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 1گروه زيستشناسي دريا ،دانشكده علوم دريايي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران

(دريافت مقاله -36/7/63 :پذيرش مقاله)36/17/3 :

چكيده
زمينه :موجودات دريايي از جمله شقايقهاي دريايي منبعي قوي از ساختارهاي جديد و ترکيباتزيست فعال هستند .تانتاکولهاي اين
آبزيان انواعي از پپتيدها و پروتئينها را توليد مي کنند که به عنوان سموم نوروتوکسين و سيتوليزين عمل ميکنند .سيتوليزينها به دليل
خاصيت ليز کنندگيشان و امكان اثر آنها بر روي بافتهاي خاص به عنوان عناصر ضد توموري و حتي ضدانگلي شناخته ميشوند.
مواد و روشها :نمونهبرداري شقايق دريايي  Stichodactyla haddoniدر آبان ماه سال  31در يک جزر کامل از منطقه بين جزر و
مدي سواحل جزيره هرمز انجام گرفت .نمونه ها بعد از فريز شدن به آزمايشگاه منتقل شدند .بخش تانتاکولي نمونهها با استفاده از PBS

عصارهگيري شد .پپتيدهاي پائين و باالي  13کيلودالتون به وسيله فيلتر  13333 MWCOميليپور جدا شد و فعاليت هموليتيک به وسيله
متد ميكروهمولتيک بر روي گلبولهاي قرمز خون انسان ،ماهي قزلآالي رنگينکمان  Oncorhynchus mykissو ماهي کپور معمولي
 Cyprinus carpioمورد بررسي قرار گرفت.
يافتهها :در اين بررسي ،تشكيل سوسپانسيون قرمز رنگ به عنوان هموليتيک مثبت ،توصيف شد .عصاره خام ،پپتيدهاي باالي 13
کيلودالتون و پپتيدهاي پائين  13کيلودالتون در غلظتهاي مختلف خواص ليزکنندگي را بر روي سلولهاي خوني به صورت متفاوت
نشان دادند و از طرفي مقايسه فعاليت ليزکنندگي عصاره خام ،پپتيدهاي باال و پائين  13کيلودالتون بين سه نمونه خوني ،فعاليت
ليزکنندگي بيشتر را بر روي خون انسان سپس بر روي کپور معمولي و نهايتاً بر روي خون قزلآالي رنگينکمان ايجاد کردند.
نتيجهگيري :عصاره خام  PBSو پپتيدهاي باال و پائين  13کيلودالتون داراي خواص ليز کنندگي بر روي خون انسان و ماهي کپور
معمولي و قزلآالي رنگين کمان هستند که اين فعاليت هموليزي با توجه به نوع خون متفاوت است و بيشترين فعاليت هموليزي بر روي
خون انسان است.
واژگان کليدي :شقايق دريايي ،شقايق فرشي ،سيتوليزين ،فعاليت ليزکنندگي
* مازندران ،نور ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،ایران
E-mail:surp78@gmail.com
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پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس

/ 72طب جنوب

اقیانوسها منشاء ساختارهاي منحصر به فردي از
محصوالت طبیعی میباشند که بهطور عمده در

متنوع همولیزي و سیتوتوکسیک گزارش شدهاست
(.)9-11

شقایقهاي

دریایی

که

متعلق

به

جنس  Stichodactylaهستند نمونههاي بزرگی هستند

موجودات زنده انباشته شدهاند ( .)1در این میان بهویژه

که در آبسنگهاي مرجانی آبهاي گرمسیري رایج

موجودات ناحیه ساحلی متنوعتر هستند ،زیرا گونههاي

هستند .سم این گونهها در اصل فعالیت همولتیک باالیی

با سازگاري باال در این محیط به سختی یافت میشوند.
اکوسیستمهاي دریایی منابعی قوي از هر دو تنوع
شیمیایی و بیولوژیک را فراهم میکنند (.)2

دارند ( S. haddoni.)12-14یک گونه از شقایق دریایی
است که چهار سم پپتیدي SHTX I-III ،با فعالیت
فلجی خرچنگ و  SHTX IVبا فعالیت کشندگی

اکثراً سمی هستند ،در مطالعات متعددي مورد بررسی

مختلف در خصوص شناسایی ترکیبات مختلف زیست

قرار گرفته است .شقایقهاي دریایی از رده آنتوزوآ ()3

فعال و بررسی فعالیت لیزکنندگی آنها در گونههاي

داراي پلیپپتیدها و پروتئینهاي توکسین میباشند که در

مختلف از چند دهه پیش ،هنوز تحقیقات در مراحل اولیه

سلولهاي تخصص یافته نماتوسیت تولید میشود.

