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استخراج ترکيبات ضدانعقادي از تانتاکولهاي شقايق دريايي
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مهديه طهماسبي  ،1صابر خدابنده

*1

 1گروه بيولوژي دريا ،دانشكده علوم دريايي ،دانشگاه تربيت مدرس ،نور
(دريافت مقاله -39/3/13 :پذيرش مقاله)33/1/90 :

چكيده
زمينه :موجودات دريايي منابع بينظير محصوالت طبيعي زيست فعال هستند ،که ويژگيهاي ساختاري و شيميايي آنها در توليدات طبيعي
جانداران خشكيزي يافت نميشود .از بين ترکيبات مختلف زيست فعال ،گليكوزآمينوگليكانها هستند .هپارين ،گليگوزآمينوگليكاني به
شدت سولفاته است که خاصيت ضد انعقاد طبيعي دارد .ترکيبات هپاريني و شبه هپاريني در بيشتر جنبههاي پزشكي بهعنوان داروهاي
ضدانعقادي استفاده ميشوند .با اين حال ،به دو دليل عمده  )1آلودگي نمونههاي هپارين بهدست آمده از روده خوک يا ريه گاو به پاتوژنها
و ساير عوامل بيماريزا  )9کمبود حجم و هزينه ،منبع استفاده از هپارين محدود ميشود و نياز زيادي براي ترکيبات جديد از منابع طبيعي
وجود دارد .با توجه به اهميت گليكوزآمينوگليكانها و استفاده گسترده از هپارين در پزشكي ،در تحقيق حاضر ،به استخراج ترکيبات
گليكوزآمينوگليكاني از شقايق دريايي و بررسي خاصيت ضد انعقادي آن روي خون انسان پرداخته شده است.
مواد و روشها :استخراج ترکيبات گليكوزآمينوگليكاني از تانتاکول شقايق دريايي ( )Stichodactlyla haddoniبا استفاده از نمک
دستي و با دو روش زمان ترومبوپالستين نسبي فعال شده ( )APTTو زمان پروترومبين ( )PTآزمايش شد.
يافتهها :مقدار گليكوزآمينوگليكان استخراج شده  91ميليگرم از هر گرم وزن خشک تانتاکول بهدست آمد .نتايج بررسي فعاليت
ضدانعقادي نشان داد که گليكوزآمينوگليكان استخراجي خاصيت ضد انعقادي داشته و در مقايسه با نمونهي شاهد ( 33دقيقه) فرايند
انعقاد خون را طوالنيتر نمود .در بررسي خاصيت ضد انعقادي با روش سنجي  APTTو  PTنيز گليكوزآمينوگليكان تانتاکولي در
مقايسه با شاهد زمان طوالنيتري را نشان دادند.
نتيجهگيري :نتايج تحقيق حاضر نشان داد که ترکيبات ضد انعقادي در تانتاکول شقايق دريايي موجود بوده و اگرچه خاصيت
ضدانعقادي ضعيفتري را نسبت به هپارين نشان دادند ،ولي ميتواند جايگزين آن حداقل در شرايط آزمايشگاهي گردد.
واژگان کليدي :هپارين ،شقايق دريايي ،ترکيبات ضد انعقادي ،گليكوزآمينوگليكانها
*تهران ،گروه زیست شناسی دریا ،دانشکده علوم دریایی واحد نور ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،ایران
E-mail: skhoda@modares.ac.ir
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ستيل پيريدينوم کلرايد صورت گرفت .سپس فعاليت ضد انعقادي گليكوزآمينوگليكان استخراج شده روي پالسماي خون انسان بهصورت
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شیمیایی ،آنزیمی یا هپارینهاي نوترکیب در حال

