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 دارتاجای بررسی اثر عصارۀ خام حلزون عمامه

بر سطوح پارامترهای ( Turbo coronatus) فارسخلیج 

 شناختی موش صحرایی بیوشیمیایی سرم و پارامترهای خون
 

 2پور، ايرج نبي2، غالمحسين محبي*1زادهامير وزيری

 

 ، بوشهر، ايرانفارسفارس، دانشگاه خليجگروه زيست شناسي دريا و شيالت، پژوهشكده خليج 1
، بوشهر فارس، دانشگاه علوم پزشكيعلوم زيست پزشكي خليجة فارس، پژوهشكدمركز تحقيقات زيست فناوری دريايي پزشكي خليج 2

 ايرانبوشهر، 

 

 (19/12/39پذيرش مقاله:  -10/11/39دريافت مقاله: )

 
 چكيده

توليد شده و  Turbinidae خانوادةباشند كه در نوعي حلزون ساحلي از های ثانويۀ دريايي ميها يكي از متابوليتتوربوتوكسين زمينه:

اند. با در ژاپن جداسازی شده  Turbo marmorataهای اندكي بر روی آنها صورت گرفته است و اولين بار از گونۀتاكنون پژوهش

نمايد، اين پژوهش به منظور بررسي اثرات زيست مي Turbo coronatusای ديگر از اين حلزون به نام توجه به اينكه در ايران نيز گونه

 ( صورت گرفت.Turbo coronatus) حلزون ايراني ةبيولوژيک عصار

يک دوم دوز متوسط كشندگي  قرار گرفتند. كنترلگروه شامل سه گروه در سر موش صحرايي  11در اين پژوهش تعداد  ها:مواد و روش

ای، های ماهيچهساعت، سطح سرمي آنزيم 22پس از  تزريق گرديد.به صورت داخل وريدی خام، عصارة و يک سوم متوسط دوز كشندگي 

 سنجش قرار گرفتند. ها و شمارش هماتولوژيک موردكبدی، الكتروليت

ن در گروه آزمون كراتينيو  ای، آميالز، سديم، پتاسيم، كلسيم، فسفر، آهن، هاپتوگلوبين، آلبومينهای كبدی، ماهيچهسطوح آنزيم ها:يافته

عداد هموگلوبين، تدر حالي كه سطوح ؛ در مقايسه با گروه كنترل، افزايش چشمگيری را با تزريق عصارة خام حلزون از خود نشان دادند

 در مقايسه با گروه كنترل، كاهش يافتند. ،، منيزيم و گلوكزMVCهای قرمز، گلبول

ای هفارس به ميزان يک دوم و يک سوم دوز كشنده به رتدار خليجای تاجتزريق درون وريدی عصارة خام حلزون عمامه گيری:نتيجه

ها را ايجاد نمود. همچنين اين عصارة خام به صورت هماتوتوكسين عمل نموده و آزمايشگاهي، رابدوميوليز و آزردگي در هپاتوسيت

 گرديد. MCVموجب افت هموگلوبين و كاهش 

 فارسدار، هموليز، رابدميوليز، مسموميت كبدی، خليجای تاجحلزون عمامه واژگان كليدی:

Iran South Med J 2017;20(2): 207-216 
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 مقدمه

