated hepatocytes (P < 0.05). 
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Table 3- Effect of lipid antioxidant, ROS scavengers, MPT pore sealing agents, lysosomotropic 

agents, and CYT P450 inhibitors on Algal extract induced Mitochondrial membrane potential 

decrease in rat hepatocytes.  
%ΔΨm 

Incubation time Addition 

180 min 120 min 90 min 60 min 30 min 

5±1 4±1 2±2 2±1 0 Control rat hepatocytes 

a 3±28 a ±220 a ±261 a2±19 a ±113 Algal extract (Eq. 240cells/ml) 

b12±1 b12±2 b10±2 b5±1 b6±1 

+α-Tocopherol succinate 

(10µM) 

b±17 b±16 b±26 b±18 b5±1 +Mannitol (50mM) 

b±17 b±16 b±26 b8±1 b5±1 +Dimethyl sulfoxide (150µM) 

b15±1 b12±2 b10±2 b8±1 b2±1 +Carnitine (2mM) 

b16±1 b13±1 b11±2 b8±1 b7±1 +Glucose (10mM) 

b14±1 b13±1 b9±2 b7±1 b6±1 +Trifluoprazine (15µM) 

b±16 b±24 b±15 b±13 b3±1 +Phenylimidazole (300µM) 

b±101 b11±2 b±17 b±14 b±12 

+Diphenylene iodonium 

chloride (0.05 mM) 

24±2 19±1 18±2 16±2 11±2 + 3-Methyladenine (5mM) 

 ±272  3±12  ±218  ±171  ±141 +Chloroquine (100µM) 

22±3  ±118 17±2  25±1  ±112 +Monensin (10µM) 

b2 ±34 b ±292 20±2  ±118  ±112 +n-Bromoheptane 

C for 3.0 h ◦Henseleit buffer pH 7.4 at 37–incubated in Krebscells/ml) were 6Hepatocytes (10

he dinoflagellate concentration equivalent to . Tof Algal extract 3hfollowing the addition of EC50

algal extract considers that the extract at 100% was obtained from a lysate of C. polykricoides. 

Mitochondrial membrane potential was determined as the difference in mitochondrial uptake of 

the rhodamine 123 between control and treated cells and expressed as fluorescence intensity unit 

(Andersson et al., 1987).  

Values are expressed as mean±SD of three separate experiments (n=3). 

a Significant difference in comparison with control hepatocytes (P < 0.05). 

b Significant difference in comparison with Algal extract ( treated hepatocytes (P < 0.05). 
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Table 4- Comparison between Control rat hepatocytes and Algal extract induced Lysosomal 

membrane integrity changes.  
% Acridine orange redistribiution 

Incubation time Addition 

180 min 120 min 90 min 60 min 30 min 

10±1 6±1 4±1 2±1 0 Control rat hepatocytes 

9±2 7±2 5±1 2±1 1±1 Algal extract (Eq. 240cells/ml) 

C for 3.0 h ◦Henseleit buffer pH 7.4 at 37–cells/ml) were incubated in Krebs6Hepatocytes (10

he dinoflagellate concentration equivalent to . Tof Algal extract 3hfollowing the addition of EC50

algal extract considers that the extract at 100% was obtained from a lysate of C. polykricoides.  

Lysosomal membrane damage was determined as intensity unit of diffuse cytosolic green 

fluorescence induced by acridine orange following the release from lysosomes (adapted from 

Brunk et al., 1995). 

Values are expressed as mean±SD of three separate experiments (n=3).  

a Significant difference in comparison with control hepatocytes (P < 0.05). 
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Table 5- Effect of lipid antioxidant, ROS scavengers, MPT pore sealing agents, lysosomotropic 

agents, and CYT P450 inhibitors on Algal extract induced Caspase-3 activity changes in rat 

hepatocytes. 

Caspase-3 activity 

(µM pNA/ml/min) 
Addition 

43±4 Control rat hepatocytes 

a6±812 Algal extract (Eq. 240cells/ml) 

b36±4 +α-Tocopherol succinate (10µM) 

b5±35 +Mannitol (50mM) 

b±326 +Dimethyl sulfoxide (150µM) 

b36±7 +Carnitine (2mM) 

b4±56 +Glucose (10mM) 

b±477 +Trifluoprazine (15µM) 

b±369 +Phenylimidazole (300µM) 

b4±47 +Diphenylene iodonium chloride (0.05 mM) 

118±5 + 3-Methyladenine (5mM) 

130±4 +Chloroquine (100µM) 

126±4 +Monensin (10µM) 

b±6431 +n-Bromoheptane 

 90 minC for ◦Henseleit buffer pH 7.4 at 37–cells/ml) were incubated in Krebs6Hepatocytes (10

he dinoflagellate concentration equivalent to . Tof Algal extract 3hfollowing the addition of EC50

algal extract considers that the extract at 100% was obtained from a lysate of c.polykricoides. 

Caspase-3 activity was determined by Sigma-Aldrich kit (Sakahira et al;1998).The kit determines 

produced pNA that is released from the interaction of caspase-3 and AC-DEVD-pNA (peptide 

substrate). 