خود بوده و انجام تحقیقات دامنهدار را میطلبد و روي

تانتاکولها محل ویژهاي براي سلولهاي نماتوسیت

گونههاي مختلف خلیجفارسی مطالعهاي یافت نشد و

هستند؛ بنابراین محل سنتز سموم و ذخیره آن میباشند

همچنین در مطالعات پیشین روش استخراج تامپونی و

( .)4این سموم داراي غلظت باالیی از پلیپپتیدها و

جداسازي پپتیدها با اولترافیلتراسیون مورد توجه قرار

آنزیم عمل میکنند ( .)5سیتولیزینها ،پروتئین و پپتیدهاي
محلول در آب هستند که سلولها را بهوسیله تشکیل

نگرفته است؛ لذا در تحقیق حاضر ،عصارهگیري از
تانتاکولهاي شقایق دریایی خلیجفارس  S. haddoniبا
استفاده از محلول نمکی  PBSانجام گرفت و پپتیدهاي

منافذي در غشا یا بهوسیله افزایش نفوذپذیري غشایی لیز

باالي  12کیلودالتون و پپتیدهاي پائین  12کیلودالتون

میکنند ( )6بنابراین بهدلیل خاصیت لیز کنندگیشان و

بهوسیله اوالترافیلتر جداسازي شد .از طرفی با توجه به

امکان اثر آنها بر روي بافتهاي خاص ،بهعنوان عناصر

اینکه ،این سموم ،منافذي را در غشاهاي طبیعی و

ضد توموري و حتی ضدانگلی مورد توجه هستند (.)7

مدلهاي لیپیدي ایجاد میکنند .خواص همولیزي آنها

تحقیقات نشان دادهاند که مهمترین گروه از

بر روي خونهاي مختلفی بررسی شده است اما

سیتولیزینهاي شقایق دریایی ،پروتئینهاي با وزن

مطالعهاي بر روي سلولهاي خونی ماهیان با توجه به

مولکولی حدوداً  22کیلودالتونی میباشند که منافذي را

تفاوتهاي از نظر وجود هسته در این موجودات و

در غشاهاي طبیعی و مدلهاي لیپید ایجاد میکنند (.)8

هماتوکریت کمتر آنها یافت نشده است ( .)8لذا در این

این سیتولیزینها بدون آسیب به موجود از طریق تحریک

تحقیق خواص همولیزي بهروش میکروهمولیتیک بر

مکانیکی یا فشار دادن آرام حیوان و یا با از بین بردن
موجود از قسمتهاي مختلف بدن بهوجود میآیند (.)3
در بیش از  32گونه شقایق دریایی فعالیتهاي بیولوژیک
http://bpums.ac.ir

روي گلبولهاي قرمز انسان ،کپور معمولی  C. carpioو
قزلآالي رنگین کمان  O. mykissمورد توجه
قرار گرفت.
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استخراج و شناسایی تولیدات طبیعی شاخه مرجانیان که

خرچنگ از آن جدا شده است ( .)15علیرغم تحقیقات

پروتئینها میباشند که بهعنوان نوروتوکسین ،همولیزین و
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مقدمه

سال نوزدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1631

بهارلوئي و همكاران

نمونهبرداري شقایق دریایی  S. haddoniدر آبان ماه

روي ژل  12درصد صورت گرفت و رنگآمیزي با
نیترات نقره انجام شد.

سال  91از سواحل جزیره هرمز انجام گرفت .در یک
سانتیمتر از منطقه بین جزر و مدي پس از برداشت

فعالیت همولتیک عصاره خام ،پپتیدهاي باالي  12کیلو

نواحی گلی اطراف آنها ،از بستر جدا و جمعآوري

دالتون و پپتیدهاي پائین  12کیلو دالتون بهوسیله متد

شدند و در یخ قرار گرفتند .پس از برش قطعات

میکروهمولتیک مورد ارزیابی قرارگرفت .پس از

کوچک ،نمونهها با تانک ازت به آزمایشگاه منتقل و

خونگیري از دو گونه ماهی و انسان ،نمونهها بالفاصله

در دماي  -22درجه سانتیگراد نگهداري شدند.

