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بررسی اثر عصارۀ خام حلزون عمامهای تاجدار
خلیجفارس ( )Turbo coronatusبر سطوح پارامترهای
امير وزيریزاده ،*1غالمحسين محبي ،2ايرج نبيپور
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 1گروه زيست شناسي دريا و شيالت ،پژوهشكده خليجفارس ،دانشگاه خليجفارس ،بوشهر ،ايران
 2مركز تحقيقات زيست فناوری دريايي پزشكي خليجفارس ،پژوهشكدة علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر،
بوشهر ،ايران
(دريافت مقاله -39/11/10 :پذيرش مقاله)39/12/19 :

چكيده
زمينه :توربوتوكسينها يكي از متابوليتهای ثانويۀ دريايي ميباشند كه در نوعي حلزون ساحلي از خانوادة  Turbinidaeتوليد شده و
تاكنون پژوهش های اندكي بر روی آنها صورت گرفته است و اولين بار از گونۀ  Turbo marmorataدر ژاپن جداسازی شدهاند .با
توجه به اينكه در ايران نيز گونهای ديگر از اين حلزون به نام  Turbo coronatusزيست مينمايد ،اين پژوهش به منظور بررسي اثرات
بيولوژيک عصارة حلزون ايراني ( )Turbo coronatusصورت گرفت.
مواد و روشها :در اين پژوهش تعداد  11سر موش صحرايي در سه گروه شامل گروه كنترل قرار گرفتند .يک دوم دوز متوسط كشندگي
و يک سوم متوسط دوز كشندگي عصارة خام ،به صورت داخل وريدی تزريق گرديد .پس از  22ساعت ،سطح سرمي آنزيمهای ماهيچهای،
كبدی ،الكتروليتها و شمارش هماتولوژيک مورد سنجش قرار گرفتند.
يافتهها :سطوح آنزيمهای كبدی ،ماهيچه ای ،آميالز ،سديم ،پتاسيم ،كلسيم ،فسفر ،آهن ،هاپتوگلوبين ،آلبومين و كراتينين در گروه آزمون
در مقايسه با گروه كنترل ،افزايش چشمگيری را با تزريق عصارة خام حلزون از خود نشان دادند؛ در حالي كه سطوح هموگلوبين ،تعداد
گلبولهای قرمز ،MVC ،منيزيم و گلوكز ،در مقايسه با گروه كنترل ،كاهش يافتند.
نتيجهگيری :تزريق درون وريدی عصارة خام حلزون عمامهای تاجدار خليج فارس به ميزان يک دوم و يک سوم دوز كشنده به رتهای
آزمايشگاهي ،رابدوميوليز و آزردگي در هپاتوسيت ها را ايجاد نمود .همچنين اين عصارة خام به صورت هماتوتوكسين عمل نموده و
موجب افت هموگلوبين و كاهش  MCVگرديد.
واژگان كليدی :حلزون عمامهای تاجدار ،هموليز ،رابدميوليز ،مسموميت كبدی ،خليجفارس
* بوشهر ،گروه زیست شناسی دریا و شیالت ،پژوهشکده خلیجفارس ،دانشگاه خلیجفارس ،بوشهر ،ایران
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بیوشیمیایی سرم و پارامترهای خونشناختی موش صحرایی