Values are expressed as mean±SD of three separate experiments (n=3).  

a Significant difference in comparison with control hepatocytes (P < 0.05). 

b Significant difference in comparison with Algal extract ( treated hepatocytes (P < 0.05). 
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Table 6- Effect of lipid antioxidant, ROS scavengers, MPT pore sealing agents, lysosomotropic 

agents, and CYT P450 inhibitors on Algal extract induced glutathione depletion in rat 

hepatocytes. 

Extra cellular  

GSSG(µM) 

3h 

Intracellular 

GSH(µM) 

3h 
Addition 

5.4±0.7 57±4 Control rat hepatocytes 

a.6 ±121 a3±51 Algal extract (Eq. 240cells/ml) 

b5±0..34 b4±53 +α-Tocopherol succinate (10µM) 

b4±0.25. b3±92 +Mannitol (50mM) 

b6.5±0.5 b3±72 +Dimethyl sulfoxide (150µM) 

b75±0.4. b3±52 +Carnitine (2mM) 

b4±0.83. b5±32 +Glucose (10mM) 

b76±0.5. b3±03 +Trifluoprazine (15µM) 

b5±0.74. b4±28 +Phenylimidazole (300µM) 

b64±0.6. b±563 

+Diphenylene iodonium chloride (0.05 

mM) 

9±0.6 17±3 + 3-Methyladenine (5mM) 

11.2±0.8 14±4 +Chloroquine (100µM) 

9.8±1 18±3 +Monensin (10µM) 

b2.1±61 b±39 +n-Bromoheptane 

 90 minC for ◦Henseleit buffer pH 7.4 at 37–cells/ml) were incubated in Krebs6Hepatocytes (10

he dinoflagellate concentration equivalent to . Tof Algal extract 3hfollowing the addition of EC50

algal extract considers that the extract at 100% was obtained from a lysate of c.polykricoides. 

Intracellular GSH and extra cellular GSSG were flurimetrically determined as described by 

HHiissssiinn  aanndd  HHiillff,,  11997788..    

Values are expressed as mean±SD of three separate experiments (n=3).  

a Significant difference in comparison with control hepatocytes (P < 0.05). 

b Significant difference in comparison with Algal extract ( treated hepatocytes (P < 0.05). 
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Table 7- Comparison between Control rat hepatocytes and Algal growth media induced 

cytotoxicity 
Cytotoxicity 

(%) 

4h 

Cytotoxicity 

(%) 

3h 

Cytotoxicity 

(%) 

2h 

Addition 

25±3 21±3 18±2 Control rat hepatocytes 

28±4  25±4  20±4 +Algal growth media  

 

2,3 &4  C for ◦Henseleit buffer pH 7.4 at 37–cells/ml) were incubated in Krebs6Hepatocytes (10

hours following the addition of Algal growth media. Cytotoxicity was determined as the 

percentage of cells that take up trypan blue (Pourahmad and O’Brien, 2000).  

Values are expressed as mean±SD of three separate experiments (n=3).  

a Significant difference in comparison with control hepatocytes (P < 0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

Table 8- Comparison between Control rat hepatocytes and Algal growth media induced 

Cytotoxicity and ROS formation  

DCF 

 

Incubation time 

 

Addition 

 
180 min 120 min 90 min 60 min 30 min 

4167±120 4033±79  3985±127 3923±143 3570±135 Control rat hepatocytes 

4092±164  4246±314  4208±193  4021±161  3729±145  +Algal growth media 

 

.0 h 4C for ◦Henseleit buffer pH 7.4 at 37–cells/ml) were incubated in Krebs6Hepatocytes (10

following the addition of Algal growth media. Cytotoxicity was determined as the percentage of 

cells that take up trypan blue (Pourahmad and O’Brien, 2000). DCF formation was expressed as 

fluorescent intensity units (Shen et al., 1996). TBARS formation was expressed as nM 

concentrations (Smith et al., 1982). 

Values are expressed as mean±SD of three separate experiments (n=3).  

a Significant difference in comparison with control hepatocytes (P < 0.05). 
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Table 9- Effect of antioxidant, ROS scavengers, MPT pore sealing agents, lysosomotropic agents 

and CYT P450 inhibitors on Algal extract induced trout hepatocytes cytotoxicity 
Cytotoxicity (%) 

2h 
Addition 

15±2 Control trout hepatocytes 

a5±54 Algal extract (Eq. 2 cells/ml) 

b3±71 +α-Tocopherol succinate (10µM) 

b4±91 +Mannitol (50mM) 

b4±62 +Dimethyl sulfoxide (150µM) 

b3±19 +Carnitine (2mM) 

b3±21 +Glucose (10mM) 

b4±42 +Trifluoprazine (15µM) 
b5±34 +Phenylimidazole (300µM) 

b4±31 +Diphenylene iodonium chloride (0.05 mM) 

b3±03 + 3-Methyladenine (5mM) 
b4±33 +Chloroquine (100µM) 

b3±27 +Monensin (10µM) 

58±5 +n-Bromoheptane 

 2 hours C for ◦Henseleit buffer pH 7.4 at 37–cells/ml) were incubated in Krebs6Hepatocytes (10

he dinoflagellate concentration equivalent to . Tof Algal extract h2following the addition of EC50

algal extract considers that the extract at 100% was obtained from a lysate of C. polykricoides. 

Cytotoxicity was determined as the percentage of cells that take up trypan blue (Pourahmad and 

O’Brien, 2000). 