با دور  5222براي مدت  5دقیقه سانتریفوژ و مادهرویی

شناسایی نمونهها در مکان نمونهبرداري با توجه به

تخلیه شد .سلولهاي خونی با سرم فیزیولوژي بهمنظور

اندازه تانتاکولها انجام گرفت و بخش تانتاکولی

شستشو سه بار دیگر نیز با دور  5222براي مدت 5

نمونهها در دماي پایین با یک کاتر تیز بریده شد و در

دقیقه سانتریفوژ شدند و نهایتاً خون رقیق شده  2درصد

پتريدیش قرار گرفت و سپس در دستگاه فریز درایر

تهیه شد و در آزمایشها مورد بررسی قرار گرفت .به

مدل  FDU-7012خشک شد .بهمنظور رها شدن

مقدار  322میکرولیتر نمونهي خونی  2درصد به هر

متابولیتهاي ثانویه از سلول ،عصارهگیري با استفاده از

چاهک ،پلیت  96خانهاي منتقل شد و غلظتهاي ،12

 PBSبهوسیله هموژنایزر دستی ،انجام گرفت و

 122 ،52 ،25و  222میکروگرم در میلیلیتر پروتئین

عصاره حاصل هر محلول ،با استفاده از سانتریفوژ

محلول از عصاره خام ،پپتیدهاي باالي  12کیلو دالتون و

یخچالدار مدل  Hettich - Universal 320Rبا دور

پپتیدهاي پائین  12کیلو دالتون تهیه شد و به مقدار 62

 15222در دماي  4درجه سانتیگراد به مدت  12دقیقه

میکرولیتر به هر چاهک اضافه شد و خاصیت همولیزي

سانتریفوژ گردید( .دور  15222در دماي  4درجه

براي خون انسان و دو گونه ماهی بهطور جداگانه مورد

سانتیگراد به مدت  12دقیقه) شد .براي جداسازي

بررسی قرار گرفت .نمونهها به مدت  4ساعت در دماي

اجزاء آن بر اساس قطبیت ،عصارهگیري با استفاده از

اتاق قرار گرفتند .سپس ماده رویی به مقدار 152

ان -هگزان ،اتیل استات و ان -بوتانول و آب مقطر

میکرولیتر جدا شد و  152میکرولیتر از محلول برادفورد

ادامه پیدا کرد .ترکیبات با قطبیت کمتر در ان-هگزان و

به این نمونهها اضافه شد و جذب آنها در دستگاه الیزا

اتیلاستات و ترکیبات قطبیتر در ان -بوتانول و آب

ریدر مدل  Biotec-Epochدر طول موج  592نانومتر

حل میشوند (.)16

خوانده شد (.)17
براي مشاهده فعالیت همولیزي ،گسترش خونی از نمونه

شناسايي پروتئينها به روش SDS-PAGE

کننرل و نمونه تحت تیمار تهیه شد و رنگآمیزي

جداسازي و شناسایی وزن مولکولی پپتیدهاي مختلف

گسترش خونی با رنگ گیمسا صورت گرفت .از

موجود در عصارهي  PBSبه وسیله SDS-PAGE

میکروسکوپ نوري مدل  Nikon3200مجهز به
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جزر کامل 7 ،نمونه از این گونه شقایق با قطر 22±4

فعاليت ليزکنندگي
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مواد و روشها

فعاليت ليزکنندگي پروتئينهاي تانتاکولي شقايق دريايي73 /
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kDa

گسترش خونی استفاده شد (.)18

ن 
آناليز آماري

 

پردازش داده با استفاده از نرمافزار SPSS

( )USA ،Il ،Chicago ،SPSS Incویرایش 16
 

انجام شد .آنالیز دادهها با تجزیه واریانس یک طرفه
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دوربین  Olympus DP72براي عکس گرفتن از