] [ DOI: 10.29252/ismj.20.2.207

پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس

سال بيستم /شماره  /2خرداد و تير 1932

 /201طب جنوب

متابولیتهای فعال زیستی نظیر آنتی بیوتیکها ،آنزیمها،

( .)3-0این موجودات یا خود توانایی سنتز سالحهای

اسیدهای آمینه ،رنگهای غذایی وغیره مورد توجه

شیمیایی را دارند و یا آنکه این ترکیبات را از

بودهاند و ساالنه بیش از  00111ترکیب نوین از

میکروارگانیسمهای دریایی دیگر به دست میآورند (.)9

موجودات دریایی به دست میآید ( .)0فون و فلور

نرمتنان از نظر فارماکولوژیک به عنوان شاخص مهمی

موجود در اقیانوس از تنوع گستردهای برخوردار

محسوب میشوند .بیش از هزار ترکیب فعال زیستی در

میباشد به طوری که تخمین زده میشود این تعداد بالغ

نرمتنان کشف گردیده است که شامل انواع پپتیدها،

بر  011111گونه باشند که دو برابر گونههای موجود در

دسی پپتیدها ،استرولها ،سزکوئیترپنها ،ترپنها،

محیط خشکی محسوب میشوند ( .)2در میان

پلیپروپیوناتها ،ترکیبات نیتروژندار ،ماکرولیدها،

شاخههای جانوری دریایی ،بیمهرگانی چون اسفنجها،

پروستاگالندینها و مشتقات اسیدهای چرب ،ترکیبات

تونیکاتها ،شکم پایان و دو کفهایها که فاقد سیستم

متفرقه و آلکالوئیدها میباشند ( .)01در سالهای اخیر،

دفاع فیزیکی میباشند موادی سمی تولید مینمایند تا

نرمتنان را برای به دست آوردن ترکیبات ضد تومور،

بتوانند در مقابل شکارچیان از خود محافظت کنند و این

ضد باکتری و ضد ویروس ،مورد غربالگری قرار دادهاند

مواد سمی اولین انتخاب برای تولید متابولیتهای فعال

( 00و .)02

شکل  )0حلزون عمامهای تاجدار  Turbo coronatusبدست آمده از سواحل صخرهای شهر بوشهر -ایران
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موجودات زندۀ دریا همواره به عنوان منبعی غنی از

زیستی در عرصۀ زیست پزشکی به حساب میآیند

] [ DOI: 10.29252/ismj.20.2.207

مقدمه

وزيریزاده و همكاران

اثرات بيوشيميايي و هماتولوژی زهر خام حلزون عمامهای تاجدار203 /

میشوند که مطالعۀ حاضر بر روی یکی از گونههای این

به آن افزوده شد و پس از همگن نمودن با دستگاه

رده با نام علمی  Turbo coronatusصورت گرفته

هموژنایزر ،سوسپانسیون به دست آمده به کمک دستگاه

است .این شکم پا به خانوادۀ  Turbinidaeتعلق داشته

سانتریفیوژ با دور  02111در دقیقه به مدت نیم ساعت

و به حلزون عمامهای تاجدار مشهور است .این گونه

و در دمای  4درجه سانتیگراد ،سانتریفیوژ شده و

ساکن منطقه ای بین جزر و مدی سواحل صخرهای استان

محلول رویی به دست آمده به عنوان عصارۀ خام حلزون

بوشهر میباشد و مطالعۀ کنونی اولین مطالعه در نوع خود

به کمک دستگاه فریزدرایر ،خشک و به صورت

محسوب میشود که برخی از ویژگیهای زیستی این

لیوفیلیزه درآمد و جهت استفادههای بعدی در دمای

گونه نرم تن مورد بررسی قرار گرفتند .با توجه به اینکه

 -21درجه سانتیگراد قرار داده شد.

یکی از متابولیتهای ثانویۀ موجود در این حلزون ،یک
آلکالوئید به نام توربوتوکسین 0میباشد و با توجه به اینکه

تعيين متوسط دوز كشندگي ()LD50

چنین پژوهشی برای اولین بار در ایران و برای اولین بار

به منظور تعیین متوسط دوز کشندگی زهر و اجزای به

بر روی این گونه صورت گرفته است؛ امید است

دست آمده از آن از روش اسپیرمن -کاربر )03( 3استفاده

راهگشای سایر پژوهشها گردیده و تا خالصسازی و

شد .برای انجام این کار ابتدا یک محلول حاوی

تجزیۀ جزء به جزء آن در آینده انجام پذیرد.