Values are expressed as mean±SD of three separate experiments (n=3). 

a Significant difference in comparison with control hepatocytes (P < 0.05). 

b Significant difference in comparison with Algal extract ( treated hepatocytes (P < 0.05). 
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Table 10- Effect of antioxidant, ROS scavengers, MPT pore sealing agents, lysosomotropic 

agents, and CYT P450 inhibitors on Algal extract ROS formation in trout hepatocyte. 

DCF 

 

Incubation time 

 

Addition 

 
60 min 30 min 15 min 

66±6 62±4 58±5 Control trout hepatocytes 

a 6±129 a 7±135 a10±112 Algal extract (Eq. 2 cells/ml) 

b 98±6 b 77±6 b 6±64 +α-Tocopherol succinate (10µM) 

b 8±67 b 4±59 b 5±56 +Mannitol (50mM) 

b 71±7 b±8 64 b ±662 +Dimethyl sulfoxide (150µM) 

b 78±8 b1±9 7 b69±6  +Carnitine (2mM) 

b9±9 6 b6±5 6 b 5±59 +Glucose (10mM) 

b 7±86 b 6±46 b±7 56 +Trifluoprazine (15µM) 

b 8±75 b 7±71 b 4±63 +Phenylimidazole (300µM) 

b2±7 8 b72±5  b5±7 6 

+Diphenylene iodonium  

chloride (0.05 mM) 

b 8±72 b 7±76 b 6±57 + 3-Methyladenine (5mM) 

b 9±97 b 5±69 b 5±61 +Chloroquine (100µM) 

b5±74 b 4±68 b 6±95 +Monensin (10µM) 

b 7±813 b12±415 110±7  +n-Bromoheptane 

Hepatocytes (106cells/ml) were incubated in Krebs–Henseleit buffer pH 7.4 at 37◦C for 1.0 h 

following the addition of EC502h of Algal extract. The dinoflagellate concentration equivalent to 

algal extract considers that the extract at 100% was obtained from a lysate of C. polykricoides. 

DCF formation was expressed as fluorescent intensity units (pourahmad et al., 2009).  

Values are expressed as mean±SD of three separate experiments (n=3). 

a Significant difference in comparison with control hepatocytes (P < 0.05). 

b Significant difference in comparison with Algal extract ( treated hepatocytes (P < 0.05). 
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Table 11- Effect of lipid antioxidant, ROS scavengers, MPT pore sealing agents, lysosomotropic 

agents, and CYT P450 inhibitors on Algal extract induced Mitochondrial membrane potential 

decrease in trout hepatocytes.  
%ΔΨm 

Incubation time 
Addition 

60 min 30 min 15 min  

7±3 4±2 0 Control trout hepatocytes 

a 56±6 a49±5 a 43±4 Algal extract (Eq. 2 cells/ml) 

b±29 b25± b±12 +α-Tocopherol succinate (10µM) 

b4±16 b2±10 b5±1 +Mannitol (50mM) 

b±215 b3±9 b2±4 +Dimethyl sulfoxide (150µM) 

b±28 b±15 b2±1 +Carnitine (2mM) 

b3±9 b2±9 b2±4 +Glucose (10mM) 

b±211 b3±6 b±13 +Trifluoprazine (15µM) 

b2±8 b2±5 b±12 +Phenylimidazole (300µM) 

b2±15 b4±10 b±16 

+Diphenylene iodonium chloride 

(0.05 mM) 

b±213 b 6±2 b±23 + 3-Methyladenine (5mM) 

b 3±51 b 2±8 b 24± +Chloroquine (100µM) 

b±201 b 3±11  b2±1 +Monensin (10µM) 

b4±67  4±62  5±64 +n-Bromoheptane 

.0 h 1C for ◦Henseleit buffer pH 7.4 at 37–cells/ml) were incubated in Krebs6Hepatocytes (10

he dinoflagellate concentration equivalent to . Tof Algal extract h2following the addition of EC50

algal extract considers that the extract at 100% was obtained from a lysate of C. polykricoides. 

Mitochondrial membrane potential was determined as the difference in mitochondrial uptake of 

the rhodamine 123 between control and treated cells and expressed as fluorescence intensity unit 

(Andersson et al., 1987).  

Values are expressed as mean±SD of three separate experiments (n=3). 

a Significant difference in comparison with control hepatocytes (P < 0.05). 

b Significant difference in comparison with Algal extract ( treated hepatocytes (P < 0.05). 
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Table 12- Comparison between Control rat hepatocytes and Algal extract induced Lysosomal 

membrane integrity changes in trout hepatocytes.  
% Acridine orange redistribiution 

Incubation time 

 

Addition 

 
60 min 30 min 15 min 

3±1 3±1 0 Control trout hepatocytes 

a4±69 a5±67 a3±42 Algal extract (Eq. 2 cells/ml) 

b2±2 b±13 b5±0.2 +α-Tocopherol succinate (10µM) 

b2±41 b±17 b1±2 +Mannitol (50mM) 

b2±15 b±16 b7±0.3 +Dimethyl sulfoxide (150µM) 

b3±71 b2±9 b±13 +Carnitine (2mM) 

b±113 b27± b±24 +Glucose (10mM) 

b3±19 b±18 b±12 +Trifluoprazine (15µM) 
b2±17 b2±11 b1±3 +Phenylimidazole (300µM) 

b±112 b±29 b2±7 +Diphenylene iodonium chloride (0.05 

mM) 
b3±31 b±14 b±12 + 3-Methyladenine (5mM) 
b2±61 b2±5 b1±3 +Chloroquine (100µM) 

b±111 b±25 b1±3 +Monensin (10µM) 
b3±97 59±4 40±3 +n-Bromoheptane 

.0 h 1C for ◦Henseleit buffer pH 7.4 at 37–cells/ml) were incubated in Krebs6Hepatocytes (10

he dinoflagellate concentration equivalent to . Tof Algal extract h2following the addition of EC50

algal extract considers that the extract at 100% was obtained from a lysate of C. polykricoides.  

