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پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس

 Echinometra mathaeiخلیج فارس
 0گروه زيستشناسيدريا ،دانشكده علوم و فنون دريايي ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس
 2مرکز تحقيقات پزشكي مولكولي ،گروه بيوشيمي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علومپزشكي هرمزگان ،بندرعباس

(دريافت مقاله -39/7/01 :پذيرش مقاله)39/01/3 :

چكيده
زمينه :توتياهایدريايي به شاخه خارپوستان ( )Echinodermataاز بيمهرگان دريايي تعلق دارند که دارای خواص زيستي متعددی
ميباشند .التهاب را ميتوان مجموعهای از فرايندهای پيچيده دانست که بسياری از سيستمهای بدن از جمله سيستم ايمني و عصبي را درگير
کرده و باعث ايجاد عالئمي مثل درد و ادم ميشود .لذا با توجه به فعاليت باالی آنتياکسيداني توتياهایدريايي و نظر به اهميت بحث
سالمت ،هدف از مطالعه حاضر ،بررسي خواص ضدالتهابي ارگانهای مختلف ،مايعسلوميک ( CFو  )CLو رنگدانه پوسته و خار توتيای-
دريايي  E.mathaeiميباشد.
مواد و روشها :در مطالعه آزمايشگاهي ،عصارههای بافتهای مختلف (خار ،پوسته ،گناد و فانوسارسطو) توتيایدريايي با استفاده از سه
حالل ان -هگزان ،اتيلاستات و متانول ،براساس افزايش قطبيت جدا گرديد .مايعسلوميک با روش بافره و رنگدانه پوسته و خار به کمک
 HClاز توتيایدريايي استخراج شد .سپس ،فعاليت آنتياکسيداني (مهار راديكال آزاد  )DPPHو فعاليت ضدالتهابي با آزمون ممانعت از
دناچوره شدن پروتئين سرم ،صورت پذيرفت.
يافتهها :طبق نتايج بهدست آمده ،خار متانولي و سلولهای آزاد مايعسلوميک دارای بيشترين ميزان مهار راديكال آزاد  DPPHميباشد و
فانوسارسطو اتيلاستات و رنگدانه پوسته بيشترين فعاليت ضدالتهابي را نشان داد .نتايج اختالف معنيداری در سطح احتمال ( )P<1/10را
نشان ميدهد.
نتيجهگيری :نتايج حاصل از اين مطالعه نيز نشان داد که توتيایدريايي  E.mathaeiبه علت دارا بودن فعاليت باالی آنتياکسيداني ،دارای
خواص ضدالتهابي ميباشند.
واژگان کليدی :فعاليت ضدالتهاب ،توتيایدريايي ،Echinometra mathaei ،خليجفارس
* بندرعباس ،دانشگاه هرمزگان ،دانشکده علوم پایه ،گروه زیستشناسی دریا
E-mail :morteza110110@gmail.com
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بررسي اثر ضدالتهابي توتيایدريايي9021 /

سليماني و همكاران

مقدمه
( )Echinodermataاز بیمهرگان دریایی تعلق دارند

دنبال آن ،رنگدانههای هیدروکسیالت نفتاکینون توتیای

( .)9آنها بدنی کروی شکل دارند که ارگانهای آن در

دریاییارغوانی ،فعالیت زیستی متعددی را نشان دادند

یک پوسته سخت قرار گرفته و کامالً بهوسیله تعداد

( 0 ،9و  .)6از این رو پیشنهاد میشود که پوسته و خار

زیادی خارهای تیز پوشیده شده است ( .)0حفره

توتیایدریایی که بعد از خارج کردن گناد آنها ،بدون

داخلی بدن اکینودرمها نیز با مایعسلومیک پر شده که

استفاده به زباله ریخته میشوند ،احتماالً یک منبع

ارگانهای داخلی را شستشو و محیط مایع را تشکیل

زیستی فعال جدید باشند (.)7

میدهد (.)3

تغذیه توتیایدریایی از جلبکهای دریایی و بهطور

ترکیب مایعسلومیک شبیه به آبدریاست و محتوی

اختصاصی از جلبکهای قهوهای میباشد .بنابراین،

پروتئین ،نمکهای محلول و دیگر مواد معدنی است

انتظار میرود که تعدادی از ترکیبات آنتیاکسیدانی مثل

( .)3واکنشهای ایمنی این موجودات در مقابل

کاروتنوئیدها و پلیفنلها در آنها ذخیره شوند (.)8

میکروارگانیسمهای بیماریزا ،بهصورت بروز سلولهای

همه ردههای فنولیک ،ساختمانی الزم برای مهار

توتیاهایدریایی

به

شاخه

ایمنی و فاکتورهای هومورال در مایعسلومیک میباشد
( .)4در چنین مواقعی مایع سلومیک ،پاسخهای
غیرمستقیمی به زخم ،عفونتهای میکروبی ،انعقاد ،ان
کپسوله شدن و فاگوسیتوز میدهد (.)3
بخش خوراکی توتیایدریایی ،گنادها میباشد که ارگانی
زرد تا قهوهایی رنگ ،و شامل پنج بخش است ،که هر
کدام به شکل نیمه ماه بوده و تقریباً  92درصد وزن کل
جانور را تشکیل میدهد ( .)9گنادها محتوی تعداد
زیادی اسیدهایآمینهآزاد تا حد  92 g /922 gپروتئین
خام میباشند ( .)5گناد توتیایدریایی از نظر طعم و مزه