 0میلیگرم پودر عصارۀ خام در  1/0میلیلیتر سالین
ساخته شد .سپس غلظت  0111میکروگرم در میلی از

مواد و روشها

آن تهیه گردید و سه تزریق  1/0میلیلیتری حاوی ،011

جمعآوری نمونه و عصارهگيری

 211و  411میکروگرم در میلیلیتر به  4موش سوری

به منظور انجام این پژوهش ،از منطقۀ بین جزر و مدی

نر 00-21گرمی به صورت داخل وریدی انجام گردید

سواحل صخرهای شهر بوشهر اقدام به جمعآوری

تا حدود  LD50تعیین شود .برای شناسایی گروههای

حلزون گردید که این مناطق عبارت بودند از هلیله،

موشها ،از رنگآمیزی استفاده گردید.

پارک لیان ،منطقۀ نفتکش و ساحل شغاب.
نمونههای جمعآوری شده پس از شستشو و خشک

اندازهگيری آنزيمهای كبدی ،عوامل هماتولوژيک و

کردن توزین شدند .در آزمایشگاه پژوهشکده زیست

بيوشيمايي سرم و پالسما

فناوری پزشکی ،به شکستن پوستۀ خارجی حلزون و

به منظور بررسی اثر عصارۀ خام حلزون بر روی

خارج ساختن بافت زنده اقدام گردید .پس از توزین ،با

آنزیمهای سرم خون موش صحرایی و همچنین عوامل

استفاده از ازت مایع و هاون چینی ،خرد نمودن بافت

هماتولوژیک و الکترولیتهای خون و بررسی اثرات

مذکور انجام گردید .پس از پودر شدن بافت و توزین

پاتولوژیک آن بر روی اندامهایی چون قلب ،کبد و

1

Turbotoxin
Normal Saline
3 Spearman-Kärber
2
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شکم پایان یکی از ردههای مهم نرمتنان محسوب

آن ،به میزان دو برابر وزن بافت خرد شده ،سرم
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نمکی2

سال بيستم /شماره  /2خرداد و تير 1932

 /210طب جنوب

اول به عنوان کنترل ،گروه دوم و سوم نیز جهت تزریق

هموگلوبین و پالکتها) و فعالیتهای انعقادی عصاره

زهر به ترتیب به میزان یک دوم و یک سوم متوسط دوز

خام ،بخشی از خون گرفته شده از موشهای مورد

کشنده ( یک دوم  LD50و یک سوم  LD50انتخاب

آزمایش در لولههای محتوی ماده ضد انعقاد [EDTA

گردید .به گروه کنترل فقط آب مقطر استریل به صورت

 0درصد و سیترات سدیم  3/2درصد] جمعآوری و

داخل وریدی تجویز شد .آنگاه به مدت  24ساعت در

برای بررسی عوامل هماتولوژیک توسط دستگاه

شرایط استاندارد محل نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

اتوآناالیزر هماتولوژی مدل سیسمکس XE-5000 7و

نگهداری شدند .در این مرحله ،موشها به مدت 02

 7111CAژاپن به آزمایشگاه ارسال گردید.

ساعت پرهیز غذایی داده شدند و فقط آب آشامیدنی در
اختیار آنها قرار داده شد .پس از اتمام  24ساعت ،ابتدا
با اتر بیهوش و سپس کشته شدند .خون آنها پس از باز
نمودن قفسه سینه و جمعآوری از قلب ،در لولههای
مخصوص سانتریفیوژ جمعآوری و به مدت یک ساعت
در دمای اتاق نگهداری گردید .سپس خون مورد نظر
به مدت  00دقیقه با دور  011×gسانتریفیوژ شده تا سرم
جدا شود .پس از تهیه سرم ،بالفاصله به سنجش
آنزیمهای کراتین کیناز ( ،)CKالکتات دهیدروژناز
( ،)LDHگلوتامات اگزالواستات ترانس آمیناز سرم
( ،)SGOTگاما گلوتامیل ترانس پپتیداز (،)GGT
فسفاناز قلیایی ( )ALPسوربیتول دهیدروژناز (،)SDH
آمیالز ،گلوگز خون ،کراتینین ،آهن ،آلبومین و
بیلیروبین توسط دستگاه اتوآناالیزر 4بیوشیمی (مدل
هیتاچی  )P7600ساخت شرکت بایر آلمان وکیتهای
مربوطه اقدام گردید .پس از تهیه سرم با روش
فوقالذکر ،غلظت الکترولیتهایی نظیر سدیم ،پتاسیم و
کلسیم توسط دستگاه الکترولیت آناالیزر مدل بک