Lysosomal membrane damage was determined as intensity unit of diffuse cytosolic green 

fluorescence induced by acridine orange following the release from lysosomes (adapted from 

Brunk et al., 1995). 

Values are expressed as mean±SD of three separate experiments (n=3).  

a Significant difference in comparison with control hepatocytes (P < 0.05). 

b Significant difference in comparison with Algal extract ( treated hepatocytes (P < 0.05). 
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Table 13- Effect of lipid antioxidant, ROS scavengers, MPT pore sealing agents, lysosomotropic 

agents, and CYT P450 inhibitors on Algal extract induced Caspase-3 activity changes in trout 

hepatocytes. 

Caspase-3 activity 

(µM pNA/ml/min) 
Addition 

51±3 Control trout hepatocytes 

a5±421 Algal extract (Eq. 2 cells/ml) 

b±359 +α-Tocopherol succinate (10µM) 

b±353 +Mannitol (50mM) 

b3±06 +Dimethyl sulfoxide (150µM) 

b26±5 +Carnitine (2mM) 

b3±36 +Glucose (10mM) 

b3±69 +Trifluoprazine (15µM) 

b57±4 +Phenylimidazole (300µM) 

b2±65 +Diphenylene iodonium chloride (0.05 mM) 

b±586 + 3-Methyladenine (5mM) 

b3±79 +Chloroquine (100µM) 

b±472 +Monensin (10µM) 

b±6371 +n-Bromoheptane 

 0 min6C for ◦Henseleit buffer pH 7.4 at 37–cells/ml) were incubated in Krebs6Hepatocytes (10

he dinoflagellate concentration equivalent to . Tof Algal extract h2following the addition of EC50

algal extract considers that the extract at 100% was obtained from a lysate of c.polykricoides. 

Caspase-3 activity was determined by Sigma-Aldrich kit (Sakahira et al;1998).The kit determines 

produced pNA that is released from the interaction of caspase-3 and AC-DEVD-pNA (peptide 

substrate). 

Values are expressed as mean±SD of three separate experiments (n=3).  

a Significant difference in comparison with control hepatocytes (P < 0.05). 

b Significant difference in comparison with Algal extract ( treated hepatocytes (P < 0.05). 
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Table 14- Effect of lipid antioxidant, ROS scavengers, MPT pore sealing agents, lysosomotropic 

agents, and CYT P450 inhibitors on Algal extract induced glutathione depletion in trout 

hepatocytes. 

Extra cellular  

GSSG(µM) 

2h 

Intracellular 

GSH(µM) 

2h 
Addition 

7.3±0.5 59±4 Control trout hepatocytes 

a 2.1±51 a2±9 Algal extract (Eq. 2 cells/ml) 

b9±0.5 b±342 +α-Tocopherol succinate (10µM) 

b1±25. b4±35 +Mannitol (50mM) 

b7±0.3.5 b2±36 +Dimethyl sulfoxide (150µM) 

b2.1±4.6 b3±38 +Carnitine (2mM) 

b8±0.3.9 b4±37 +Glucose (10mM) 

b1±5.5 b±232 +Trifluoprazine (15µM) 

b1.2±5 b2±28 +Phenylimidazole (300µM) 

b7±0..64 b4±34 

+Diphenylene iodonium chloride (0.05 

mM) 

b 1.5±5.8 b 4±27 + 3-Methyladenine (5mM) 

b 1.1±8.1 b 3±31 +Chloroquine (100µM) 

b 1.4±7.5 b 4±26 +Monensin (10µM) 

b2.1±9.31 7±2 +n-Bromoheptane 

 2hoursC for ◦Henseleit buffer pH 7.4 at 37–cells/ml) were incubated in Krebs6Hepatocytes (10

he dinoflagellate concentration equivalent to . Tof Algal extract h2following the addition of EC50

algal extract considers that the extract at 100% was obtained from a lysate of c.polykricoides. 

Intracellular GSH and extra cellular GSSG were flurimetrically determined as described by 

HHiissssiinn  aanndd  HHiillff,,  11997788..    

Values are expressed as mean±SD of three separate experiments (n=3).  

a Significant difference in comparison with control hepatocytes (P < 0.05). 

b Significant difference in comparison with Algal extract ( treated hepatocytes (P < 0.05). 
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Table 15- Comparison between Control trout hepatocytes and Algal growth media induced 

cytotoxicity.  
Cytotoxicity (%) 

2h 
Addition 

15±2 Control trout hepatocytes 

 ±419 +Algal growth media 

 hours 2 C for◦buffer pH 7.4 at 37 Henseleit–cells/ml) were incubated in Krebs6Hepatocytes (10

following the addition of Algal growth media. Cytotoxicity was determined as the percentage of 

cells that take up trypan blue (Pourahmad and O’Brien, 2000).  