رادیکال آزاد و پتانسیل آنتیاکسیدان غذایی دارند .به هر
حال ،آنتیاکسیدانهای طبیعی به منابع خاکی محدود
نیستند .برخی از ارگانیسمهای دریایی از جمله
توتیاهایدریایی بهعنوان منبع غنی از آنتیاکسیدانها
مطرح میشوند (.)1
گونههای

واکنشگر

اکسیژن

همچون

رادیکال

سوپراکسید ( ،)O2•-رادیکال هیدروکسیل (•،)OH
رادیکال پروکسیل (• )ROOو رادیکال اکسید نیتریک
(• )NOبه مولکولهای بیولوژیک همچون لیپیدها،
پروتئینها ،آنزیمها DNA ،و  RNAحمله میکنند و

باالتر از خاویار و اویستر مطرح شده است و هر دو به

منجر به آسیب سلول یا بافت میشود ،همچنین ،نقش

صورت خام مصرف میشوند .به همین دلیل ،در تعداد

مهمی در بسیاری از بیمارهای مزمن و مخرب ،همچون

زیادی از کشورها به طور عمده در ژاپن ،فرانسه،

پیری سلولی ،بیماری کرونر قلبی ،سرطانها (،)1

آمریکای جنوبی و تا حد کمی آمریکای شمالی محبوب

التهاب ،بیماری کبد ،بیماری آلزایمر ،آرتریتها ،بیماری

است (.)0

پارکینسون و  ،)92( AIDsجهش ( ،)99سکته ،دیابت-

اگرچه بعد از برداشتن گنادهای خوراکی ،باقیمانده

شیرین ( ،)90بیماریهای مخرب سیستم عصبی ( )93و

پوستهها و خارها دور ریخته میشود .آنها دارای

بیماری خودایمنی ( )94بازی میکنند .بنابراین،

رنگدانههای پلیهیدروکسیالت نفتاکینون ()PHNQ
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خارپوستان

گروههای هیدروکسیل فنولیک در این رنگدانهها و به
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متنوعی از اسپینوکرومهای شناخته شده هستند (.)6

/ 0201طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 0931

شود ( .)94به هر حال ،توجه به اهمیت سالمتی و

طبیعی با خواص ضدالتهابی افزایش یافته است.

آگاهی از مصرف مضر آنتیاکسیدانهای صنعتی

مطالعه حاضر اولین تالش در خصوص سنجش فعالیت

همچون  )butylated hydroxyl toluene( BHTو

ضدالتهابی در ارگانهای مختلف توتیایدریایی به عنوان

 )butylated hydroxy anisole( BHAو غیره .منجر

یک منبع خوراکی میباشد.

به افزایش تقاضا برای مصرف آنتی اکسیدانهای طبیعی

لذا با توجه به فعالیت باالی آنتیاکسیدانی توتیاهای

شده است ( 1و .)92

دریایی و نظر به اهمیت بحث سالمت ،هدف از مطالعه

التهاب ،یکی از مشکالت اصلی و اساسی همراه با

حاضر ،بررسی خواص آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی

بیماریهای مختلف در جوامع بشری است .داروهای

ارگانهای مختلف ،مایعسلومیک ( CFو  )CLو رنگدانه

کنونی در دسترس شامل مخدرها و ضدالتهابهای

پوسته و خار توتیایدریایی  E.mathaeiمیباشد.

غیراستروئیدی ،به دلیل عوارض و سایر مشکالت
ممکن است در همه موارد مفید نباشند .بنابراین ،نیاز به
دستیابی به داروهای ضدالتهاب مناسب همچنان وجود

مواد و روشها

داشته و هنوز درهای تحقیق و تفحص در این خصوص

نمونه برداری و عصارهگیری

به روی محققین باز است ( .)96با توجه به عوارض

توتیاهایدریایی گونه  E.mathaeiدر فروردین ماه

زیاد ناشی از مصرف داروهای شیمیایی ،امروزه توجه

 9310از ناحیه بینجزرومدی ساحل پارک زیتون واقع

زیادی به جایگزینی این داروها میشود .التهاب را

در جزیره قشم واقع در خلیجفارس جمعآوری گردید.