من0

مورد سنجش قرار گرفتند .روش کار این دستگاه به

اندازهگيری هاپتوگلوبين سرم
اندازهگیری از روش االیزا با استفاده از کیت تجاری
شرکت الیف

دیگنوستیکس0

ایاالت متحده آمریکا و

یک دستگاه االیزا (در طول موج  401نانومتر) بر اساس
روش کار ذکر شده در راهنمای کیت انجام شد .این
سنجش سه بار صورت گرفت و مقدار پروتئین مورد
نظر به صورت میلیگرم بر دسیلیتر بیان گردید.
آناليز آماری
دادههای به دست آمده در این پژوهش از طریق آزمون
آنالیز واریانس یک طرفه و سپس آزمونهای تعقیبی
توکی و دانت و همچنین مدل خطی تعمیم یافته 9مورد
بررسی قرار گرفتند .نرمافزار  SPSSویرایش  21جهت
انجام برخی از آنالیزهای مذکور مورد استفاده قرار گرفت.

يافتهها
متوسط دوز كشندگي ()LD50
متوسط دوز کشندگی با استفاده از روش اسپیرمان-
4

Autoanalyzer
Beckman Electrolyte Analyzer
6 Ion Selective Electrode
7 Sysmex
8 Life Diagnostics
9 Generalized Linear Models
5
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گرم انتخاب و به سه گروه ششتایی تقسیم شدند .گروه

برای انجام مطالعات هماتولوژیک (سلولهای خونی،
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کلیهها ،تعداد  00سر موش صحرایی نر با وزن 211±21

صورت  0 ISEیا الکترود انتخاب کنندۀ یون میباشد.

اثرات بيوشيميايي و هماتولوژی زهر خام حلزون عمامهای تاجدار211 /

وزيریزاده و همكاران

بدن موش سوری بهدست آمد.

یک سوم متوسط دوز کشندگی عصاره ،موجب افزایش
سطح سرمی کلیه آنزیمهای مورد بررسی گردید.

آنزيمهای كبدی
مقادیر آنزیمهای کبدی مورد بررسی در این پژوهش در
هر سه گروه موش صحرایی در جدول  0درج گردیده

همچنین سطح سرمی آلبومین ،آهن در مقایسه با گروه
شاهد افزایش از خود نشان داد.

جدول  )1تغييرات غلظت آنزيمهای كبدی موش صحرايي با تزريق زهر به ميزانهای يک دوم و يک سوم متوسط دوز كشنده عصاره
خام حلزون نسبت به گروه كنترل
آنزيم
کراتین کیناز ()U/L

30/2±2/0

90/3±3/0

الکتات دهیدروژناز()U/L

070/0±3

0000/0±4

29/0±3

314/3±0/0

40±3

010/7±2/0

گاما گلوتامیل ترانس پپتیداز ()U/L
گلوتامات اگزالواستات ترانس آمیناز ()U/L
فسفاتاز قلیایی ()U/L
آمیالز ()U/L
سوربیتول دهیدروژناز ()U/L

**

00/0±2/0

**

0210±3/0

**

240/7±2

**

**

000/4±3

**

09/2±3

027/0±3

001/40±2/0

0900/0±2/7

002±3

0020±2

**
**

**

**
**

012/0±2/0

**

0004/0±0

**

0070/0±0

**

**P>1/1 ،*P>1/10

الكتروليتها ،گلوكز و هاپتوگلوبين سرمي

همراه بوده است .همچنین مقدار گلوگز با تزریق هر دو

نتایج حاصل از این بررسی در جدول  2درج گردیدهاند.