Values are expressed as mean±SD of three separate experiments (n=3).  

a Significant difference in comparison with control hepatocytes (P < 0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 16- Comparison between Control trout hepatocytes and Algal growth media induced 

Cytotoxicity, ROS formation and lipid peroxidation. 

DCF 

 

Incubation time 

 

Addition 

 
60 min 30 min 15 min 

66±6 62±4 58±5 Control trout hepatocytes 

63±4 64±3 54±5 +Algal growth media 

 

.0 h 3C for ◦Henseleit buffer pH 7.4 at 37–cells/ml) were incubated in Krebs6Hepatocytes (10

following the addition of Algal growth media. Cytotoxicity was determined as the percentage of 

cells that take up trypan blue (Pourahmad and O’Brien, 2000). DCF formation was expressed as 

fluorescent intensity units (Shen et al., 1996). TBARS formation was expressed as nM 

concentrations (Smith et al., 1982). 

Values are expressed as mean±SD of three separate experiments (n=3).  

a Significant difference in comparison with control hepatocytes (P < 0.05). 
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Figure 1- Proposed mechanism for c.polykricoides induced hepatocyte toxicity in trout 

hepatocytes- Bid and Bax- two pro-apoptotic proteins, MPT pore- mitochondrial permeability 

mitochondrial  -, SOD2reactive oxygen species -, ROS2phospholipase A -2PLA pore, transition

superoxide dismutase-2. 
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(A)                                                     (B)                                                            (C)   

          
(D)                                                (E)                                                                  

Figure 2- Apoptosis phenotype in rat and trout hepatocytes following the exposure of algal 

extract detected by AnnCy3. 6-CFDA is a non-fluorescent compound and when enters a live 

viable cell (control cell), it is hydrolyzed and converted to a highly fluorescent compound 6-

CF(green fluorescence) that remains in the cytoplasm (photograph A: rat hepatocytes, D: trout 

hepatocytes). After the apoptosis initiated, the membrane PS translocated from the inner leaflet of 

the plasma membrane to the cell surface. There, PS can be easily identified by staining with a red 

fluorescent conjugate of Annexin V. Hepatocytes in the early stage of apoptosis will be dyed with 

both AnnCy3 (red) spots within 6-CF (green) background. Photograph B (rat hepatocytes) and E 

(trout hepatocytes) show apoptosis phenotype in hepatocytes exposed to algal extract. Necrotic 

cells will only be labeled with AnnCy3 (red). Photograph C shows a necrotic cell. 
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 بحث ونتيجه گيري

جلبك  ی عصارهبه نظر می رسد که استرس اکسیداتیو يکی از مکانیزمهای مطرح سمیت کبدی ناشی از 

Cochlodinium polykricoides  جلبك   . عصاره یمی باشددر هپاتوسیت های رت و ماهی

Cochlodinium polykricoides  تولیدROS با  .(01و  0)جدول  زياد می کند ی رت و ماهیرا در سلولها

رت و  در دو گونه ی ما بر طبق آزمايشات Cochlodinium polykricoidesتوجه به اينکه عصاره جلبك 

است، انتی اکسیدان ها در  )تولید باالی راديکال های فعال اکسیژن در سلول( اکسیدايزر ترکیبيك  ماهی

. در (01، 3، 0، 0)جداول  موثر می باشندناشی از آن حفاظت از سلول در برابر اثرات مخرگ استرس اکسیداتیو 

 ، توسط انتی اکسیدان )آلفا توکوفرول( Cochlodinium polykricoidesمطالعة ما سمیت عصاره جلبك 

) کارنیتین، گلوکز و تری  MPTعوامل مسدود کننده  و ايد(جاذگ راديکال آزاد )مانیتول، دی متیل سولفوکس

در سمیت می دهد تشکیل راديکالهای آزاد  پیشگیری شده، که نشان رت و ماهی در دو گونه ی فلوپرازين(

شايان ذکر  .(01، 3، 0، 0)جداول نقش اساسی دارد Cochlodinium polykricoidesجلبك  یعصاره 

رفته در آزمايش های ذکر شده  به تنهايی در غلظتهای استفاده شده هیچ همة عوامل به کار است که 

 تأثیر سمیتی بر هپاتوسیت های رت و ماهی نداشت )داده ها نشان داده نشده اند(.

-9)کلیروکین، میوننزين و    محافظت کنندگان غشای لیزوزومیی  در هپاتوسیت های ماهی، نتايج ما نشان داد که

 Cochlodinium polykricoidesجلبیك   عصیاره متیل آدنین( اثر پیشگیری کننده ای در برابر اثرات سمی 

 ( 01و  3)جیدول   از خود نشیان دادنید  را  (ROS) تولید راديکالهای آزاد و لیز شدن غشای هپاتوسیت جملهاز 
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عصیاره ی  نشت غشای لیزوزوم می تواند سیتوتوکسیستی ناشی از اسیترس اکسییداتیو    که حاکی از آن است که

از طیرف ديگیر    تسريع وتشیديد کنید.  در هپاتوسیت های ماهی را  Cochlodinium polykricoidesجلبك 

-9)کلیروکین، میوننزين و    محافظت کننیدگان غشیای لیزوزومیی    در هپاتوسیت های رت، نتايج ما نشان داد که

 Cochlodiniumجلبك پیشگیری کننده ای در برابر اثرات سمی عصاره هیچ گونه اثر معنی دار متیل آدنین( 

polykricoides  کیه نشیت غشیای    .اين يافته نشان می دهید  ( 6و  1، 4، 9، 0، 0)جدول  دادندناز خود نشان

 Cochlodiniumداتیو عصییاره ی جلبییك سیتوتوکسیسییتی ناشییی از اسییترس اکسییی  نقشییی درلیییزوزوم 

polykricoides در هپاتوسیت های رت ندارد. 