میتوان مجموعهای از فرایندهای پیچیده دانست که

توتیاهایدریایی در آبدریا با حفظ شرایط بیولوژیک و

بسیاری از سیستمهای بدن از جمله سیستم ایمنی و

به صورت زنده به آزمایشگاه زیستشناسی دانشگاه

عصبی را درگیر کرده و باعث ایجاد عالئمی مثل درد و

هرمزگان منتقل شدند .ابتدا نمونهها را با آب مقطر

ادم میشود ( 97و .)98

شستشو داده و با اتر بیهوش شدند ،سپس تشریح و

از طرفی ارگانیسمهایی که دارای ترکیبات ضدالتهابی

بافتهای مورد نظر (گناد ،پوسته ،خار و فانوس

هستند میتوان از آنها در درمان انواع التهابهای مزمن،

ارسطو) جدا گردید .تمام بافتها جهت خشک شدن و

عفونتهای پوستی ،دردهای روماتوئیدی ،تب و

گرفتن رطوبت در دستگاه فریزداریر (،Edwards

عفونتها استفاده نمود ( .)91بیماریهای التهابی عموماً

انگلیس) در دمای  -42درجه سانتیگراد قرار گرفتند.

شامل استئوآرتریت ،لوپوس آریتماتوز ،آسم و

عصاره بافتهای مختلف (گناد ،پوسته ،خار و فانوس-

ناهنجاریهای روماتوئیدی همانند آرتریتها و تبهای

ارسطو) با استفاده از سه حالل ان -هگزان ،اتیلاستات

روماتوئیدی میباشند .استفاده طوالنی مدت از داروهایی

و متانول بهترتیب افزایش قطبیت جدا گردید .عصارهها

که به منظور سرکوب واکنشهای التهابی استفاده

در دستگاه روتاری ( ،strike102ایتالیا) در شرایط خالء

میگردند ،منجر به عوارضی از جمله زخمهای معده و

DMSO
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( )95که میتواند منجر به یک تحول در علم پزشکی
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انتظار میرود که این اختالالت را نیز بهبود ببخشند

روده و متعاقباً آنمی خواهد شد ( .)02از اینرو ،به

سليماني و همكاران

بررسي اثر ضدالتهابي توتيایدريايي9099 /

سانتیگراد نگهداری شدند .الزم به ذکر است که تمام

مایعسلومیک توتیایدریایی ،پس از برش غشای

مراحل عصارهگیری در دمای آزمایشگاه ( 05درجه

پریستومیال با استفاده از سرنگ ظریف با نیدل شماره

سانتیگراد) انجام شد .بدین ترتیب ،طیفی از ترکیبات با

 ،98جمعآوری و در داخل ظروف استریل ریخته و

درجه قطبیت متفاوت خواهیم داشت (.)09

بالفاصله در یخچال نگهداری شد .مایعسلومیک با

استخراج رنگدانه پوسته و خار
جداسازی رنگدانههای پوسته و خار توتیایدریایی طبق
متد کوهارا ( )kuwaharaو همکاران ( )0221صورت
سرد شسته و برای دو روز در تاریکی و در دمای 4
درجه سانتیگراد نگهداری شدند .خارهای توتیای
دریایی نیز با آبمقطر سرد شسته و به مدت  04ساعت
در فریزدرایر ( ،strike102ایتالیا) قرار گرفتند .سپس به
 92گرم از پوسته و خار توتیایدریایی بهصورت
جداگانه 922 ،میلیلیتر  2/6 HClموالر (در دمای
آزمایشگاه) اضافه گردید ( HClباعث شکستن ساختار
کربنات کلسیمی و آزادسازی رنگدانههای محصور شده
در آن میگردد) .سپس دیاتیلاتر با حجمی برابر با
میزان  ،HClبه آن اضافه شد .بهدلیل چگالی متفاوت
دیاتیلاتر و هیدروکلریکاسید ،دو فاز مجزا تشکیل
میشود .پس از گذشت زمان ،رنگدانهها در دیاتیلاتر

میلیموالر  2/95 ،Trisموالر  72 ،NaClمیلیموالر
 pH=7/5 ،EDTA-Naو به صورت بافره استخراج شد
که در آن تنها یک بار سرنگ از بافر پر و خالی و یک
میلیلیتر بافر نیز در ظرف محتوی مایعسلومیک ریخته
شد .مایعسلومیک بالفاصله پس از استخراج ،به مدت
 92دقیقه (با دور  4222rpmو در  4درجه سانتیگراد)
سانتریفیوژ (شرکت سیگما ،آلمان) شد و پس از آن فاز
مایع ،که در واقع سلولهای آزاد مایعسلومیک ()CF
هستند از سلوموسیتها (فاز جامد تهنشین شده) جدا
شد .پلیت محتوی سلوموسیت در بافر حل شد و برای
 4دقیقه توسط سونیکاتور ( ،WiseCleanکرهجنوبی)
در دمای صفر درجه (یک ضربه در ثانیه) قرارگرفت و
سپس در دور  90222rpmبرای  02دقیقه در  4درجه
سانتیگراد سانتریفیوژ شد .سپس فاز مایع جدا ( )CLو
در دمای -02درجه سانتیگراد نگهداری شد (.)4

حل میگردد ،سپس فاز دیاتیلاتر را جدا کرده و به آن،

ارزيابي فعاليت مهار راديكال آزاد DPPH

جهت خنثی نمودن اسید 5 NaCl ،درصد با حجمی

 )1,1-diphenyl 2-picryhydrazyl( DPPHیک

برابر با دیاتیلاتر اضافه میگردد.