( )One way-ANOVAو تجزیه واریانس دو طرفه
آزمون دانکن انجام گرفت (.)P>2/25

يافتهها



نتایج محتواي پروتئینی براي عصارهي 41/94 ،PBS
میلیگرم در یک گرم بافت خشک دیده شد ،که مقدار
آن در مسیر جداسازي با حاللهاي آلی ان -هگزان،

شکل  )1آنالیز  ،SDS-PAGEعصاره خام  PBSگونه شقایق دریایی
S. haddoni

اتیل استات و ان -بوتانول بهترتیب  19/42،72/22و
 17/21میلیگرم در میلیلیتر کاهش یافت .از طرفی

مطالعه میکروسکوپیک سلولهاي قرمز خون ،در

الگوي پروتئین عصاره  PBSباندهاي مختلف را

گسترش خونی ماهی کپور معمولی که در معرض 222

بهوسیله  ،SDS-PAGEروي ژل  12درصد نشان داد

میکروگرم در میلیلیتر از عصاره خام  PBSگونه

که در محدوده  8تا  17کیلودالتون و  22تا 32

شقایق دریایی  S. haddoniبود ،تغییرات مورفولوژي

کیلودالتون براي پروتئینهاي سیتولیزن توصیف شد

از جمله چروکیدگی را در سلولهاي خونی نشان داد

(شکل .)1

(شکل .)2
الف

ب

شکل  )2گسترش خون ی ماهی کپور معمولی؛ الف :گسترش خونی نمونه کنترل .ب :تغییرات مورفولوژي ایجاد شده در خون  2درصد ماهی کپور معمولی با غلظت 222
میکروگرم در میلیلیتر عصاره خام  .S. haddoniسلولها براي مدت  4ساعت در معرض عصاره خام قرار گرفتند .تغییرات مورفولوژي ایجاد شده بهوسیله میکروسکوپ نوري
نیکون عکسبرداري شد.

http://bpums.ac.ir

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 8:58 +0430 on Tuesday June 19th 2018

( )Two way-ANOVAو مقایسه میانگینها با
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تشکیل سوسپانسیون قرمز رنگ ،به عنوان همولیتیک
مثبت توصیف شد ،ابتدا مقایسه فعالیت همولیزي در
غلظت هاي مختلف عصاره خام ،پپتیدهاي باالي 12
کیلودالتون و پپتیدهاي پائین  12کیلودالتون بر روي
هر نوع از سلول هاي خونی انجام شد .عصاره خام،
پپتید هاي باالي  12کیلو دالتون و پپتیدهاي پائین 12
کیلودالتون گونه  S. haddoniخواص لیزکنندگی را
در غلظت هاي مختلف  122 ،52 ،25 ،12و 222
نشان دادند (نمودار -1الف) .براي ماهی کپور
معمولی غلظتهاي مختلف عصاره خام و پپتیدهاي
باالي  12کیلو دالتون و فقط غلظت  222میکروگرم/
میلی لیتر از پپتیدهاي پائین  12کیلو دالتون فعالیت
لیزکنندگی را نشان دادند (نمودار -1ب) در حالی که
در قزل آالي رنگین کمان پپتید هاي پائین 12
کیلودالتون در هیچ غلظتی فعالیت لیزکنندگی را نشان
ندادند (نمودار -1ج) .پپتیدهاي باالي  12کیلو دالتون
در غلظتهاي  222و  122میکروگرم /میلیلیتر و
عصاره خام در تمام غلظت ها فعالیت لیزکنندگی را
نشان دادند .در نمونه هاي شاهد سلولهاي
اریتروسیت بدون تغییر در کف چاهکها رسوب
کردند .بهطور کلی میتوان بیان کرد که پپتیدهاي
پائین  12کیلودالتون در غلظت هاي باال فعالیت
همولیزي بیشتري را بر روي خون انسان و کپور
معمولی ایجاد کردند که البته این نیز بسته به نوع
خون موجود ،متفاوت بود .از طرفی بر روي خون
قزلآالي رنگین کمان فعالیت همولیزي دیدهنشد در
حالی که عصاره خام بر روي هر سه نوع خون و
پپتید هاي باالي  12کیلو دالتون نیز فعالیت همولیزي
قابل قبولی را بر روي خون انسان و کپور معمولی
ایجاد کردند.
http://bpums.ac.ir

نمودار  )1فعالیت همولیزي عصاره خام ،پپتیدهاي باالي کیلودالتون 12و پائین 12
کیلودالتون گونه شقایق دریایی  S. haddoniدر غلظتهاي  122 ،52 ،25 ،12و
 222میکروگرم در میلیلیتر روي گلبولهاي قرمز انسان (الف) ،کپور معمولی
(ب) و قزلآالي رنگینکمان (ج) .نتایج در مقایسه با نمونه کنترل بهصورت
( mean ± SEM..)n=3( ،)P>2/25بیان شده است.