ROS  های ديگر داخل سلول تولید شود. يکی از مسیرها،  توسط مکانیزممی تواندCYT P450   را درگیر میی

است که  رت و ماهی قدرتمند استرس اکسیداتیو در سلولهای کبدی يکی از القا کننده های CYT P450کند. 

در هپاتوسیت های  نتايج ما نشان داد که عمل می کند.از طريق تشکیل متابولیتهای فعال بیولوژيك والکتروفیل 

( جلوی سمیت سلولی القا شیده  و دی فنیل يدونیوم کلرايد )فنیل ايمیدازول CYT P450گانمهار کنند ،ماهی

را آسیب غشای لییزوزوم   و، تولید راديکالهای آزاد Cochlodinium polykricoidesجلبك  ی عصارهتوسط 

 CYTمهیار کننیدگان   در هپاتوسییت هیای رت،   نتايج ما نشان داد کیه  همچنین.(00و  01، 3)جدول  ندگرفت

P450       فنیل ايمیدازول و دی فنیل يدونیوم کلرايد( جلوی سمیت سلولی القیا شیده توسیط عصیاره ی جلبیك(

Cochlodinium polykricoides د کیر می توان پیشنهاد . (0و  0)جدول  را گرفتندولید راديکالهای آزاد و ت

 Cochlodinium جلبكی ناشی از عصاره مرتبط با تشکیل متابولیتهای فعال  ،که افزايش استرس اکسیداتیو

polykricoides  های توسط ايزو آنزيم، در دو گونه ی رت و ماهی CYT P450 .نتايج بیه  براساس  می باشد
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 سمی اکسیدايزر است و باعث آسیب به غشای لییزوزوم  در دو گونه ی رت و ماهی ، عصاره ی جلبكآمدهدست 

در  باعیث آسییب بیه غشیای لییزوزوم     ، در حیالی کیه ايین سیم     (00 جدول) می گردد در هپاتوسیت های ماهی

 (.4) جدول می گرددرت ن هپاتوسیت های

پتانسیل غشايی میتوکندری هپاتوسیت توسط  در مورد هپاتوسیت های هر دو گونه ی رت و ماهی در مطالعة ما

جیاذگ راديکیال آزاد )میانیتول، دی     ،نتی اکسیدان )آلفا توکوفرول(آتوسط  کاهش پیدا کرده و عصاره ی جلبك

که  است یشگیری شدهپ ) کارنیتین، گلوکز و تری فلوپرازين( MPTعوامل مسدود کننده و  متیل سولفوکسايد(

 . (00و  9) جیدول   ه اسیت نشان می دهد آسیب غشای میتوکنیدری در نتیجیة تشیکیل راديکالهیای آزاد بیود     

ΔΨm  از ماتريکس سرتاسر غشای داخلی میتوکندری به سمت فرای ما بین  پمپ کردن مداوم پروتون توسط

اسیتفاده میی شیوند،     ATP synthaseغشايی برقرار می باشد. چون اين پروتونها در نوبت خود جهت تحريك 

میتوکنیدريايی منجیر بیه اسییدوز      ATPمی شود. فقیدان   ATP کاهش میزان منجر به ΔΨmهمواره سقوط 

 .یك که باعث لیز شدن غشای پالسمايی می شودداخل سلولی وآسیب اسموت

گسترش يابد، سپس هیدروژن پروکسايد ناشی از  دآسیب میتوکندريايی القا شده توسط راديکالهای آزاد می توان

 ( کیه توسیط  Weiss—Haber) میتوکندری به داخل لیزوزومها منتشر می شود ويك واکنش از تیپ فنتیون 

intra-lysosomal-active iron  کاتالیز می شود صورت گیرد. اين واکنش، راديکالهای هیدروکسیل  خیلیی 

را تولید می کند که می تواند پیوستگی غشای لیزوزوم را ناپايدار کند. در نتیجه پروتلازهای هریم کننیده   فعال 

 وراديکالهای آزاد می توانستند داخل سیتوزول آزاد شوند.
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شیامل آسییب غشیای     عصیاره ی جلبیك  القیا شیده توسیط     ی ماهیها نتايج ما نشان داد که آسیب هپاتوسیت

يکیی از ايین آنزيمهیای پروتلولتییك      میی شیود.   آزاد شیدن آنزيمهیای پروتلولیتییك    و (00) جدول  لیزوزومی

وآغیاز جريیان پیايین     Cو باعث آزاد شدن سیتوکروم  MPTاست که باعث باز شدن روزنة  (B,L,Dکاتپسین )

 .می شودوآپوپتوز  9-فعال شدن کاسپاز در نهايت منجر به که شودی يرو

ROS  های ديگر داخل سلول تولیید شیود. يکیی از مسییرها،      همچنین می تواند توسط مکانیزمCYP450  را

يکی از القا کننده های  قدرتمند استرس اکسیداتیو از طريق تشیکیل متابولیتهیای     CYP2E1درگیر می کند. 