مقدمه
به دلیل شرایط فیزیکی و شیمیایی خاص محیط دریا،

حاضر براي اهداف دارویی در دسترس نیست ،این

تقریباً هر یک از ارگانیسمها ،مولکولهایی ویژه با

نگرانیها انگیزه قوي براي شناسایی ترکیبات جایگزین

ساختار منحصر بهفرد تولید میکنند ،اما فراتر از تنوع

شبه هپارین یا هپارینی از منابع دریایی را ایجاد میکند

شیمیایی ،دریا تنوع زیستی منحصر بهفردي را نیز

(.)8

استخراج

فراهم مینماید .لذا تنوع زیستی باالتر در محیطهاي

گلیکوزآمینوگلیکان سولفاته از بیمهرگان دریایی

آبی نسبت به محیطهاي خشکی ،زمینه مناسبتري را

مطالعات

زیادي

پیرامون

توسط سایر محققین انجام شده است ( .)9-12با توجه

براي تولید مواد زیست فعال و در نتیجه توسعهي

به اهمیت استفاده از منابع جایگزین و همچنین استفاده

داروهاي زیستی ایجاد میکند ( 1و .)2

از منابع دریایی براي تأمین دارو و ترکیبات زیست
به

فعال ،در تحقیق حاضر از شقایق دریایی براي

هتروپلیساکاریدهاي موجود در بسیاري از آبزیان

استخراج ترکیبات گلیکوزآمینوگلیکانی و بررسی

از

ترکیبات

مختلف

زیست

فعال،

دریایی میتوان اشاره کرد .یکی از فراوانترین و
شناخته شدهترین هتروپلیساکاریدها در آبزیان دریایی،

خواص ضدانعقادي آن استفاده شد .براي استخراج این
ترکیبات از روش  )13( Holickاستفاده شد تا

گلیکوزآمینوگلیکانها 1هستند ( ،)3که نقش مهمی در

ترکیبات هپارینی یا شبه هپارینی با کمترین ناخالصی

رشد سلول ،تمایز ،مورفوژنز ،مهاجرت سلول و تهاجم

جداسازي گردد و همچنین خواص ضد انعقادي آن

باکتري و ویروس دارند ( 4و  .)5اصلیترین
گلیکوزآمینوگلیکانها کندرویتین سولفات ،درماتان
سولفات ،هیالورونیک اسید ،هپاران سولفات و هپارین
هستند ( .)6هپارین ،گلیگوزآمینوگلیکانی بهشدت
سولفاته است که خاصیت ضد انعقاد طبیعی دارد (.)7
در پزشکی از هپارین و مشتقات آن بهعنوان ضد انعقاد
در شرایطی مانند سندروم کرونري حاد ،آمبولیسم
ریوي ،فیبریالسیون عروقی و ترومبوس عمیق ریوي
شاهد رشد سلولی در زخمها و شاهد سرطان استفاده
میشود ( .)8اما از آنجاییکه استفاده از هپارین بهدست
آمده از بافت پستانداران بهدلیل وجود اعتقادات
مذهبی -فرهنگی و نگرانی ناشی از ایجاد بیماري
جنون گاوي داراي محدودیت میباشد و همچنین
منابع غیر جانوري هپارین ،مانند تولید با روش
Glycosaminoglycans
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خون انسان مطالعه شد (.)14

مواد و روشها
نمونهبرداري شقایق دریایی از نواحی جزر و مدي
سواحل جزیره هرمز انجام شد ،بعد از انتخاب سه
نمونه صفحه دهانی نمونهها با کاتر برش داده شد و
پس از شستشو دادن با آب دریا ،در نیتروژن مایع
( -185درجه سانتیگراد) فریز شدند و سپس به
آزمایشگاه دانشکدهي علوم دریایی دانشگاه تربیت
مدرس منتقل شدند .بعد از دفریزکردن نمونهها،
تانتاکولها جدا شده و در داخل پتري دیش در فریز
درایر

خشک

شدند.

براي

استخراج

گلیکوزآمینوگلیکانها 2/5 ،گرم از نمونههاي خشک
شده تانتاکولی با  55میلیلیتر سدیم سولفات 5/4
موالر در دماي  55درجه سانتیگراد به مدت 1
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( )3و اخیراً براي درمان بیماري عفونی ،التهاب و

بهصورت دستی و با دو روش  APTTو  PTبر روي

استخراج ترکيبات ضدانعقادي 510 /

طهماسبي و همكاران

ساعت انکوبه و سپس  pHمحلول با سدیم

گلیکوزآمینوگلیکان بهدست آمده وزن شده براي

هیدروکسید  25درصد به  11/5رسانده شد .بعد از

بررسیهاي بیشتر در دسیکاتور نگهداري شد.

انکوباسیون در دماي اتاق بهمدت  35دقیقه ،آلومینیوم

آماده کردن پالسما :سنجش ضدانعقادي در آزمایشگاه

سولفات براي کاهش  pHبه  7/7اضافه و تا دماي 95

با پالسما سیتراته ضعیف پالکت ( 3)PPPانجام شد.