دوز کاهش یافته است .مقادیر آهن نیز به شدت کاهش

همان گونه که مشاهده میگردد با تزریق مقادیر ذکر

یافته و در مقابل ،مقادیر فسفر و هاپتوگلوبین افزایش از

شده با فزونی پتاسیم ،سدیم و کلسیم و کاهش منیزیم

خود نشان دادند.

جدول  )2نتايج بررسي اثر زهر به ميزانهای يک دوم و يک سوم متوسط دوز كشنده عصاره خام حلزون بر
گلوكز،الكتروليتها و هاپتوگلوبين سرم خون موش صحرايي
گروههای مورد آزمون

عوامل مورد بررسي
گلوکز ()mmol/L

گروه كنترل

يک دوم متوسط دوز كشنده

يک سوم متوسط دوز كشنده

0/0±1/29

**2/0±1/2

3/0±1/03

072/0±1/20

000/2±1/0

سدیم ()mg/dL

042/0±1/20

پتاسیم ()mg/dL

0/0±1/13

**09/2±1/19

**02/0±1/10

کلسیم ()mg/dL

02/0±1/10

**20/4±1/14

** 20 /7±1/10

منیزیم ()mg/dL

07±1/10

**02/0±1/10

**04/3±1/10

فسفر ()mg/dL

01/03±1/10

آهن ()mg/dL

09/001±1/17

هاپتوگلوبین ()mg/dL

01±0

کراتینین ()μmmol/L

32/0±0/0
30/0±1/0

آلبومین ()g/L
بیلیروبین مستقیم ()mg/dL
بیلیروبین کل ()mg/dL

(*P>1/10آزمون دانت)،
http://bpums.ac.ir

**P>1/10

*

**

90/00±1/12

**74/0±1/00
**

290/0±0/4

**01/19±2
**

43/0±1/30

**

**

00 /01±1/12

**24 /0±1/17
**

000 ± 4/0
40±0/0

40/32±1/30

1/10±1/110

1/00±1/10

1/44±1/107

1/02±1/10

1/9±1/10

1/00±1/10
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كنترل

يک دوم متوسط دوز كشنده

يک سوم متوسط دوز كشنده
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کاربر معادل  0/0±1/40میلیگرم به ازای کیلوگرم وزن

است با تزریق عصارۀ خام حلزون به مقادیر یک دوم و

سال بيستم /شماره  /2خرداد و تير 1932

 /212طب جنوب

تغییرات سنجه های هماتولوژیک نظیر گلبولهای

هماتوکریت ،هموگلوبین ،میانگین حجم گویچهای و

قرمز ،گلبول های سفید ،هموگلوبین ،میانگین حجم

تودۀ گلبول های قرمز گردید؛ در حالی که با تزریق

گویچهای ( ،) MCVمیانگین هموگلوبین گویچهای

همین مقادیر ،گلبول های سفید افزایش یافتند .در

( ،)MCHمیانگین غلظت هموگلوبین گویچهای

سطح

تغییری

( )MCHCو هماتوکریت در جدول  3درج

مشاهده نشد.

شمارش

پالکت های

خونی،

] [ DOI: 10.29252/ismj.20.2.207

عوامل هماتولوژيک خون موش صحرايي

گردیده اند .تزریق دوزهای مورد نظر منجر به کاهش

جدول  )9تزريق دوزهای عصاره زهر خام حلزون به ميزانهای يک دوم و يک سوم متوسط دوز
گروه

كنترل

پارامتر

يک دوم متوسط دوز كشنده

(RBC)Million/mm3

3/0±1/10

(WBC)Million/mm3

4/0±1/0

0/3± 1/03

(Hb)g/dl

07/4±1/10

7/2± 1/0

2/7±1/33

***

***
**

(MCV)fl

04/0±1/0

37/0±4/14

() MCH( )pg

00/0±1/10

04/0 ± /10

(MCHC)g/dl

30/0±1/13

34 ±1/00

***

%HCT

40/0±4/7

30± 1/32

***

ترومبوسیت ()×109/l
( *P>1/10آزمون دانت)P>1/10 ،

27/0 ±002/4

يک سوم متوسط دوز كشنده
3/0±1/4

***

0/4±1/3

**

0/2± 1/3

***

***

42/0±1/4

***

00±1/0
33±1/0
30/2± 1/0

*40± 907

**

***

*223 ± 000

**

pg=pictogram; fl=femtoliter; g/dL=gram/deciliter; HCT=Hematocrit; MCHC=Mean Corpuscular
Hemoglobin Concentration; MCH=Mean Corpuscular Hemoglobin; MCV=Mean Corpuscular
Volume; Hb=Hemoglobin; WBC=White Blood Cells; RBC=Red Blood Cells