با مقایسه فعالیت لیزکنندگی بین سه گروه خونی نتایج
مشاهده شده چنین بود؛ مقایسه فعالیت لیز کنندگی عصاره
خام و پپتیدهاي پائین  12کیلو دالتون بین خون انسان،
کپور معمولی و قزلآالي رنگینکمان در غلظتهاي گفته
شده فعالیت همولیزي بیشتري را در هر سه نمونه خونی
برروي خون انسان و سپس بهترتیب بر روي خون کپور و
قزلآال نشان داد (نمودار  2الف ،ج) در حالی که پپتیدهاي
باالي  12کیلو دالتون بیشتر فعالیت لیز کنندگی را بر روي
کپور معمولی و سپس خون انسان و قزلآالي رنگینکمان
نشان دادند (نمودار  2ب) و بهطور کلی میتوان مشاهده
کرد که با افزایش غلظت پروتئین محلول میزان فعالیت
لیزکنندگی سموم افزایش یافته است.
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معمولی و قزلآالي رنگین کمان مقایسه شده است .نتایج در مقایسه با نمونه کنترل بهصورت ( mean ± SEM ، )n=3بیان شده است.

نتایج همچنین در جدول  1نشان داد گونه و غلظت و اثر

پپتیدهاي باالي  12کیلو دالتون نیز چنین مشاهده شد به

متقابل آنها با هم بر روي فعالیت همولیزي عصاره خام

جز اینکه اثر غلظت در فعالیت لیزکنندگی پپتیدهاي باالي

و پپتیدهاي پائین  12کیلو دالتون تأثیر دارد ،از طرفی براي

 12کیلو دالتون معنیدار نبود.

جدول )1اثر گونه و غلظت و تأثير متقابل اين دو بر روي فعاليت هموليزي عصاره خام ،پپتيدهاي باالتر و پايينتر از  13کيلودالتون
(به ترتيب تيمارهاي)6 ،7 ،1
Df
تيمار 1

تيمار 7

تيمار 6

تيمار 1

SS
تيمار 7

تيمار 6

گونه

2

2

2

2/539

2/487

1/917

1/269

غلظت

4

4

4

2/282

2/124

2/312

2/222

8

8

8

2/269

2/699

2/263

*

گونه غلظت
خطا

32

32

32

2/68

2/673

2/269

کل

45

45

45

83/724

93/645

52/591

**نشاندهنده اختالف معنیداري ()P>2/21

تيمار 1

Ms
تيمار 7

تيمار 6

**

**

**

**

**

/229

2/222

1/243

2/231n.s
2/287

**

2/222

/958

2/278

**

2/233

**

2/222

 n.sعدم معنیداري

بحث

میزان پروتئین کاهش یافت و شناسایی پروتئینها با

بهدلیل حضور بیشتر نماتوسیتها در تانتاکولها ،مطابق

 SDS-PAGEحضور سیتولیزینهاي با وزن ملکولی

بسیاري از مطالعات انجام شده ،تانتاکولها بهعنوان

 22کیلو دالتون را در عصاره خام نشان داد .بهطور کلی

منبعی براي عصارهگیري و بررسی اثرات سیتولیزي

در این تحقیق استخراج تامپونی و جداسازي پپتیدها با

استفاده شد ( .)18جداسازي اجزا مطابق با پروتکل

اولترافیلتراسیون صورت گرفت و فعالیت همولیزي

جداسازي ترکیبات زیست فعال از موجودات دریایی

فراکشنهاي اولیه به دست آمده با عصاره خام مورد

انجام گرفت ( )16که مشاهده شد در مسیر جداسازي

بررسی قرار گرفت در حالی که در مطالعات پیشین این

http://bpums.ac.ir
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و کروماتوگرافی تغییر یونی ،فعالیت همولیزي اجزاء