رادیکال آزاد است که در حضور مواد دارای خواص

مخلوط حاضر نیز دو فاز مجزا را تشکیل میدهد که

آنتی اکسیدان و با گرفتن الکترون تغییر رنگ می-

دیاتیلاتر به دلیل چگالی کمتر ،فاز رویی را تشکیل

دهد .تغییر رنگ آن از بنفش به زرد مبنای بررسی

داده و بهراحتی میتوان آن را جدا نمود .سپس به کمک

خاصیت آنتیاکسیدان میباشد.

دستگاه روتاری و در شرایط خالء ،دیاتیلاتر تبخیر شد

توانایی مهار رادیکال آزاد طبق روش معین و

و پس از حل شدن رنگدانهها در  ،DMSOدر دمای

همکاران ( )0228انجام شد ( .)00بهطور خالصه،

 -02درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

 2/9میلیلیتر از محلول عصارهها با غلظتهای
مختلف ( 422 ،022 ،922 ،52 ،90 ،90/5و )822

http://bpums.ac.ir
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استفاده از محلول ایزواسموتیک و ضدانعقاد 02

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.06.011

( ،)Dimethyl sulphoxideدر دمای  -02درجه

استخراج مايعسلوميک

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 0931

/ 0202طب جنوب

با  2/9میلیلیتر محلول  2/5میلیموالر  DPPHحل

است که به دنبال آن پروتئین ،ساختمان سوم و دوم

شده در متانول ،مخلوط شد .بعد از ورتکس،

خود را بر اثر عوامل مختلف از جمله درجه حرارت

مخلوط نمونهها  32دقیقه در دمای آزمایشگاه (05

از دست میدهد .پس از سرد شدن مخلوط واکنش،

درجه سانتیگراد) و در تاریکی نگهداری شد.

کدورت آن در دستگاه اسپکترفتومتری در طول موج

جذب نمونهها در دستگاه االیزاریدر و در طول موج

 662نانومتر تخمین زده شد.

 412نانومتر خوانده شد.

الزم به ذکر است که در کنترل ،به جای عصاره2/9 ،

الزم به ذکر است که در کنترل ،متانول به جای

میلیلیتر  DMSOریخته شد .آب مقطر به عنوان بالنک

محلول عصاره و در بالنک ،متانول بهجای DPPH

و آسپرین به عنوان کنترل مثبت استفاده گردید.

استفاده شد .در نهایت ،درصد مهار رادیکال آزاد

در نهایت ،درصد مهار دناچوره شدن پروتئین طبق

 DPPHطبق فرمول زیر محاسبه گردید:

فرمول زیر محاسبه گردید:

 =) As- A0/ A(×922درصد مهار رادیکال آزاد

 =)A-As / A(×922درصد مهاردناچوره شدن پروتئین

که در آن As ،جذب مخلوط واکنش A0 ،جذب

که در آن A ،جذب کنترل و  Asجذب مخلوط

بالنک

و

A

جذب

کنترل

میباشدBHT.

( )Butylated hydroxyltolueneنیز بهعنوان
کنترل مثبت استفاده گردید.

واکنش میباشد.
آناليز آماری
آنالیز آماری این مطالعه شامل تجزیه واریانس داده-

ارزيابي درصد مهار دناچوره شدن پروتئين

ها و همچنین مقایسه میانگین به روش آزمون چند

دناچوره شدن پروتئینها یکی از علل التهاب

دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد بود که

شناسایی شده است .این آزمون براساس روش
میزوشیما ( )Mizushimaو همکاران ( )9168با

توسط نرم افزار آماری ،SPSS Inc ( SPSS
 )USA ،Il ،Chicagoویرایش  91و آزمون

اندکی تغییر صورت پذیرفت ( .)03به طور خالصه،

 ANOVAانجام پذیرفت .همچنین برای رسم

ابتدا محلول  2/9درصد سرم آلبومین گاوی ()BSA

نمودار از نرمافزار  Excelویرایش  0292استفاده

در کلریدسدیم  2/95موالر تهیه و  pHآن با

شد.

هیدروکلریک اسید  9نرمال ،به  6/3رسید2/9 .
میلیلیتر از محلول عصارهها با غلظتهای مختلف
( 92 ،5 ،0/5 ،9/05و  )02میکروگرم بر میلیلیتر) و
برای مایع سلومیک حجم های ( 92 ،5 ،0/5 ،9/05و

يافتهها
ارزيابي فعاليت مهار راديكال آزاد DPPH

 9 )02میکرولیتر با  2/1میلیلیتر محلول BSA

میزان کاهش جذب محلول  DPPHعصارههای

مخلوط شد .سپس مخلوط واکنش را برای  02دقیقه

بخش های مختلف

در حضور

در حمام آب  37درجه سانتیگراد انکوبه شده و

غلظت های مختلف ،در جدول  9مشاهده میگردد.
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های  62 ،52 ،42 ،32 ،02 ،92و  72میکرولیتر را

قرار میدهیم .دناچوره شدن پروتئینها ،فرایندی
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میکروگرم بر میلیلیتر) و برای مایعسلومیک ،حجم-