بحث

گروههای تری متیل آمونیوم برای مسمومیت حاد آنها

ما در این مطالعه پی بردیم که تزریق وریدی یک دوم

الزم میباشند .این گروه تحقیقاتی همچنین دریافتند که

دوز متوسط کشندگی و یک سوم متوسط دوز کشندگی

توربوتوکسین  Aمیتواند با منع استیل کولین استراز،

عصارۀ خام حلزون عمامهدار تاجدار خلیجفارس با آسیب

اثرات مسمومیت خود را ایجاد کند ( .)04این مطالعات

جدی در ارگانهای حیاتی موش صحرایی توأم است.

دیگر ادامه نیافت و به اثر کشندگی و نیز مطالعه بر روی

نخستین بار ،کیگوشی ( )Kigoshiو همکاران توانستند

آنزیم استیل کولین استراز محدود گردید .از این رو ،از

از گونۀ  Turbo marmorataژاپن توربوتوکسین  Aو

مکانیسم اثر و نیز میزان و شدت آسیب این

 Bرا از امعاء و احشاء آن جدا کنند که بررسیهای

توربوتوکسینها اطالعاتی موجود نمیباشد .در بررسی

ساختاری نشانگر آن بود که این توکسینها از مشتقات

مقاالت علمی نیز به مکانیسم مسمومیت و همچنین

هستند و وجود اتمهای ید و

میزان توکسیسیتی ارگانوهالوژنهای طبیعی و یا

دی ید و

تیرامین01

diiodotyramine
http://bpums.ac.ir
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كشنده بر سنجههای هماتولوژيک