درجه سانتیگراد به مدت  1ساعت حرارت داده شد.

خون انسان از اهداکنندگان سالم جمعآوري و فوراً با

نمونه از طریق یک مش پارچهاي فیلتر شد و در

تري سدیم سیترات  3/8درصد به نسبت حجمی  9به

معرض ستیل پیریدینیوم کلراید)Sigma-Aldrich( 2

 1مخلوط و با دور  5555 rpmبهمدت  5دقیقه در

قرار گرفت .به فیلترا جمعآوري شده ،ستیل

دماي  4درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شد و براي

پیریدینیوم کلراید ( 3 CPCدرصد در سدیم کلراید

بررسی سنجش ضد انعقادي به دو صورت زیر مورد

 5/8موالر) اضافه شد .سوسپانسیون در دماي 37

استفاده قرار گرفت.

درجه سانتیگراد بهمدت  18ساعت انکوبه شد و
رسوب سفید رنگ تشکیل شد .سپس محلول را

الف) سنجش ضد انعقادي بهصورت دستي:

داخل لوله فالکونهاي  55میلیلیتري ریخته و براي

محلولهایی با غلظتهاي مختلف ( 555 ،255و 755

جمعآوري ترکیب پلیساکاریدي سولفات خام در

میکروگرم

از

دور  )3555 g( 7555 rpmبهمدت  35دقیقه در

گلیکوزآمینوگلیکانهاي استخراج شده از تانتاکول و

دماي  4درجه سانتیگراد سانتریفوژ شدند .محلول
رویی را دور ریخته و براي حذف کردن نمکهاي

در

میلیلیتر

آب

دیونیزه)

4

نیز هپارین استاندارد آماده شد .هر غلظت در داخل
یک اپندورف جداگانه ریخته و نامگذاري شد555 .

سدیم کلراید  2موالر (از قبل حرارت داده شده45 ،

پیپت شد و سپس داخل انکوباتور با دماي  37درجه

درجه سانتیگراد) حل شد .ترکیب از طریق کاغذ

سانتیگراد قرار داده و بعد از  1دقیقه 155 ،میکرولیتر

فیلتر شماره  41واتمن فیلتر و سپس به فیلترا3 ،

محلول کلسیم کلرید اضافه شد و بالفاصله زمان ثبت

حجم اتانول  95درصد براي رسوب دادن پلی

گردید .براي نمونه شاهد نیز 455 ،میکرولیتر آب مقطر

ساکاریدهاي سولفاته خام افزوده شدو به این ترتیب،

داخل یک اپندورف ریخته و به آن  555میکرولیتر

ترکیبات مورد نظر با سانتریفوژ در دور 6555 rpm

پالسما سیتراته و  155میکرولیتر کلسیم کلرید اضافه

در دماي  4درجه سانتیگراد بهمدت  15دقیقه

شد و بالفاصله زمان براي ثبت زمان انعقاد گرفته شد.

جمعآوري شد .رسوب دو بار با متانول  99/9درصد

محتوي اپندورف بهطور مداوم اما به تدریج از حالت

شسته و سانتریفوژ (دور  6555rpmدر دماي 4

عمودي در زمان کوتاهی به حالت افقی مورب شد ،تا

درجه سانتیگراد بهمدت  15دقیقه) شد و در فریز

محتویاتش تا زمانی که ژل در این حالت بدون حرکت

درایر

بهمدت

1

ساعت

خشک

گردید.

باقی بماند ،دیده شود.

3

2

Cetyl pyridinium chloride momohydrate (CPC) SigmaAldrich
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citrated human platelet poor plasma
Sodium Salt from Porcine IntestinalMucosa ≥180 USP,
Sigma-Aldrich
4
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پیریدینیوم از ترکیب ،رسوب بهدست آمده در محلول

میکرولیتر از پالسما خون سیتراته داخل هر اپندورف
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ب) سنجش ضد انعقادي با استفاده از دو روش

گلیکوزآمینوگلیکانهاي استخراجی سفید رنگ بودند.

و زمان

میزان گلیکوزآمینوگلیکانهاي خام در تانتاکول 24

زمان ترومبوپالستين نسبي ()APTT
پروترومبين ()PT

5

6

میلیگرم/گرم بافت خشک محاسبه شد.