در این تحقیق فعالیت لیزکنندگی عصاره خام و

بهدست آمده ،بررسی شده است ( 9و  .)19از طرفی در

پپتیدهاي استخراجی بر روي سلولهاي خونی انسان و

این مطالعه نمونهبرداري شقایق دریایی از منطقه بین

دو گونه ماهی به عنوان مدلی از موجودات دریایی،

جزرومدي با نواحی گلی انجام گرفت در حالی که در

فعالیت همولیزي بیشتر را بر روي خون انسان و سپس

بیشتر مطالعات نمونهبرداري از نواحی صخرههاي

کپور معمولی و قزلآالي رنگینکمان نشان داد .در

مرجانی صورت گرفته است ( 9و  )14بنابراین با توجه

مطالعههاي مشابه همچنین تفاوت بسیار زیاد در

به این شرایط اکولوژیکی و ویژگیهاي خاص

فعالیت لیزکنندگی بسته به گونه شقایق دریایی و نوع

خلیجفارس این ترکیبات نیز میتوانند متفاوت باشند.

خون مشاهده شد؛ راویندران ( )Ravindranو

فعالیت لیزکنندگی با تشکیل سوسپانسیون قرمز رنگ

همکاران ( ،)2212مشاهده کردند که عصاره خام سه

در نمونهها بررسی شد .عالوه بر این ،در تصاویر

گونه  Paracodylacti sinensis ،S. haddoniو

میکروسکوپی هم چروکیدگی سلولی مشاهده شد.

 Heteracti smagnificaفعالیت همولیتیکی را در

عصاره خام و پپتیدهاي باالي  12کیلودالتون در هر سه

سطوح بسیار متفاوت بر روي سلولهاي خونی

نمونه خونی فعالیت لیزکنندگی را نشان دادند که

جوجه ،بز و انسان ایجاد میکنند ( .)17مطالعهي

همچنین نسبت به پپتیدهاي پائین  12کیلودالتون بیشتر

تانگاراج ( )Thangarajو همکاران ( )2212نشان

بود که قابل مقایسه با مطالعه الگوس ( )Lagosو

دادند

گونههاي

همکاران ( )2221بود که پپتیدهاي با وزن ملکولی  8تا

mertensii

 18کیلو دالتون فعالیت همولیزي را بر روي گلبولهاي

 Stichodactyla giganteaبر روي سلولهاي خونی

قرمز موش نشان داد ( .)9در مطالعهي هیروشی

جوجه ،بز ،گاو و انسان فعالیت لیز کنندگی متفاوتی

( )Hiroshiو همکاران ( )2222نیز سیولیزین

ایجاد میکنند بهطوري که پروتئین خام S. mertensii

 PsTX-20Aبا وزن ملکولی  22کیلودالتون و فعالیت

ماکزیمم فعالیت همولیتیکی 132HUرا براي خون

همولیتیک و کشندگی از تانتاکولهاي شقایق دریایی

جوجه و این عصاره مینیمم فعالیت همولیتیکی 4HU

گونه  Phyllodiscus semoniجداسازي و مورد

را براي خون گاو نشان داد ،فعالیت همولیتیک عصاره

ارزیابی قرار گرفت ( .)22از طرفی توکسینهاي زیر

خام گونه  S. giganteanتأثیر متفاوتی را با توجه به

 12کیلو دالتون فعالیت همولیزي کمی را نشان دادند

نوع خون داشت به طوري که براي خون جوجه ،بز و

به طوري که در بررسی آنیروس ( )Aneirosو

گروههاي خونی  Oو  16HU ،Bو براي خون گاو

همکاران ( )2224به فعالیت آنتیهیستامینی این گروه

 8HUدیده شد ( .)21در مطالعه کانگ ( )Kangو

از سیتولیزینها اشاره شد ( ،)8بهطور کلی بیان

همکاران ( )2229فعالیت لیز کنندگی عصاره ژله ماهی

میشود ،سیتولیزینهاي  5-8کیلودالتون داراي فعالیت

 Nemopilema nomuraiبر روي گلبولهاي قرمز

که

عصاره

آبی

Stichodactyla

و

همولیزي کمتري نسبت به سیتولیزینهاي با وزن
Hemolytic Unit
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خالصسازي بهوسیله روشهاي همچون ژل فیلتراسیون