سپس 02 ،دقیقه در حمام آب  57درجه سانتیگراد

بررسي اثر ضدالتهابي توتيایدريايي9093 /

سليماني و همكاران

غلظت

81/10±2/49a

88/47±2/08b

73/04±2/15c

68/53±2/41d

56±2/75e

41/56±9/56f

47/23±2/48g

گناد متانول

44/4±2/33h

40/25±2/44ij

49/95±2/49jkl

49/36±2/55ijk

42/35±2/95klm

31/46±2/01mn

38/08±2/28no

گناد اتيلاستات

40/67±2/49i

31/87±2/89lm

38/24±2/5no

36/48±2/3pq

35/58±2/39q

35/07±2/98q

30/10±9/39r

گناد انهگزان

41/28±2/19f

49/28±2/16jkl

38/35±2/68no

37/23±2/34op

37/39±2/58op

42/74±9/17op

38/299/34no

81/10±2/49a

88/47±2/08a

73/04±2/15b

68/53±2/41c

56±2/75d

41/56±9/56e

47/23±2/48f

پوسته متانول

47/45±9/27f

43/74±2/15ghi

40/28±2/87ijklm

42/30±2/84mno

36/93±9/01p

34/01±2/10q

32/09±2/81r

پوسته اتيلاستات

44/90±9/37gh

40/78±2/01hijk

49/74±2/95jkl

42/73±2/0lmn

31/66±2/0no

38/1±2/44o

35/59±9/99pq

پوسته انهگزان

44/80±2/0g

43/16±2/03gh

43/91±2/37ghij

40/15±2/40hijk

40/57±2/49hijk

40/95±2/04ijkl

49/01±2/63klmn

81/10±2/49a

88/47±2/08b

73/04±2/15c

68/53±2/41d

56±2/75fgh

41/56±9/56q

47/23±2/48r

خار متانول

57/87±2/48e

56/1±2/90ef

04/55±2/03ghi

54/70±2/45hij

54/37±2/0ijk

50/11±2/0klm

50/06±2/66mno

خار اتيلاستات

56/59±9/97efg

53/71±2/99ijkl

53/3±2/34jklm

50/79±2/33lmn

50/3±2/00mno

59/85±2/05mnop

59/33±2/99nop

خار انهگزان

54/13±2/49hi

53/85±2/06ijkl

50/47±2/3lmn

50/90±2/97mno

52/19±2/53opq

59/01±2/23nop

52/43±2/44pq

81/10±2/49a

88/47±2/08a

73/04±2/15b

68/53±2/41c

56±2/75de

41/56±9/56k

47/23±2/48l

فانوس ارسطو متانول

57/40±9/69d

55/07±2/47ef

54/44±2/33efg

53/03±2/46gh

52/35±9/70jk

46/76±2/87l

45/61±2/74l

فانوسارسطو اتيلاستات

06/49±2/23m

96/44±2/63n

94/28±2/13o

99/51±2/69p

92/65±2/37pq

1/75±2/05qr

8/48±2/21r

فانوسارسطو ان هگزان

55/65±9/24ef

54/93±2/97fg

53/44±2/44gh

50/4±2/06hi

59/36±2/08ij

41/30±2/79k

46/34±2/17l

عصاره
BHT

BHT

BHT

BHT

غلظت بر حسب میکروگرم بر میلیلیتر محاسبه گردید ،اعداد به صورت (انحراف معیار±میانگین) درج شدهاند ،حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال
( )P≤2/25است.

از مشاهده جدول  ،9میتوان نتیجه گرفت که از بین

مشاهده نشد .همچنین ،گناد متانولی در غلظت 05

عصاره بخشهای مختلف توتیایدریایی ،پوسته ان-

میکروگرم بر میلیلیتر پایینترین میزان درصد مهار

هگزانی و گناد ،خار و فانوسارسطو متانولی دارای

رادیکال آزاد  DPPHرا نشان داد .بر اساس نتایج،

بیشترین توانایی برای مهار رادیکال آزاد DPPH

غلظت  90/5میکروگرم برمیلیلیتر گناد متانولی نیز

میباشند که در نمودار  9نشان داده شده است.

میزان قابل توجهی از رادیکال آزاد  DPPHرا مهار

از مقایسه بین عصارههای نمودار  ،9خار متانولی

میکند که با غلظت  05میکروگرم برمیلیلیتر همین

(غلظت  822میکروگرم بر میلیلیتر) باالترین میزان

عصاره تفاوت معنیداری وجود ندارد .نتایج آنالیز

درصد مهار رادیکال آزاد  DPPHرا نشان داد.

واریانس ،نشان داد که تمام عصارههای بخشهای

همانگونه که در نمودار مشاهده میشود ،فانوس ارسطو

مختلف توتیایدریایی و غلظت آنها ،تاثیر معنیداری

متانولی (غلظت  822میکروگرم بر میلیلیتر) نیز میزان

در سطح احتمال ( )p≤2/25بر روی درصد مهار

قابل توجهی رادیکال آزاد را مهار میکند ،که بر اساس

رادیکال آزاد  DPPHدارند.