در این روش محلولهایی با دو غلظت ( 1885و 625
میلیگرم

میلیلیتر

در

آب

از

دیونیزه)

سنجش ضد انعقادي

گلیکوزآمینوگلیکان استخراج شده ساخته شد555 .

نتایج سنجش خواص ضد انعقادي گلیکوزآمینوگلیکان

میکرولیتر پالسما سیتراته به هر غلظت بهصورت

استخراج شده در جدول  1آورده شده است .در سه

جداگانه افزوده شد و براي سنجش ضدانعقادي با

غلظت مختلف ( 555 ،255و  755میکروگرم/

استفاده از دو روش  )Fisher Diagnostics( PTو

میلیلیتر) ،این ترکیبات بر روي پالسما خون انسان

 )Fisher Diagnostics( APTTآماده شدند.

نقش ضد انعقادي داشتند اما این ضد انعقادي نسبت

سنجش  900 :PTمیکرولیتر معرف  PTدر دو عدد

به هپارین استاندارد ( 185واحد در میلیگرم) در

لوله آزمایش ریخته و در دماي  37درجه و بهمدت 1

غلظتهاي مشابه کمتر بود.

دقیقه انکوبه شدند 155 ،میکرولیتر از استوکهاي
ساخته

شده

(غلظتهاي

ساخته

شده

از

گلیکوزآمینوگلیکان استخراج شده از تانتاکول +پالسما

جدول  )1مقايسه زمان انعقاد پالسماي خون انسان با
استفاده از سه غلظت مختلف گليكوزآمينوگليكان
استخراج شده از تانتاکول و هپارين استاندارد
زمان انعقاد (دقیقه)
هپارين استاندارد

سنجش  155 :APTTمیکرولیتر معرف  APTTو

استخراجي

انعقاد ثبت شد.

(میکروگرم/میلیلیتر)

 155میکرولیتر استوکهاي ساخته شده (غلظتهاي

755

<248

91

ساخته شده از گلیکوزآمینوگلیکان استخراج شده از

555

248

73

255

115

38

تانتاکول +پالسما سیتراته) در لولهي آزمایش ریخته
شد و در دماي  37درجه بهمدت  2دقیقه انکوبه شد.
بعد از انکوبه شدن ،بهمحض افزودن  155میکرولیتر

سنجش ضد انعقادي با استفاده از دو روش زمان
ترومبوپالستين نسبي فعال شده ( )APTTو زمان
پروترومبين ()PT
همانطورکه در جدول  2نشان داده شده ،زمان انعقاد

يافتهها

در تیمارهاي گلیکوزآمینوگلیکان استخراجی از

استخراج گليكوزآمينوگليكانهاي شبه هپاريني
گلیکوزآمینوگلیکانها از تانتاکول شقایق دریایی
haddoni

33

Stichodactyla

استخراج

شدند.

تانتاکول شقایق دریایی در مقایسه با نمونههاي شاهد
طوالنیتر بود .بهطوري که مقادیر طبیعی (نمونه شاهد)
 APTTو  PTبراي پالسما سالم انسان  45و  13ثانیه
ثبت شد .در حالیکه زمان  APTTتیمار

(Activated partial thromboplastin time) Fisher Diagnostics
(Prothrombin time) Fisher Diagnostics
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5
6

گلیکوزآمینوگلیکان طوالنی شد و به  65ثانیه در
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کلسیم کلرید به محتویات هر لوله ،زمان شروع شد.

شاهد

غلظت

گليگوزآمينوگليكان

سیتراته) را به هر لوله آزمایش اضافه و فوراً زمان

استخراج ترکيبات ضدانعقادي 519 /

طهماسبي و همكاران

غلظت ( 1879میکروگرم /میلیلیتر) رسید که تقریباً

بر گرم وزن خشک ترکیبات گلیکوزآمینوگلیکانی

 1/5برابر در مقایسه با گروه شاهد بود.