آنتیهیستامینی نشان میدهند ( 3و .)11
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سطوح متفاوت بود که با افزایش غلظت فعالیت

 22درصد) کمتر است بنابراین یک ماهی کم خونی در

لیزکنندگی افزایش یافت ( .)22در رابطه با فعالیت

نظر گرفته میشود ( ،)24پس این موضوع نیز میتواند

لیزکنندگی گونههاي شقایق دریایی بر روي خون

شدت تاثیر توکسین را بر روي سلولهاي خونی این

موجودات دریایی مطالعهاي یافت نشد.

گونه تحت تأثیر قرار دهد.

از جمله دالیل فعالیت همولیزي متفاوت نیز بین خون
که از آنجا که سیتولیزین عملکرد خود را از طریق

نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره خام ،پپتیدهاي

تعامل با لیپیدهاي غشایی از جمله اسفنگومیلینها،

باالي  12کیلو دالتون و پپتیدهاي پائین  12کیلو دالتون

فسفاتیدیلکولین و کلسترول اعمال میکنند ،بنابراین

در غلظتهاي مختلف تأثیر همولتیک بر روي سه نوع

ترکیب لیپیدي متفاوت غشاي سلولی ،سلولهاي

خون دارند بهطوري که عصاره خام و پپتیدهاي باالي

خونی انسان و دو گونه ماهی میتواند این عملکرد و

 12کیلو دالتون فعالیت همولیزي بیشتري را نسبت به

فعالیت همولیزي را تحت تأثیر قرار دهد که در

پپتیدهاي پائین  12کیلو دالتون نشان میدهند از طرفی

مطالعهي دي لوسریوس ( )De los Riosو همکاران

در مقایسه فعالیت همولیزي بر روي سه نوع خون،

( )1998بیان شد که عملکرد سموم سیتولیزي

بهطور کلی خون انسان نسبت به خون دو گونه ماهی

شقایقهاي دریایی به ترکیب لیپیدي غشایی بستگی

بیشتر تحت تأثیر این سموم قرار گرفتند ،بنابراین با

دارد ( .)23از دالیل دیگر نیز میتوان به تفاوت در

توجه به این ویژگیها و تأثیر متفاوت این سموم با

وجود هسته در گلبولهاي قرمز ماهیان ،حجم

توجه به ترکیب لیپیدي متفاوت سلولی ،در مطالعات

هماتوکریت و غلظت هموگلوبین بین انسان و دو

آتی میتوان خواص ضد توموري و ضد انگلی آنها را

گونه ماهی اشاره کرد و مهمتر از همه فعالیت

بیشتر بررسی نمود.

همولیزي کمتر قزلآالي رنگینکمان میتوان به این
نکته اشاره کرد که حجم هماتوکریت قزلآالي
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Abstract
Background: Sea anemone is ocean dwelling and typically organisms sessile. These tentacles produce a
variety of peptides and proteins that act as, neurotoxins and cytolysins toxins. Cytolysins due to their
effect on specific tissue and lysing properties are known as antiparasitic or antitumor compounds.
Materials and Methods: Sea anemone Stichodactyla haddoni were collected from the coast of Hormuz
Island in November 2012 and tentacles extraction was performed by using of saline PBS solvents.
Peptides above 10kDa and peptides below 10kDa were separated by amicon® Ultra-15 10K device. The
hemolytic activity was assessed by the micro hemolytic method for human, rainbow trout Oncorhynchus
mykiss and common carp Cyprinus carpio erythrocytes.
Results: Uniform red color suspension in the wells considered as positive hemolysis. The crude extracts,
peptides above 10kDa and peptides below 10kDa at various concentrations were showed hemolytic effect
on human, common carp Cyprinus carpioand rainbow trout Oncorhynchus mykiss erythrocytes.
Conclusion: The crude extract, peptides above 10kDa and peptides below 10kDa have a hemolytic effect
on human erythrocytes and two species of fish. The venoms showed the most hemolytic activities on
human blood among others.
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