 .می باشد در سلولهای کبدی روفیلفعال بیولوژيك والکت

عصیاره ی  )فنیل ايمیدازول( جلوی سمیت سلولی القا شده توسط  CYP2E1نتايج ما نشان داد که مهار کننده 

در را  9-فعالییت کاسیپاز   وی میتوکنیدری، آسییب غشیای لییزوزوم     ، آسییب غشیا  يکالهای آزاد، تولید رادجلبك

. برای اين منظیور، میی تیوان پیشینهاد شیود کیه       (09و  00، 00، 01، 3 ) جداول گرفتهپاتوسیت های ماهی 

 CYP2E1توسیط ايیزو آنیزيم     عصاره ی جلبك افزايش استرس اکسیداتیو مرتبط با تشکیل متابولیتهای فعال 

 می باشد.

در هپاتوسییت هیای میاهی    ( بروموهپتیان  - n)  هیا  هپاتوسیت گلوتاتیونتخلیه نتايج ما نشان داد که همچنین 

ای میتوکندری، ، آسیب غش ی جلبك، تولید راديکالهای آزاد سمیت سلولی القا شده توسط عصاره افزايشباعث 

نتايج ما نشان داد کیه  همچنین  .( 09و  00، 00، 01، 3) جداول  شد 9-فعالیت کاسپاز و آسیب غشای لیزوزوم

 ت سلولی القا شده توسط عصیاره سمیدر هپاتوسیت های رت ( بروموهپتان - n)  ها هپاتوسیت گلوتاتیونتخلیه 

، 0، 0) جیداول   افیزايش داد را  9-فعالیت کاسیپاز  ای میتوکندری و، آسیب غش ی جلبك، تولید راديکالهای آزاد
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و سمیت سلولی استرس اکسیداتیو  در در هر دو گونه ی رت و ماهی، استنباط نمود کهمی توان  بنابراين (.1، 9

بیا   نییز  گلوتاتیون، CYP2E1ايزو آنزيم  نقش القائی عالوه برعصاره ی جلبك   فعال سازی متابولیكمرتبط با 

    می باشد.دخیل  عملکرد مهاری

)کلیروکین،  مهار کننده های آندوسیتوز لیزوزومی يا همان غیر فعال کنندگان لیزوزومیدر هپاتوسیت های ماهی 

. به عیالوه، عوامیل مسیدود    (00) جداول  پیشگیری کردیتوکندری از آسیب غشای م متیل آدنین(-9موننزين و 

. بنابراين، پیشنهاد می شیود کیه يیك ارتبیاط     (00) جدول  جلوی آسیب غشای لیزوزوم را گرفت MPTکننده 

 وجیود دارد  در ماهیعصاره ی جلبك متقاطع بین آسیبهای میتوکندريايی ولیزوزومی در  تشديد سمیت کبدی 

 .(0) شکل 

آپوپتوز سلولی در هپاتوسیتهای دو گونه ی رت و  Cochlodinium polykricoidesعصاره ی جلبك 

مشخص  9-کاسپاز آپوپتوز يعنی ماهی را زياد کرده که اين مساله با  اندازه گیری فعالیت  مدياتور نهايی

انتی اکسیدان )آلفا  ، توسط9-افزايش فعالیت کاسپاز در هپاتوسیت های ماهی، (.09و  1)جدول  گرديد

) کارنیتین،  MPTعوامل مسدود کننده  ،جاذگ راديکال آزاد )مانیتول، دی متیل سولفوکسايد( توکوفرول(، 

متیل آدنین( و مهار -9غیر فعال کنندگان لیزوزومی )کلروکین، موننزين و ، گلوکز و تری فلوپرازين(

ررسی های ب (.09گرديد )جدول مهار )فنیل ايمیدازول و دی فنیل يدونیوم کلرايد(  CYT P450کنندگان

  (.2شکل  انجام گرفته توسط میکروسکوپ فلورسانس نیز بروز آپوپتوز را اثبات کرد )
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تمامی تست هايی که بر روی عصاره ی جلبك انجام شید، بیر روی محییط رشید     در هر دو گونه ی رت و ماهی 

در رابطه با کلییه  هم صورت گرفت که  در غلظت های مختلف از جمله حداکثر غلظت ممکن محیط رشد جلبك

ی میتوکنیدری، آسییب غشیای    ، آسیب غشاتولید راديکالهای آزادی مارکرهای سمیتی اعم از سیتوتوکسیسیته، 

، 7)جیداول   معنی داری در مقايسه با سلول های کنترل مشاهده نشید  اختالفهیچ  9-فعالیت کاسپاز ولیزوزوم 

توجه به اين داده ها با اطمینیان میی تیوان بییان کیرد کیه       . با (مابقی داده ها نشان داده نشده اند. 06و  01، 2

جیزء سیمی در داخیل خیود      جزه سمی را وارد محیط نمی کند و Cochlodinium polykricoides جلبك

 .جلبك باقی می ماند

لییز غشیای    ،نتايج ما نشان داده که در هپاتوسیت های ماهی و رت، عصاره ی جلبك بیا تولیید راديکالهیای آزاد   

سیمیت را القیا میی       9-فعال کردن کاسپاز ، کاهش پتانسیل غشايی میتوکندری، تخلیه گلوتاتیون وهپاتوسیت

تفاوت اصلی در سیمیت در   کند که اين همه با هم می تواند به مرگ سلولی ودر نهايت آسیب کبدی منجر شود.