موجودات زندۀ دریا همواره به عنوان منبعی غنی از 

ها، ها، آنزیمهای فعال زیستی نظیر آنتی بیوتیکمتابولیت

های غذایی وغیره مورد توجه اسیدهای آمینه، رنگ

ترکیب نوین از  00111اند و ساالنه بیش از بوده

فون و فلور (. 0) آیدموجودات دریایی به دست می

ای برخوردار موجود در اقیانوس از تنوع گسترده

 شود این تعداد بالغباشد به طوری که تخمین زده میمی

های موجود در د که دو برابر گونهنگونه باش 011111بر 

(. در میان 2) شوندمحیط خشکی محسوب می

 ها،اسفنجچون مهرگانی های جانوری دریایی، بیشاخه

م ها که فاقد سیستایدو کفهو  ها، شکم پایانتونیکات

تا ند نمایباشند موادی سمی تولید میدفاع فیزیکی می

بتوانند در مقابل شکارچیان از خود محافظت کنند و این 

فعال  هایمواد سمی اولین انتخاب برای تولید متابولیت

  دآینزیستی در عرصۀ زیست پزشکی به حساب می

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

شیمیایی را دارند و یا آنکه این ترکیبات را از 

 (.9)آورند دریایی دیگر به دست میی هامسمیکروارگانی

 یبه عنوان شاخص مهم تنان از نظر فارماکولوژیکنرم

شوند. بیش از هزار ترکیب فعال زیستی در محسوب می

تنان کشف گردیده است که شامل انواع پپتیدها، نرم

 ها،ها، ترپنترپنها، سزکوئیدسی پپتیدها، استرول

ها، دار، ماکرولیدنیتروژنها، ترکیبات پروپیوناتپلی

ها و مشتقات اسیدهای چرب، ترکیبات پروستاگالندین

های اخیر، در سال (.01) باشندمتفرقه و آلکالوئیدها می

تنان را برای به دست آوردن ترکیبات ضد تومور، نرم

اند ضد باکتری و ضد ویروس، مورد غربالگری قرار داده

 (.02و  00)

 

 
 

 ایران -بوشهرشهر ای صخرهبدست آمده از سواحل  Turbo coronatusدار ای تاج( حلزون عمامه0شکل 
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تنان محسوب های مهم نرمشکم پایان یکی از رده

 های اینشوند که مطالعۀ حاضر بر روی یکی از گونهمی

صورت گرفته   Turbo coronatusرده با نام علمی

تعلق داشته  Turbinidaeاست. این شکم پا به خانوادۀ 

دار مشهور است. این گونه ای تاجو به حلزون عمامه

ان ای استبین جزر و مدی سواحل صخره ه ای ساکن منطق

باشد و مطالعۀ کنونی اولین مطالعه در نوع خود بوشهر می

های زیستی این که برخی از ویژگیشود محسوب می

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

های ثانویۀ موجود در این حلزون، یک یکی از متابولیت

باشد و با توجه به اینکه می 0آلکالوئید به نام توربوتوکسین

چنین پژوهشی برای اولین بار در ایران و برای اولین بار 

 استامید  ؛گونه صورت گرفته استبر روی این 

سازی و ها گردیده و تا خالصراهگشای سایر پژوهش

 جزء به جزء آن در آینده انجام پذیرد. ۀتجزی

 

 هاروش و مواد

 گيری آوری نمونه و عصارهجمع

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

آوری ای شهر بوشهر اقدام به جمعسواحل صخره

حلزون گردید که این مناطق عبارت بودند از هلیله، 

 پارک لیان، منطقۀ نفتکش و ساحل شغاب.

آوری شده پس از شستشو و خشک های جمعنمونه

کردن توزین شدند. در آزمایشگاه پژوهشکده زیست 

فناوری پزشکی، به شکستن پوستۀ خارجی حلزون و 

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

خرد نمودن بافت  ،استفاده از ازت مایع و هاون چینی

مذکور انجام گردید. پس از پودر شدن بافت و توزین 

                                                 
1 Turbotoxin 
2 Normal Saline 
3 Spearman-Kärber 

 2سرم نمکی آن، به میزان دو برابر وزن بافت خرد شده،

به آن افزوده شد و پس از همگن نمودن با دستگاه 

هموژنایزر، سوسپانسیون به دست آمده به کمک دستگاه 

به مدت نیم ساعت در دقیقه  02111دور  نتریفیوژ باسا

گراد، سانتریفیوژ شده و درجه سانتی 4و در دمای 

محلول رویی به دست آمده به عنوان عصارۀ خام حلزون 

به کمک دستگاه فریزدرایر، خشک و به صورت 

های بعدی در دمای لیوفیلیزه درآمد و جهت استفاده

 گراد قرار داده شد.درجه سانتی -21

 

 (LD50) متوسط دوز كشندگي تعيين

به منظور تعیین متوسط دوز کشندگی زهر و اجزای به 

استفاده  (03) 3کاربر -روش اسپیرمندست آمده از آن از 

 محلول حاوی برای انجام این کار ابتدا یکشد. 