شاخصهای آماری نیز تفاوت معنیداری بین آنها
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922

52
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جدول  )9میزان درصد مهار رادیکال آزاد  DPPHتوسط عصارههای مختلف توتیای دریایی

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 0931

/ 0201طب جنوب

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.06.011

نمودار  )9مقایسه درصد مهار رادیکال آزاد  DPPHقویترین عصارههای توتیای دریایی در برابر  BHTبهعنوان استاندارد در غلظتهای مختلف (میکروگرم بر میلیلیتر).

نتایج به دست آمده از میزان کاهش جذب محلول

توجهی از میزان درصد مهار رادیکال آزاد میباشد که بر

 DPPHدر حضور غلظتهای مختلف رنگدانههای

اساس شاخصهای آماری نیز تفاوت معنیداری بین

خار و پوسته وهمچنین مایعسلومیک ( CFو  )CLدر

آنها وجود ندارد .حجم  92میکرولیتر سلوموسیتلیزات،

نمودار  0مشاهده میگردد.

پایینترین میزان درصد مهار رادیکال آزاد را نشان داد.

باالترین میزان درصد مهار رادیکال آزاد  ،DPPHدر

نتایج آنالیز واریانس نشان داد که مایعسلومیک ( CFو

سلولهای آزاد مایعسلومیک در حجم  72میکرولیتر

 )CLو رنگدانه پوسته و خار و غلظت هر یک از آنها

مشاهده شد .همانگونه که از نمودار بر میآید ،غلظت

تأثیر معنیداری در سطح احتمال ( )P≤2/25بر روی

 422میکروگرم بر میلیلیتر  BHTنیز ،دارای میزان قابل

درصد مهار رادیکال آزاد  DPPHدارد.

نمودار  )0مقایسه میانگین درصد مهار رادیکال آزاد  DPPHدر غلظتهای مختلف رنگدانه پوسته و خار و  BHTبهعنوان استاندارد که برابر با حجمهای متفاوتی از مایع-
سلومیک ( CFو  )CLمیباشد .حروف غیر مشابه بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال ( )P≤2/25است.

میزان مهار دناچوره شدن پروتئین در  BSAبهعنوان

بخشهای مختلف توتیایدریایی در جدول  0نشان داد که

سوبسترا توسط عصارههای بخشهای مختلف توتیای-

گناد متانول ،پوسته و فانوسارسطو اتیلاستاتی و خار ان-

دریایی در جدول  0به نمایش گذاشته شده است.نتایج

هگزان دارای بیشترین درصد مهار دناچوره شدن پروتئین

حاصل از مقایسه میزان مهار دناچوره شدن پروتئین توسط

میباشند که در نمودار  3نشان داده شده است.
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حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال ( )P≤2/25است.

بررسي اثر ضدالتهابي توتيایدريايي9095 /

سليماني و همكاران

غلظت

21

عصاره
آسپرين

a

79/09±9/57

گناد-متانول

c

51/16±9/95

گناد-اتيل استات

b

گناد-انهگزان

ef

01

0

b

67/79±9/33

d

55/08±9/99

f

33/61±9/63

k

65/42±2/55

j

52/13±0/24

gh

de

54/99±0/41

30/63±9/51

fg

39/37±9/28

62/53±9/40

bc

پوسته-متانول
پوسته-اتيلاستات
پوسته -ان هگزان

b

خار-اتيلاستات

56/80±0/31

03/87±0/45

d

54/99±0/41

36/60±9/58
1/81±9/33

k
c

69/71±2/13

a

67/79±9/33

34/37±0/91

خار-انهگزان

c

64/03±2/79

آسپرين

a

79/09±9/57

فانوسارسطو-متانولي

ef

5/73±2/32

i

07/66±0/46

kl

31/83±9/32

3/83
-

47/12±9/19

f

05/74±0/50

m

2/22±2/22

2/58±2/86

m

2/22±2/22

5/18

lm

55/07±9/77

b

54/99±0/41

c

47/12±9/19

01/35±9/94

61/78±9/69

b

57/58±3/43

54/18±0/89

de

38/08±9/10

ef

فانوسارسطو-انهگزان

90/63±2/52

7/65±0/08

93/73

47/59±9/36

c

فانوسارسطو-اتيلاستات

02/15±0/57

j

d

g

b

3/31±9/96

k

8/35±2/41

h

i

9/90±0/05

e

j

e

i

a

-

e

33/00±0/22

خار-متانول

4/94±0/35

h

79/09±9/57
j

2/22±2/22

-

54/99±0/41

47/12±9/19

k

08/24±0/62

h

آسپرين

31/83±9/32

3/83

42/69±2/71

d

i

67/79±9/33

g

03/09±0/55

97/24

j

g

b

a

35/68±9/77

lm

h

33/23±9/50

d

31/83±9/32

3/83

90/99±3/09

j

7/45±9/13

j

3/87±2/86

-

44/49±2/66

d

31/74±2/36

h

97/42±9/19

1/56

35/96±9/23

fg

39/16±2/15

g

01/60±9/49

96/16

غلظت بر حسب میکرو گرم بر میلیلیتر محاسبه گردید ،اعداد به صورت (انحراف معیار ±میانگین) درج شدهاند ،حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنیدار در
سطح احتمال ( )P≤2/25است.