وزيریزاده و همكاران

اثرات بيوشيميايي و هماتولوژی زهر خام حلزون عمامهای تاجدار219 /

اثرات آسیب زایی عصارۀ جنس  Turboدر ارگانهای

سمّ حلزون برجای نمیگذارد .افزایش سوربیتول

حیاتی میپردازد .باال رفتن معنیدار هر سه آنزیم کراتین

دهیدروژناز هر چند که در مقایسه با آنزیمهای دیگر

کیناز LDH ،و  SGOTمیتواند نشانگر ایجاد آسیب

کبدی حساس نیست ولی برای آسیبهای کبدی ویژگی

در بافت ماهیچههای اسکلتی در نتیجۀ محتویات عصارۀ

باالتری را از خود نشان میدهد ( .)09سطوح بیلیروبین

خام سم حلزون باشد .از این رو ،اگر رابدومیولویز را

مستقیم نیز روند افزایشی را در مقابل گروه کنترل نشان

تخریب سریع ماهیچههای مخطط در نظر بگیریم ()00

می دهند ،هر چند که از نظر آماری این افزایش معنیدار

میتوان باال بودن این آنزیمها را از نشانگان رابدومیولیز

نیست .شاید به گذشت زمان بیشتر برای این افزایش

محسوب نمود .باال بودن کراتین کیناز به عنوان آزمایش

نیاز بوده است و یا اینکه سمّ حلزون ممکن است حاوی

طالیی تشخیص رابدومیولیز قلمداد میشود امّا اگر

موادی بوده که در سنتز بیلیروبین اختالل ایجاد کرده

چنانچه میوگلوبین ادراری نیز در این مطالعه سنجش

است .این مورد آخر از اینجا تقویت میشود که مشاهده

کرده بودیم نیز نقش پیش اگهی و هم تشخیصی را

شد با تزریق عصارۀ خام سم این حلزون کاهش

میتوانست ایفا کند ( .)00افزایش سطوح سرمی پتاسیم،

چشمگیری در سطح هموگلوبین و هماتوکریت رخ داده

کلسیم ،فسفر در این مطالعه میتواند از دیگر نشانگان

است و به نظر میرسد که این عصاره حاوی

رابدومیولیز باشند ( .)07از سوی دیگر ،باال رفتن

هماتوتوکسینهایی بوده است که موجب لیزگلبولهای

کراتینین نیز میتواند در کنار وجود اثر نفروتوکسیک

قرمز شده است .امّا در نتیجۀ این رخداد میبایست سطح

عصارۀ سم حلزون ،نشانهای دال بر وجود رابدومیولیز

بیلیروبین غیرمستقیم افزایش مییافت که این افزایش

باشد زیرا  03تا  01درصد از موارد رابدومیولیز به آسیب

به صورت معنیداری رخ نداد .باال رفتن چشمگیر

حاد کلیوی منتهی میشوند (.)00

 LDHخون نشانی از رخداد همولیز است.

کاهش منیزیم سرمی در این مطالعه نیز مشاهده شد که

عصارۀ سم ،اثری بر روی سطح پالکتها نگذاشته است

چنین کاهشی در موارد دیگر مانند مسمومیت با سم

و در نتیجه عدم وجود ترومبوسیتوپنی خود نشانهای

عقربها نیز گزارش شده است ( .)00علت کاهش

است که سیستم انعقادی به صورت تشکیل انباشت

منیزیم مشخص نمیباشد که آن را باید در توأمان با

پالکتها و در نتیجه کاهش آنها روی نداده است .از

اختالالت پتاسیم و کلسیم بررسی نمود و تبادالت یونی

ضعفهای مطالعۀ ما در بررسی اثرات سم بر سیستم

در مرز دیوارۀ سلولی را بر این اساس تحلیل کرد.

هماتولوژیک ،عدم بررسی سیستم انعقادی و فاکتورهای

در مطالعۀ تجربی ما ،تزریق عصارۀ خام با افزایش

وابسته از طریق بررسی  PTو  PTTاست.

آنزیمهای کبدی مانند  GGT ،SGOTو سوربیتول

از نکات جالب مطالعۀ ما مشاهدۀ کاهش MCV

دهیدروژناز توأم بود که بدون قطع نشانگر آسیب و

گلبولهای قرمز است .هر چند که تحلیل کردیم که

آزردگی در سطح هپاتوسیتها میباشند .هر چند که

رخداد همولیز درون عروقی عامل کاهش هموگلوبین و

افزایش  SGOTمیتواند منشاء ماهیچهای داشته باشد

هماتوکریت و از بین رفتن گلبولهای قرمز در نتیجۀ اثر

http://bpums.ac.ir
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لذا مطالعۀ ما ،نخستین مطالعهای است که به بررسی

دهیدروژناز ،شکی را برای آسیب کبدی در نتیجۀ ورود
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مشتقات دی یدو تیرامین اطالعاتی به دست نمیآوریم،

