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 محتويات في نظرنا الدراسة هذه في
 الطحالب من والتانين والفينوليك الفالفونويد
 وجود إن .Chaetomorpha الخضراء
 polyphenolic hydrophyllic مركبات

 تعمل أن يمكن ، phlorotannins مثل
 الطحالب يساعد مما ،رئيسي أكسدة كمضاد

 التأكسدي اإلجهاد مقاومة على
(Senthilkumar & Sudha 2012). 

 األكسجين من مختلفة أكاسيد مالحظة تمت
 وجود وكذلك والكالسيوم والسيليكون

 أن الدراسة هذه أثبتت .جديدة ثمينة عناصر
  الخضراء الطحالب من اإليثانول مستخلص

Chaetomorphaمضاًدا نشاًطا يمتلك 
 مع مقارنة للسرطان ومضاًدا لألكسدة

 خطوط تأثرت لقد .المائي المستخلص
 MDA-MB-231 الثدي سرطان خاليا
 من مختلفة بتركيزات كبير بشكل

 .لشيتومورفا اإليثانول مستخلصات
 أن الدراسة هذه توضح ،الختام وفي

 ،Chaetomorpha الخضراء الطحالب
 ومضاداً  لألكسدة مضاداً  نشاطاً  تمتلك

 تركيبتها فإن ،ذلك على وعالوة .للسرطان
 والكالسيوم السيليكون من المكونة الكيميائية
 عالجاً  منها تجعل األخرى النفيسة والمعادن

 في وكذلك العقاقير في مثالًيا واعداً 
 .الغذائية المكمالت
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) البحرية الطحالب البحرية األعشاب  هي (
 متعددة البحرية الطحالب من مجموعة

 والفيتامينات المعادن في وفيرة ،الخاليا
 للمواد محتمالً  مصدراً  وتعتبر .والسكريات

البروتينات مثل بيولوجياً  النشطة  الدهون ,
 فعالة خصائص تمتلك التي ,والبوليفينول

 مضادة ،للسرطان مضادة ،للجراثيم مضادة
 ومضادة للفطريات مضادة ، لألكسدة

 .Sundaramurthy et al) للفيروسات
 تقييم تم السابقة الدراسات وفي .(2016

 في لألكسدة المضادة الكيميائية المكونات
المختلفة الطحالب أنواع  هو الثدي سرطان .

 على النساء في للوفاة الرئيسي السبب
العالم مستوى  لديها السرطانية الثدي خاليا .

 موت عملية وتخطي النجاة على القدرة
 .Moussavou et al) المبرمج الخاليا

 (2014) ، موسافويت وصفه كما .(2014
"  أو طبيعية عوامل استخدام مؤخراً  تم

 السرطانات تطور منع أو لمنع اصطناعية
هائلة إمكانات ذو كنهج الغازية  وقد ."

 أن الدراسات من العديد أظهرت
 أن يمكن البحرية الطحالب مستخلصات

للسرطان مضادة قوية عوامل تكون  تم وقد .
 في المبرمج الخاليا موت عن الكشف
 عولجت التي السرطانية الخاليا

 يوحي مما البحرية األعشاب بمستخلصات
 من تحمي أن يمكن البحرية األعشاب بأن

) الثدي سرطان  .(2014 وآخرون موسافو
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 النباتية الكيميائية المكونات عن الفحص1.
 .Chaetomorph ، الخضراء للطحالب

 لألكسدة المضادة الخصائص تقييم2.
 الطحالب من للسرطان والمضادة
 ضد Chaetomorpha ،الخضراء

 و MCF-7) الثدي سرطان خاليا خطوط
MDA-MB-231). 
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 نيتريت شراء تم ، الدراسة هذه في
 ، الصوديوم هيدروكسيد ، الصوديوم

-Folin كاشف و ، األيزوبروبانول
Ciocalteau من Winlab ، شراء تم 

 كلوريد ، U.K الصوديوم كربونات
 و ، األلومنيوم

polyvinylpolypyrrolidone من 
Loba Chemie ، حمض شراء تم .الهند 

 ثيازول ميثيل ثنائي-5 ، 4) -3 و ، جاليك
 فينيل ثنائي-5 و ، 2- (يو-2-

 ، سيغما من (MTT) بروميد تيرازرازول
 شراء تم .األمريكية المتحدة الواليات

Quercetin من Sterilin تم .انجلترا 
 األطلسي المحيط من DPPH شراء

 و Avonchem من األسكوربيك وحمض
U.K. Dulbecco Modified Eagle’s 

Medium (DMEM) و Trypsin-
EDTA و Fetal Calf Serum (FCS) 

 UFC من شراؤها تم الحيوية والمضادات
Biotech، KSA. سرطان خاليا منحت 

 من MDA-MB-231 و MCF-7 الثدي
 التخصصي فيصل الملك مستشفى قبل

 .(KFSH & RC) األبحاث ومركز
 

العينة جمع  
 ،الخضراء الطحالب جمع تم  

Chaetomorpha عام من أكتوبر في 
 العربي الخليج ساحل من ميالدي 2017
 نقي بماء الطحالب غسل تم .السعودي

تجف حتى وتركت  الطالب طحنت ثم ومن .
 درجة في تخزينها وتم مسحوق شكل على

الغرفة حرارة . 
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