لیتر سالین میلی 0/1در  پودر عصارۀ خام گرممیلی 0

از  میلیمیکروگرم در  0111ساخته شد. سپس غلظت 

، 011لیتری حاوی میلی 0/1تزریق  سهآن تهیه گردید و 

موش سوری  4لیتر به میکروگرم در میلی 411و  211

 گردیدبه صورت داخل وریدی انجام  گرمی 00-21نر

 هایبرای شناسایی گروه تعیین شود. LD50تا حدود 

 آمیزی استفاده گردید.ها، از رنگموش

 

های كبدی، عوامل هماتولوژيک و گيری آنزيماندازه

 بيوشيمايي سرم و پالسما 

به منظور بررسی اثر عصارۀ خام حلزون بر روی 

های سرم خون موش صحرایی و همچنین عوامل آنزیم

های خون و بررسی اثرات هماتولوژیک و الکترولیت

هایی چون قلب، کبد و پاتولوژیک آن بر روی اندام
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 211±21حرایی نر با وزن سر موش ص 00تعداد ها، کلیه

 گروه د.شدن تقسیم تاییشش گروه سه به و انتخاب گرم

ان کنترل، گروه دوم و سوم نیز جهت تزریق عنو به اول

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

انتخاب  LD50و یک سوم  LD50) یک دوم کشنده 

گردید. به گروه کنترل فقط آب مقطر استریل به صورت 

ساعت در  24. آنگاه به مدت شدداخل وریدی تجویز 

شرایط استاندارد محل نگهداری حیوانات آزمایشگاهی 

 02ها به مدت موش ،در این مرحله نگهداری شدند.

ساعت پرهیز غذایی داده شدند و فقط آب آشامیدنی در 

ابتدا  ،ساعت 24داده شد. پس از اتمام  اختیار آنها قرار

از باز  پس خون آنها ند.با اتر بیهوش و سپس کشته شد

های در لوله آوری از قلب،جمعنمودن قفسه سینه و 

مدت یک ساعت ه آوری و بمخصوص سانتریفیوژ جمع

 د. سپس خون مورد نظر گردیدر دمای اتاق نگهداری 

یفیوژ شده تا سرم سانتر g×011دقیقه با دور  00مدت ه ب

بالفاصله به سنجش  ،پس از تهیه سرم جدا شود.

 ، الکتات دهیدروژناز(CK) های کراتین کینازآنزیم

(LDH)گلوتامات اگزالواستات ترانس آمیناز سرم ، 

(SGOT)گاما گلوتامیل ترانس پپتیداز ، (GGT) ،

 (،SDH) سوربیتول دهیدروژناز (ALP) فسفاناز قلیایی

کراتینین، آهن، آلبومین و  خون،، گلوگز آمیالز

مدل ) بیوشیمی 4توسط دستگاه اتوآناالیزر روبینبیلی

های ( ساخت شرکت بایر آلمان وکیتP7600هیتاچی 

اقدام گردید. پس از تهیه سرم با روش  مربوطه

م و هایی نظیر سدیم، پتاسیالذکر، غلظت الکترولیتفوق

 0ک منب مدل آناالیزرالکترولیت کلسیم توسط دستگاه 

روش کار این دستگاه به  .مورد سنجش قرار گرفتند

                                                 
4 Autoanalyzer 
5 Beckman Electrolyte Analyzer 
6 Ion Selective Electrode 
7 Sysmex 
8 Life Diagnostics 
9 Generalized Linear Models 

 د.باشیا الکترود انتخاب کنندۀ یون می ISE 0صورت 

 های خونی،سلول) برای انجام مطالعات هماتولوژیک

های انعقادی عصاره و فعالیت (هاهموگلوبین و پالکت

های مورد بخشی از خون گرفته شده از موشخام، 

 EDTAهای محتوی ماده ضد انعقاد ]آزمایش در لوله

آوری و [ جمعدرصد 2/3و سیترات سدیم درصد  0

برای بررسی عوامل هماتولوژیک توسط دستگاه 

و  XE-5000 7هماتولوژی مدل سیسمکس اتوآناالیزر

CA7111 به آزمایشگاه ارسال گردید ژاپن. 