ولی همراهی این افزایش با  GGTو سوربیتول

سال بيستم /شماره  /2خرداد و تير 1932

 /212طب جنوب

یابند امّا مشاهدۀ کاهش  MCVدر این مطالعه حکایت

عصارۀ سم حلزون روی داده باشد انتظار میرفت که

از این موضوع دارد که مواد موجود در عصارۀ سم این

سطوح گلوکز خون به دلیل فقدان انسولین افزایش یابد

حلزون میتواند موجب تغییر در غشاء سلولی گلبولها

در حالی که ما کاهش گلوکز را شاهد بودیم .برای

شده و اندازۀ آنها را تغییر داده و میکروسیتوز ایجاد

رخداد هیپوگلیسمی در شرایط ورود سم به بدن،

نمایند .کاهش  MCVبه صورت حاد در مسمومیت با

توجیهات فراوانی وجود دارد که شامل عملکرد اجراء

زهر باکتریایی ( )21و مارهای افعی ( 20و  )22نیز

سم همانند انسولین ،رهاسازی انسولین توسط اجزاء

گزارش شده است .در هر صورت ،مطالعۀ دقیقتر

سم ،منع آزادسازی کاتکول آمینها ،به ویژه از مدوالی

گلبولهای قرمز و بررسی با میکروسکوپ الکترونی و

آدرنال و همچنین مقابله ترکیبات سم با هورمونهای

نیز ارزیابی شکنندگی اسمزی گلبولهای قرمز در نتیجۀ

فزونی دهندۀ گلوکز میباشند (.)20

برخورد با محتویات عصارۀ سم حلزون عمامهای تاجدار

در یک فراگرد ،تزریق وریدی عصارۀ عمامهای تاجدار

خلیجفارس ،پیشنهاد میگردد.

خلیجفارس در موشهای صحرایی در مقادیر یک دوم

وجود لوکوسیتوز و نیز افزایش هاپتوگلوبین و افزایش

و یک سوم متوسط دوز کشنده ،موجب ایجاد آزردگی

آهن نیز نشانگر پاسخ التهابی نسبت به ورود ترکیبات

در سطح ماهیچههای مخطط ،هپاتوسیتها ،پانکراس،

سمّی حلزون میباشد.

کلیهها و افت شدید هموگلوبین و گلوکز سرم گردید.

با وجود همولیز شدید در نمونههای آزمایشگاهی در

این نشانگان بیوشیمیایی راه را برای درک عملکرد

مطالعۀ ما ،انتظار میرفت که سطح هاپتوگلوبین کاهش

اجزاء ،سمّی این حلزون گشایش نموده و برپایۀ عملکرد

یابد ولی افزایش شدید هاپتوگلوبین به وجود شرایط

این اجزاء ،میتوان به برهم کنشهای ملکولی آنها با

التهابی شدید در موش صحرایی پس از تزریق اشاره

گیرندهها و مکانهای هدف سلولی به پژوهش پرداخت.

دارد .سطح هاپتوگلوبین با تحریک التهابی مانند عفونت،

بیشک با چنین رهیافتی ،امکان یافت ترکیبات فعال

آسیب یا بدخیمی در سطح عروقی و یا بیرون عروقی،

زیستی با توان دارویی ،دور از انتظار نخواهد بود.

با فعالیتهای سیتوکینهای  TNF-αو اینترکولین ،0-

هیچ گونه حمایت مالی از سازمان و مؤسسهای صورت

افزایش مییابد (.)23

نگرفته است.

افزایش آلبومین نیز میتواند حاکی از وجود شرایط
دهیدراسیون باشد ( .)24افزایش سدیم نیز در همین
راستا قابل توجیه است .باال رفتن بسیار چشمگیر آمیالز

تضاد منافع
هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان
نشده است.
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Abstract
Background: Turbotoxins are marine secondary metabolites that produce in Turbinidae family and were
isolated from Japanese Turbo marmorata for the first time. A few research has been done on these
metabolites so far. Another species, Turbo coronatus exists in Iran. The main aim of the current project was
to investigate some biological effects of the crude extract of Turbo coronatus from the Persian Gulf .
Materials and methods: In this study, 18 rats were selected in three groups including the control group.
The experimental groups received ½ and 1/3 lethal doses intravenously and serum levels of liver and muscle
enzymes, electrolytes and complete blood counts (CBC) were measured after 24 hours.
Results: The levels of liver and muscle enzymes, amylase, sodium, potassium, calcium, phosphorus, ferrous,
haptoglobin, albumin and creatinine were significantly increased in experimental group compared with the
control group by injection of crude extract of Turbo coronatus; however, hemoglobin, mean corpuscular
volume (MCV), red blood cell count, magnesium, and glucose levels were significantly decreased in the
experimental group compared with the control group.
Conclusions: Intravenous injection of ½ and 1/3 lethal doses of the crude extract of Turbo coronatus to rats
produced rhabdomyolysis and hepatocytes injury. In addition, the crude extract injection acted as a
haematoxin and decreased hemoglobin and MCV.
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