بهدست آمد ( .)16بهطور مشابه ( )14مقدار 11/2
میلیگرم/گرم وزن خشک گلیکوزآمینوگلیکان را از

جدول  )9زمان انعقاد پالسماي انساني در حضور و عدم

 Conus betulinusاستخراج کردند .همچنین از وزن

حضور گليكوزآمينوگليكانهاي تانتاکولي شقايق دريايي با
استفاده از دو روش 7 APTTو PT

تر برخی از جانداران ترکیبات گلیکوزآمینوگلیکانی با

5

بازده متفاوتی استخراج شد مانند ترکیبات شبه هپارینی

زمان انعقاد (ثانيه)
سنجش APTT

سنجش PT

(ميكروگرم/ميليليتر)

(ميكروگرم/

با مقدار  2/8میلیگرم بر گرم وزن تر از گونه
 Anomalocardia brasilianaو  3/8میلیگرم بر

ميليليتر)
1573ميكروگرم

 695ميكروگرم

1573ميكروگرم

 695ميكروگرم

نمونه

65

52

33

32

گلیگوزآمینوگلیکان
استخراجی

45

شاهد

گرم از گونه  Tivela mactroidesاستخراج کرد
(.)17

همچنین

از

صدفهاي

دو

کفهاي

 Katelysia opimaو  Donax cuneatusبهترتیب
 5/4و  4/1میلیگرم در گرم وزن تر ترکیبات
گلیکوزآمینوگلیکانی استخراج شد (.)18

13

نتایج مطالعه حاضر به روشنی نشان میدهد که مقدار

بحث

گلیکوزآمینوگلیکانهاي شبه هپارینی در تانتاکول
پروتئولیتیک

است .از این رو ،میتوان چنین برداشت کرد که

استخراج شدهاند .اما روش استفاده شده در تحقیق

شقایقهاي دریایی نیز میتوانند بهعنوان منبعی براي

حاضر نسبتاً سریعتر ،سادهتر و همچنین هزینهي باالي

استخراج ترکیبات گلیکوزآمینوگلیکانی شبه هپارینی

آنزیمهاي پروتئولیتیک را ندارد .در مطالعه حاضر،

باشند .البته بایستی اشاره شود که تفاوت در مقدار

میزان گلیکوزآمینوگلیکانهاي خام در تانتاکول 24

گلیکوزآمینوگلیکان استخراجی در آبزیان مختلف

میلیگرم/گرم بافت خشک محاسبه شد .تاکنون هیچ

میتواند بهدلیل تفاوت در محل نمونه برداري موجود،

گزارشی در ارتباط با استخراج گلیکوزآمینوگلیکانها از

روش

عصاره

شقایق دریایی به جز یک مورد یافت نشد ،اما

گلیکوزآمینوگلیکانی نیز باشد.

پژوهشهاي زیادي مربوط به استخراج این ترکیبات از

بهطور کلی نقش بیولوژیک هپارین در بیمهرگان مبهم

سایر منابع جانوري انجام گرفته است .در مطالعات

باقی مانده است .اما بهنظر میرسد که با توجه به اینکه

قبلی ،طبق همین روش شیمیایی ( )15ترکیبات

سخت پوستان ،و نرمتنان و مرجانیان داراي سیستم

گلیکوزآمینوگلیکانی با بازده  9/85میلیگرم/گرم وزن

گردش خون مشابه پستانداران و سایر مهرهداران

خشک از گونه  Meretrix castaاستخراج گردید .از

نیستند ،بنابراین حضور ترکیباتی که بهصورت ویژه بر

گونه  Donax incarnatesنیز مقدار  6/48میلیگرم

روي پروتئینهاي سیستم انعقادي خون آنها عمل

در

بیشتر

مقاالت

گلیکوزآمینوگلیکانی

منتشر
با

شده

آنزیمهاي

Activated partial thromboplastin time
Prothrombin time
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7
8

استخراج،

خلوص

و

نوع

کنند قابل توجه به نظر میرسد ( .)19ارزیابی شکل
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که

در

جدول

نشان

داده

شده،

که به اندازه کافی حساس و قابل تجدید براي ارزیابی

گلیکوزآمینوگلیکانهاي تانتاکولی زمان  APTTرا

مراحل اصلی در هموستازي باشد .در هرحال،

طوالنی و به  52و  65ثانیه در دو غلظت  1879و 625

استاندارد سازي این تستها ضروري است.

میکروگرم بر میلیلیتر بهترتیب رساندند که تقریباً 1/5

در تحقیق حاضر براي ارزیابی ضد انعقادي از

برابر در مقایسه با زمان شاهد بود .همچنین

روشهاي دستی و روشهاي معتبر  PTو APTT

گلیکوزآمینوگلیکانهاي تانتاکولی در سنجش 33 ،PT

استفاده گردید .عصارههاي پلیساکاریدي شقایق

ثانیه زمان انعقاد را طوالنیتر کرد.