 

 گيری هاپتوگلوبين سرم اندازه

استفاده از کیت تجاری گیری از روش االیزا با اندازه

ایاالت متحده آمریکا و  0شرکت الیف دیگنوستیکس

بر اساس  (نانومتر 401در طول موج ) یک دستگاه االیزا

روش کار ذکر شده در راهنمای کیت انجام شد. این 

سنجش سه بار صورت گرفت و مقدار پروتئین مورد 

 .بیان گردید لیترگرم بر دسیمیلینظر به صورت 
 

 آماریآناليز 

های به دست آمده در این پژوهش از طریق آزمون داده

های تعقیبی آنالیز واریانس یک طرفه و سپس آزمون

مورد  9توکی و دانت و همچنین مدل خطی تعمیم یافته

جهت  21ویرایش  SPSSافزار نرم بررسی قرار گرفتند.

 انجام برخی از آنالیزهای مذکور مورد استفاده قرار گرفت.

 

 هايافته
 (LD50) متوسط دوز كشندگي

 -متوسط دوز کشندگی با استفاده از روش اسپیرمان
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گرم به ازای کیلوگرم وزن لیمی 0/0±40/1 کاربر معادل

 .دست آمدهب موش سوری بدن
 

 های كبدی آنزيم

های کبدی مورد بررسی در این پژوهش در مقادیر آنزیم

درج گردیده  0هر سه گروه موش صحرایی در جدول 

است با تزریق عصارۀ خام حلزون به مقادیر یک دوم و 

یک سوم متوسط دوز کشندگی عصاره، موجب افزایش 

های مورد بررسی گردید. سطح سرمی کلیه آنزیم

ه وهمچنین سطح سرمی آلبومین، آهن در مقایسه با گر

 شاهد افزایش از خود نشان داد.

 

صاره عيک دوم و يک سوم متوسط دوز كشنده  هایتزريق زهر به ميزان های كبدی موش صحرايي با( تغييرات غلظت آنزيم1 جدول

 خام حلزون نسبت به گروه كنترل
 دوز كشندهيک سوم متوسط  يک دوم متوسط دوز كشنده كنترل آنزيم

 **0/2±2/30 0/3±3/90** 0/2±0/00 (U/L) کراتین کیناز

 **3±0/070 4±0/0000** 0/3±0210 (U/L)الکتات دهیدروژناز

 **3±0/29 0/0±3/413** 2±7/240 (U/L) گاما گلوتامیل ترانس پپتیداز

 **3±40 0/2±7/001** 3±4/000 (U/L) گلوتامات اگزالواستات ترانس آمیناز

 **3±2/09 3±0/270** 0/2±0/210 (U/L) قلیاییفسفاتاز 

 **0/2±40/001 7/2±0/0900** 0±0/4000 (U/L) آمیالز

 **3±002 2±0020** 0±0/0070 (U/L) سوربیتول دهیدروژناز

10/1>P*، 1/1>P**  
 

 گلوكز و هاپتوگلوبين سرمي ها،الكتروليت

 اند.درج گردیده 2بررسی در جدول نتایج حاصل از این 

گردد با تزریق مقادیر ذکر همان گونه که مشاهده می

 سدیم و کلسیم و کاهش منیزیم شده با فزونی پتاسیم،

همراه بوده است. همچنین مقدار گلوگز با تزریق هر دو 

دوز کاهش یافته است. مقادیر آهن نیز به شدت کاهش 

ش از فسفر و هاپتوگلوبین افزای مقادیریافته و در مقابل، 

 خود نشان دادند.
 

های يک دوم و يک سوم متوسط دوز كشنده عصاره خام حلزون بر ( نتايج بررسي اثر زهر به ميزان2جدول 