از مقایسه بررسیهای آماری بین قویترین عصارههای

پروتئین ،در پوسته اتیلاستاتی مشاهده میشود .بر اساس

توتیایدریایی ،مشاهده شد که فانوسارسطو اتیلاستاتی

نتایج حاصل از مطالعه پیشرو ،میزان مهارکنندگی

(غلظت  02میکروگرم بر میلیلیتر) دارای بیشترین میزان

دناچوره شدن پروتئین در  BSAتوسط عصارههای

مهارکنندگی دناچوره شدن پروتئین میباشد .این درحالی

توتیایدریایی در غلظتهای مختلف ،دارای تفاوت

است که کمترین میزان مهارکنندگی دناچوره شدن

معنیداری در سطح احتمال ( )P≤2/25میباشند.

نمودار  )3مقایسه درصد مهارکنندگی دناچوره شدن پروتئین در سوبسترای  BSAتوسط قویترین عصارههای توتیایدریایی در برابر آسپرین بهعنوان استاندارد در غلظتهای
مختلف (میکروگرم بر میلیلیتر) .حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال ( )P≤2/25است.

http://bpums.ac.ir

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 9:07 +0430 on Tuesday June 19th 2018

02/58±0/66

5/71±0/78

f

00/36±9/34

94/34

01/60±9/80

j

آسپرين

m

06/00±9/26

67/79±9/33

h

42/29±9/68

8/90

41/80±0/21

jk

79/09±9/57

i

kl

44/61±0/22

a

47/12±9/19

31/83±9/32

fg

43/23±9/17

c

3/83

i

hi

i

a

2/0

0/20

IC50

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.06.011

جدول  )2ميزان درصد مهار دناچوره شدن پروتئين توسط عصارههای مختلف توتيایدريايي

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 0931

/ 0206طب جنوب

سلومیک و سلوموسیتلیزات در حجمهایی برابر با

رنگدانه پوسته و در غلظت  02میکروگرم بر میلیلیتر

غلظتهای عصارهها ( 92 ،5 ،0/5 ،9/05و 02

( )IC50=1/60مشاهده گردید .در حالی که کمترین

میکرولیتر) فاقد خاصیت مهارکنندگی دناچوره شدن

میزان مهارکنندگی در غلظت  9/05و  0/5میکروگرم بر

پروتئین در سوبسترای  BSAمیباشد.

میلیلیتر رنگدانه خار مشاهده شد .در واقع این دو غلظت

میزان مهارکنندگی دناچوره شدن پروتئین رنگدانه پوسته

فاقد خاصیت مهارکنندگی پروتئین میباشند .نتایج حاصل

و خار توتیایدریایی با آسپرین بهعنوان استاندارد

از آنالیز واریانس ،نشان داد که اختالف معنیداری بین

مقایسه شد که در نمودار  4نشان داده شده است.

عصارهها و غلظت آنها در سطح احتمال  P≤2/25بر
روی درصد مهار دناچوره شدن پروتئین دارند.

نمودار  )4مقایسه درصد مهارکنندگی دناچوره شدن پروتئین در سوبسترای  BSAتوسط رنگدانهها.
(میکروگرم بر میلیلیتر).

پوسته و خار در برابر آسپرین بهعنوان استاندارد در غلظتهای مختلف

حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال ( )P≤2/25است.

بحث

ترکیبات ضداکسیدانی میتوانند با انتقال یک الکترون و

در سالهای اخیر ،بر روی خواص آنتیاکسیدان و

به دنبال آن پروتون DPPH ،را از حالت آزاد به حالت

ضدالتهاب تحقیق شده که در درمان بیماریهای گوناگون

پایدار تبدیل کنند و رنگ آن را از بنفش به زرد تغییر

مزمن و عفونی استفاده میشوند .مطالعات اپیدمیولوژی و
آزمایشگاهی نیز بر تخریب سلولی اکسیداتیو ناشی از
یک ناهماهنگی بین سیستم تولید و مهار رادیکال آزاد،
بهعنوان اولین علت بیماری التهاب ،قلبی -عروقی،
سرطان ،پیری و غیره داللت میکند (.)04

دهند که همین تغییر رنگ ،مبنای ارزیابی قرار میگیرد.
نتایج حاصل از فعالیت آنتیاکسیدانی مهار رادیکال آزاد
 DPPHمطالعات شانکارالل ( )Shankarlalو
همکاران ( )0299بر روی پوسته توتیایدریایی ارغوانی
 Salmacis virgulataنشان داد که پوسته متانولی
دارای توانایی نسبتاً باالیی برای مهار رادیکال آزاد

http://bpums.ac.ir

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.06.011

 )CLتوتیایدریایی نشان داد که سلولهای آزاد مایع

میزان مهارکنندگی پروتئین در سوبسترای  BSAدر

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 9:07 +0430 on Tuesday June 19th 2018