اهی اسیت، در حیالی کیه آسییب لیزوزومیی      دو گونه نقش آسیب لیزوزومی  در سمیت ايجاد شده در گونه ی م

 در گونه ی رت ندارد. Cochlodinium polykricoidesجلبك  سمیت نقشی در

جلبیك   اثر سمی عصاره ی  در دو گونه به راحتی میتوان به اين نتیجه رسید که  50ECاز طرف ديگر با مقايسه 

Cochlodinium polykricoides  برابر بیشتر از اثر سمی آن بیر   001بر روی هپاتوسیت های ماهی حداقل

 روی هپاتوسیت رت است. 
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In this research, we investigated and compared the cytotoxic mechanisms of aqueous extract of 

C.polykricoides responsible for a severe and widespread HAB in the Persian Gulf and Gulf of Oman (2008-

2009) in  both isolated rat  and trout liver hepatocytes. In addition, the role of oxidative stress and 

mitochondria in the induction of apoptosis were also investigated. Isolated hepatocytes were obtained by 

collagenase perfusion of the rat liver. To determine the hepatocyte “ROS” generation, dichlorofluorescin 

diacetate was used as the reagent. The uptake of the cationic fluorescent dye, rhodamine 123, has been used 

for the determination of hepatocytes mitochondrial membrane potential.  Redistribution of  lysosomotropic  

probe, acridine orange  from lysosomes into cytosol was used for determination of lysosomal membrane 

damage. GSH and GSSG were determined using spectrofluorometric method. Caspase-3 activity and 

apoptosis phenotype were also determined using ‘‘Sigma’s caspase-3 assay kit and Sigma–Aldrich 

apoptosis detection kit, respectively. Incubation of algal extract with isolated rat hepatocytes caused 

hepatocyte membrane lysis, reactive oxygen species formation (ROS), glutathione depletion, collapse of 

mitochondrial membrane potential, ATP depletion and increase in ADP/ATP ratio, cytochrome c release in 

to the hepatocyte cytosol, activation of caspases cascade and appearance of apoptosis phenotype. 

antioxidants (α-tocopherol succinate and BHT), hydroxyl radical scavenger (mannitol and DMSO), 

Mitochondrial permeability transition (MPT) pore sealing agents (cyclosporine A, carnitine and 

trifluoperazine), NADPH P450 reductase inhibitor (Diphenyliodonium chloride), CYP2E1 inhibitors 

(Phenylimidazole and 4-Methylpyrazole) and ATP generators (L-glutamine, Fructose and Xylitol) inhibited 

the activation of caspase-3 and cell death. Our data showed, that algal extract activate apoptosis signaling 

via oxidative stress and mitochondrial pathway. ROS formation could directly be involved in mitochondrial 

MPT pore opening and activation of caspases cascade leading to toxic effect of C.polykricoides extract  on 

both rat and trout  hepatocytes. These findings contribute to a better understanding of C.polykricoides-toxic 

effects on mammalian and aquatic liver cells. Our findings revealed that trout hepatocytes are much more 

sensitive ( more than two hundred folds) to toxic effects of C.polykricoides extract  than rat hepatocytes. 

On the other hand the algal extract induced lysosomal membrane damage only in trout but not rat 

hepatocytes.  

Keywords: C.polykricoides, cytotoxic, rat  and trout ,Persian Gulf,Iran 
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 :دستاورد پروژه

شکوفا  Cochlodinium polykricoides جلبك عصاره آبی سلولی ملکولیدر اين تحقیق، مکانیسم های 

سلولهای کبدی جدا شده موش صحرايی و  با 0927-0922در خلیج فارس و دريای عمان طی سال های  هشد

 .ه شدماهی قزل آال مورد بررسی و مقايسه قرار داد

میتوکندريايی سیگنالینر آپوپتوز را از طريق استرس اکسیداتیو و مسیر ،داده ها نشان داد که عصاره جلبك 

میتوکندريايی و فعال شدن  MPTبه طور مستقیم می تواند در باز شدن منافن  ROSتشکیل  فعال می کند.

بر سلولهای کبدی ايزوله موش  C.polykricoidesآبشار کاسپازی نقش داشته باشد که منجر به اثرات سمی 

 صحرايی و ماهی قزل آال می گردد.

) پستانداريك نوع بر روی سلولهای کبد  C.polykricoidesاين يافته ها منجر به درک بهتری از اثرات سمی  

نتايج حساسیت باالتر گونه ی آبزی به اثرات سمی  ايند.يگرد يك نوع ماهی)قزل آال(و موش صحرايی(

C.polykricoides  نشان داد.رايش )بیش از دويست برابر( نسبت به گونه ی پستاندار مورد آزما 

برروی چند گونه ماهی دريايی مهم نیز مورد آزمايش  اين گونه جلبك اثرات سمیت پیشنهاد میگرددبنا براين 

 قرارگیرد.