 ها و هاپتوگلوبين سرم خون موش صحراييگلوكز،الكتروليت

 مورد بررسيعوامل 
 آزمونهای مورد گروه

 يک سوم متوسط دوز كشنده يک دوم متوسط دوز كشنده گروه كنترل

 29/1±0/0 **2/1±0/2 03/1±0/3 (mmol/L) گلوکز

 20/1±0/042 *02/1±0/270 **0/1±2/000 (mg/dL) سدیم

 13/1±0/0 **91/1±2/90 **10/1±0/20  (mg/dL) پتاسیم

 10/1±0/02 **41/1±4/20 ** 10/1±7/ 20 (mg/dL) کلسیم

 10/1±07 **10/1±0/02 **10/1±3/04  (mg/dL) منیزیم

 10/1±03/01 **12/1±00/90 **12/1±01 /00 (mg/dL) فسفر

 17/1±001/09 **00/1±0/74 **17/1±0 /24 (mg/dL) آهن

 0±01 **4/0±0/290 **0/4 ± 000 (mg/dL) هاپتوگلوبین

 0/0±0/32 **2±19/01 0/0±40 (μmmol/L) کراتینین

 0/1±0/30 **30/1±0/43 30/1±32/40 (g/L) آلبومین

 110/1±10/1 10/1±00/1 107/1±44/1 (mg/dL) روبین مستقیمبیلی

 10/1±02/1 10/1±9/1 10/1±00/1 (mg/dL) روبین کلبیلی

10/1>P*)10/1، )آزمون دانت>P** 
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 عوامل هماتولوژيک خون موش صحرايي

 هایهای هماتولوژیک نظیر گلبولتغییرات سنجه

های سفید، هموگلوبین، میانگین حجم قرمز، گلبول

 ای(، میانگین هموگلوبین گویچهMCVای )گویچه

(MCH ،)ایمیانگین غلظت هموگلوبین گویچه 

(MCHC ) درج  3و هماتوکریت در جدول

اند. تزریق دوزهای مورد نظر منجر به کاهش گردیده

و  ایهماتوکریت، هموگلوبین، میانگین حجم گویچه

های قرمز گردید؛ در حالی که با تزریق تودۀ گلبول

های سفید افزایش یافتند. در همین مقادیر، گلبول

 های خونی، تغییری سطح شمارش پالکت

 مشاهده نشد.

 
های يک دوم و يک سوم متوسط دوز تزريق دوزهای عصاره زهر خام حلزون به ميزان (9جدول 

 های هماتولوژيکكشنده بر سنجه

 گروه
 

 پارامتر
 يک سوم متوسط دوز كشنده يک دوم متوسط دوز كشنده كنترل

(3Million/mm)RBC  10/1±0/3 33/1±7/2*** 4/1±0/3 *** 

(3Million/mm)WBC  0/1±0/4 03/1 ±3/0*** 3/1±4/0** 

(g/dl) Hb 10/1±4/07 0/1 ±2/7** 3/1 ±2/0*** 

(fl)MCV 0/1±0/04 14/4±0/37 *** 4/1±0/42 ** 

(pg) ( MCH) 10/1±0/00 10 /± 0/04*** 0/1±00 

(g/dl)MCHC 13/1±0/30 00/1± 34 *** 0/1±33 

%HCT 7/4±0/40 32/1 ±30*** 0/1 ±2/30*** 

 *4/002± 0/27 907± 40* 000 ± 223 (l/109×ترومبوسیت )

10/1>P*  ،)10/1)آزمون دانت>P** 
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
ما در این مطالعه پی بردیم که تزریق وریدی یک دوم 

دوز متوسط کشندگی و یک سوم متوسط دوز کشندگی 

فارس با آسیب دار خلیجدار تاجعصارۀ خام حلزون عمامه

 صحرایی توأم است.های حیاتی موش جدی در ارگان

و همکاران توانستند ( Kigoshi)گوشی نخستین بار، کی

و  Aژاپن توربوتوکسین  Turbo marmorataاز گونۀ 

B های را از امعاء و احشاء آن جدا کنند که بررسی

قات ها از مشتساختاری نشانگر آن بود که این توکسین

های ید و هستند و وجود اتم 01دی ید و تیرامین

                                                 
10 diiodotyramine 

های تری متیل آمونیوم برای مسمومیت حاد آنها گروه

باشند. این گروه تحقیقاتی همچنین دریافتند که الزم می

تواند با منع استیل کولین استراز، می Aتوربوتوکسین 

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

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

یل کولین استراز محدود گردید. از این رو، از آنزیم است

مکانیسم اثر و نیز میزان و شدت آسیب این 

ی باشد. در بررسها اطالعاتی موجود نمیتوربوتوکسین

مقاالت علمی نیز به مکانیسم مسمومیت و همچنین 

های طبیعی و یا میزان توکسیسیتی ارگانوهالوژن
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وریم، آنمی مشتقات دی یدو تیرامین اطالعاتی به دست