نتایج حاصل از آنالیز دادههای مایعسلومیک ( CFو

همانگونه که در نمودار  4مشاهده میشود ،بیشترین

بررسي اثر ضدالتهابي توتيایدريايي9097 /

سليماني و همكاران

درصد مهار رادیکال آزاد  DPPHرا دارا میباشد .این

تولید رادیکالهای آزاد در بیماریهای مزمن التهابی

ممکن است به دلیل اختالف در میزان ترکیبات موجود

همانند آرتریتهای طوالنی مدت ،مارکرهای استرس

در گونههای مختلف توتیایدریایی باشد (.)0

اکسیداتیو همانند لیپیدپراکسیداسیون بهطور معنیداری

نتایج حاصل از فعالیت آنتیاکسیدانی مهار رادیکال آزاد

افزایش مییابد ( .)07از اینرو استفاده از ترکیبی که دو

 DPPHمطالعات کوهارا ( )Kuwaharaو همکاران

خاصیت آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی را داشته باشد ،در

( )0221بر روی رنگدانه پوسته توتیایدریایی

کاهش و سرکوب استرس اکسیداتیو و التهاب (که از

 Anthocidaris crassispinaو همچنین زوو

عوامل پیشرفت و ادامه بیماریهای مزمن میباشند)

( )Zhouو همکاران ( )0221بر روی رنگدانه خار

نقش اساسی خواهد داشت .در این مطالعه ،اثرات توام

توتیایدریایی  Strongylocentrotus nudusنشان

خواص آنتیاکسیدانی در گناد متانول ،خار ان -هگزان و

داد که این رنگدانهها دارای توانایی بسیار باالیی برای

رنگدانه پوسته مشاهده شد.

مهار رادیکالآزاد  DPPHمیباشند ( 9و .)7

مطالعات متعددی حضور ترکیبات فعال زیستی قوی از

یافتههای حاصل از مطالعات اخیر بیان میکند که تعداد

توتیایدریایی به سبب دارا بودن پتانسیل دارویی را

زیادی از فالونوئیدها و پلیفنولهای وابسته ،بهطور

آشکار کرد .نتایج بهدست آمده از این پژوهش ،نشان داد

قابل توجهی در فعالیت آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی

که فانوسارسطو اتیلاستات و رنگدانه پوسته دارای

شرکت میکنند ( .)06نتایج حاصل از مطالعات پیشین

بیشترین میزان خاصیت ضدالتهابی از بین تمام

ما نیز نشان داد که توتیایدریایی  E.mathaeiدارای

ارگانهای مختلف توتیایدریایی  E.mathaeiمورد

میزان قابل توجهی ترکیبات فالونوئیدی میباشد ،با

مطالعه ،میباشند .در مجموع ،استفاده از روشهای

توجه به مطالعات پیشین و ارتباط بین ترکیبات

غربالگری همانند ارزیابی ممانعت از دناتوره شدن

فالونوئیدی و فعالیت ضدالتهابی ،نتایج حاصل از این

پروتئین سرم ،فرصتی برای یافتن ترکیبات فعال جدید و

پژوهش نیز این ارتباط را تأیید میکند.

انتخاب آنها برای آزمونهای تکمیلی و پیشرفتهتر

عمل فاگوسیتی نوتروفیلها ،ماکروفاژها و منوسیتهایی

فراهم خواهد نمود .به واسطه اینکه التهاب ،فرایند

که در جریان التهاب فعال میگردد با انفجار تنفسی توام

پیچیدهای است که عالوهبر دناچوره شدن پروتئینها،

میباشد که این امر منجر به افزایش تولید رادیکالهای

با افزایش نفوذپذیری عروق و تغییرپذیری غشاها همراه

آزاد میگردد ،لذا رادیکالهای آزاد نقش مدیاتوری

است ،لذا پیشنهاد میشود جهت ارزیابی کامل این

اساسی در پیشرفت روند التهاب دارند ،بنابراین خنثی

ترکیبات ،مطالعات تکمیلی نیز در محیط In vivo
صورت پذیرد.
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Abstract
Background: sea urchins belonging to phylum echinoderms of marine invertebrates them found to
possess excellent. Inflammation can be considered a set of complex processes that many body systems
including the immune and nervous system are involved. The aim of the present research was undertaken to
study the anti- inflammatory activity of different extracts, coelomic fluid and pigments shells and spines of
sea urchin of Echinodermata mathaei.
Material and method: Isolation of different tissues extracts (spine, shell, gonad and aristotol lantern) sea
urchin by three solvents (n- hexan, ethyl acetate, methanol). Isolation coelomic fluid by buffered mode
and pigments shell and spine by HCl of sea urchin evaluation antioxidant (DPPH radical scavenging) and
anti- inflammatory activity investigated through inhibition albumin serum denaturation.
Resuts: According to the results of the study, the spine- methanoli and coelomic fluid (CF) had the
highest activity in the DPPH radical scavenging and aristotol lantern- ethyl acetate and pigment shell
highest activity in the anti- inflammatory methods. Significant differences were observed at P<0.05.
Conclusion: The result of this research indicated that sea urchin of E.mathaei due to the high antioxidant
activity, have anti- inflammatory activities too.
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