دریایی زمان انعقاد خون را طوالنی کردند .فعالیت

پیشبینی میشود گلیکوزآمینوگلیکانها روي سنجش

ضدانعقادي گلیکوزآمینوگلیکان استخراج شده از

 APTTاثر میگذارند ،زیرا گروههاي سولفات براي

تانتاکولی (روي خون انسان) در غلظتهاي 555 ،255

ایجاد اثرات ضد انعقادي و فعالیتهاي ضد انعقادي

و  755میکروگرم بر میلیلیتر ،بهترتیب برابر با 78 ،38

پلیساکاریدها الزم و ضروري هستند ،فعالیت

و  91دقیقه دیده شد .طبق این نتایج ،اگرچه خاصیت

ضدانعقادي نه تنها به محتواي سولفات بلکه به

ضد انعقادي گلیکوزآمینوگلیکانهاي استخراج شده از

موقعیت گروههاي سولفات نیز بستگی دارد ( 25و

تانتاکول شقایق دریایی نسبت به هپارین استاندارد

 .)21فعالیت ضد انعقادي هپارین از گونهاي به گونه

کمتر بود ولی خاصیت ضد انعقادي قابل توجهاي را

دیگر بهدلیل برهمکنش با آنزیمها و مهارکنندههاي

نشان داد .با توجه به این نتایج میتوان اشاره کرد که با

سیستم انعقادي متفاوت است (.)22

جداسازي دقیقتر و خالصسازي بیشتر میتوان این

همانطور که مشاهده شد به طور کلی ترکیبات

فعالیت ضد انعقادي را بیشتر کرده و این ترکیبات

گلیکوزآمینوگلیکانی استخراج شده در تحقیق حاضر

میتوانند بهعنوان ترکیب ضد انعقادي جایگزین

خاصیت ضد انعقادي کمتري را در مقایسه با هپارین

هپارین ،حداقل در شرایطهاي آزمایشگاهی ،استفاده

استاندارد نشان دادند ،که دلیل منطقی براي چنین

گردد .همانطوري که در روشها گفته شده از

تفاوتی در فعالیت این نمونهها ،عملکرد مقدار

روشهاي متداول کلنیکی نیز براي بررسی خواص

ناخالصی غیر ضد انعقادي میتواند باشد که همراه با

ضد انعقادي ترکیبات استخراجی پرداخته شد .مقدار

محصول استخراج شدهاند .با این وجود ،به نظر

طبیعی  APTTو  PTبراي پالسماي خون انسان در

میرسد با خالصسازي بیشتر ترکیبات استخراجی در

 45و  13ثانیه بهدست آمد.

تحقیق حاضر بتوان پتانسیل ضد انعقادي آن را
افزایش داد.
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Background: The marine environment is anexceptional reservoir of bioactive natural products, many of
them exhibit structural/chemical features that not found in terrestrial natural products.Glycosaminoglycans
are one of this various bioactive compounds. Heparin, as a well known glycosaminoglycan, is a sulfated
glycosaminoglycan that has natural anticoagulant properties. Heparin and heparin-like compounds are
used as anticoagulants in many aspects of medicine. However, for two main reasons: 1. Contamination in
heparin samples obtained from pig intestine or bovine lung pathogens and other pathogens, 2 .resource for
use of heparin is limited and there are a lot of requirements for new compounds from natural resources.
According to GAGs importance and widespread using of heparin in medicine, in the present study, GAGs
compounds extracted from sea anemones and anticoagulant properties of the human blood is investigated.
Materials and Methods: GAGs compound was extracted by using cetylpyridinium chloride.
Anticoagulation activity of extracted GAGs (the extracted tentacle) was tested in human blood plasma,
using manual procedures, and assay system, prothrombin time (PT) and activated partial thromboplastin
time (APTT).
Results: In this study the amount of the crude GAGs was 24 mg per gram of tentacle dry weight. The
results ofanticoagulant activity extracted on human blood plasma showed that these compounds prolonged
clotting time compared to the control. In APTT and PT assay of the extracted GAGs from the sea anemone
also clotting time prolonged in compared to the control.
Conclusion: The results demonstrated that anticoagulant compounds existed in the tentacle of the sea
anemone, and although their effects is weaker than the heparin, but they can be substituted for heparin, at
least in laboratory conditions.
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