ای است که به بررسی لذا مطالعۀ ما، نخستین مطالعه

های در ارگان Turboاثرات آسیب زایی عصارۀ جنس 

ین دار هر سه آنزیم کراتپردازد. باال رفتن معنیحیاتی می

تواند نشانگر ایجاد آسیب می SGOTو  LDHکیناز، 

های اسکلتی در نتیجۀ محتویات عصارۀ در بافت ماهیچه

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

( 00های مخطط در نظر بگیریم )تخریب سریع ماهیچه

ها را از نشانگان رابدومیولیز توان باال بودن این آنزیممی

محسوب نمود. باال بودن کراتین کیناز به عنوان آزمایش 

شود امّا اگر طالیی تشخیص رابدومیولیز قلمداد می

ه میوگلوبین ادراری نیز در این مطالعه سنجش چنانچ

نیز نقش پیش اگهی و هم تشخیصی را  کرده بودیم

(. افزایش سطوح سرمی پتاسیم، 00توانست ایفا کند )می

ن تواند از دیگر نشانگاکلسیم، فسفر در این مطالعه می

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

 ر کنار وجود اثر نفروتوکسیکتواند دکراتینین نیز می

ای دال بر وجود رابدومیولیز عصارۀ سم حلزون، نشانه

درصد از موارد رابدومیولیز به آسیب  01تا  03باشد زیرا 

 (.00شوند )حاد کلیوی منتهی می

کاهش منیزیم سرمی در این مطالعه نیز مشاهده شد که 

چنین کاهشی در موارد دیگر مانند مسمومیت با سم 

(. علت کاهش 00ها نیز گزارش شده است )عقرب

آن را باید در توأمان با که باشد منیزیم مشخص نمی

اختالالت پتاسیم و کلسیم بررسی نمود و تبادالت یونی 

 در مرز دیوارۀ سلولی را بر این اساس تحلیل کرد.

در مطالعۀ تجربی ما، تزریق عصارۀ خام با افزایش 

و سوربیتول  SGOT ،GGTهای کبدی مانند آنزیم

دهیدروژناز توأم بود که بدون قطع نشانگر آسیب و 

باشند. هر چند که ها میآزردگی در سطح هپاتوسیت

ای داشته باشد تواند منشاء ماهیچهمی SGOTافزایش 

و سوربیتول  GGTولی همراهی این افزایش با 

دهیدروژناز، شکی را برای آسیب کبدی در نتیجۀ ورود 

گذارد. افزایش سوربیتول ای نمیسمّ حلزون برج

های دیگر دهیدروژناز هر چند که در مقایسه با آنزیم

گی های کبدی ویژکبدی حساس نیست ولی برای آسیب

 روبین(. سطوح بیلی09دهد )باالتری را از خود نشان می

مستقیم نیز روند افزایشی را در مقابل گروه کنترل نشان 

دار اری این افزایش معنیدهند، هر چند که از نظر آم می

نیست. شاید به گذشت زمان بیشتر برای این افزایش 

نیاز بوده است و یا اینکه سمّ حلزون ممکن است حاوی 

روبین اختالل ایجاد کرده موادی بوده که در سنتز بیلی

 مشاهدهشود که است. این مورد آخر از اینجا تقویت می

اهش با تزریق عصارۀ خام سم این حلزون ک شد

چشمگیری در سطح هموگلوبین و هماتوکریت رخ داده 

رسد که این عصاره حاوی است و به نظر می

های هایی بوده است که موجب لیزگلبولهماتوتوکسین

ح بایست سطقرمز شده است. امّا در نتیجۀ این رخداد می

فزایش یافت که این اروبین غیرمستقیم افزایش میبیلی

نداد. باال رفتن چشمگیر داری رخ به صورت معنی

LDH .خون نشانی از رخداد همولیز است 

 ها نگذاشته استاثری بر روی سطح پالکت ،عصارۀ سم

ای و در نتیجه عدم وجود ترومبوسیتوپنی خود نشانه

است که سیستم انعقادی به صورت تشکیل انباشت 

ها و در نتیجه کاهش آنها روی نداده است. از پالکت

های مطالعۀ ما در بررسی اثرات سم بر سیستم ضعف

هماتولوژیک، عدم بررسی سیستم انعقادی و فاکتورهای 

 است. PTTو  PTوابسته از طریق بررسی 

 MCVاز نکات جالب مطالعۀ ما مشاهدۀ کاهش 

های قرمز است. هر چند که تحلیل کردیم که گلبول

رخداد همولیز درون عروقی عامل کاهش هموگلوبین و 

اثر  های قرمز در نتیجۀاتوکریت و از بین رفتن گلبولهم
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رود در یک همولیز درون عصارۀ سم است و انتظار می

های قرمز طبیعی مانده و یا افزایش عروقی اندازۀ گلبول

در این مطالعه حکایت  MCVیابند امّا مشاهدۀ کاهش 

از این موضوع دارد که مواد موجود در عصارۀ سم این 

ها ند موجب تغییر در غشاء سلولی گلبولتواحلزون می

شده و اندازۀ آنها را تغییر داده و میکروسیتوز ایجاد 

به صورت حاد در مسمومیت با  MCVنمایند. کاهش 

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

تر گزارش شده است. در هر صورت، مطالعۀ دقیق

ی و الکترونهای قرمز و بررسی با میکروسکوپ گلبول

یجۀ های قرمز در نتنیز ارزیابی شکنندگی اسمزی گلبول

ار دای تاجبرخورد با محتویات عصارۀ سم حلزون عمامه

 گردد.فارس، پیشنهاد میخلیج

ایش پتوگلوبین و افزاوجود لوکوسیتوز و نیز افزایش ه

آهن نیز نشانگر پاسخ التهابی نسبت به ورود ترکیبات 

 باشد.سمّی حلزون می

های آزمایشگاهی در با وجود همولیز شدید در نمونه

رفت که سطح هاپتوگلوبین کاهش مطالعۀ ما، انتظار می

یابد ولی افزایش شدید هاپتوگلوبین به وجود شرایط 

التهابی شدید در موش صحرایی پس از تزریق اشاره 

دارد. سطح هاپتوگلوبین با تحریک التهابی مانند عفونت، 

در سطح عروقی و یا بیرون عروقی، آسیب یا بدخیمی 

، 0-و اینترکولین  TNF-αهای های سیتوکینبا فعالیت

 (.23یابد )افزایش می

تواند حاکی از وجود شرایط افزایش آلبومین نیز می

(. افزایش سدیم نیز در همین 24دهیدراسیون باشد )

راستا قابل توجیه است. باال رفتن بسیار چشمگیر آمیالز 

های به وجود التهاب و تخریب سلولنیز اشاره 

النگرهانس پانکراس دارد. چنانچه پانکراتیت با ورود 

رفت که عصارۀ سم حلزون روی داده باشد انتظار می

سطوح گلوکز خون به دلیل فقدان انسولین افزایش یابد 

در حالی که ما کاهش گلوکز را شاهد بودیم. برای 

ه بدن، رخداد هیپوگلیسمی در شرایط ورود سم ب

که شامل عملکرد اجراء  وجود دارد توجیهات فراوانی 

سم همانند انسولین، رهاسازی انسولین توسط اجزاء 

ها، به ویژه از مدوالی سم، منع آزادسازی کاتکول آمین

 هایآدرنال و همچنین مقابله ترکیبات سم با هورمون

 (. 20باشند )فزونی دهندۀ گلوکز می

دار ای تاجیدی عصارۀ عمامهدر یک فراگرد، تزریق ور

های صحرایی در مقادیر یک دوم فارس در موشخلیج

و یک سوم متوسط دوز کشنده، موجب ایجاد آزردگی 

ها، پانکراس، های مخطط، هپاتوسیتدر سطح ماهیچه

ها و افت شدید هموگلوبین و گلوکز سرم گردید. کلیه

این نشانگان بیوشیمیایی راه را برای درک عملکرد 

اجزاء، سمّی این حلزون گشایش نموده و برپایۀ عملکرد 

های ملکولی آنها با توان به برهم کنشاین اجزاء، می

های هدف سلولی به پژوهش پرداخت. ها و مکانگیرنده

شک با چنین رهیافتی، امکان یافت ترکیبات فعال بی

 زیستی با توان دارویی، دور از انتظار نخواهد بود.

ای صورت هیچ گونه حمایت مالی از سازمان و مؤسسه

 نگرفته است. 
 

 تضاد منافع

 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان هیچ

 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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