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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

ون سال يليم ۳۵۰۰ات در يح يهان آذرخشينخست

 يها سمي، ارگانيستيا برخاست و تکامل زيش، از دريپ

تنازع بقا در  يبرا يمناسب يهاسميرا با مکان ييايدر

ز يو فشار و ن يشور ي، درجهييط ناگوار گرمايشرا

 يروسيو يهاها و پاتوژنيون، باکترياثرات موتاس

عمده، تنها دو  يجانور يشاخه ۲۸مجهز نمود. از 

به  يستين تنوع زيکنند. اينم يا زندگيشاخه در در

ون يليم ۶۰۰ن در يکامبر ييايستم درياکوس ييشکوفا

 ييايدر يها که گونهيطورگردد؛ بهيم ش بازيسال پ

را به خود اختصاص  يستيوع زاز کل تن يميباً نيتقر

 يکشف داروها يبرا ين رو منبع بزرگيدهند و از ايم

ن وجود، همانگونه يباشند. اما با ايد و سودمند ميجد

 يهنوز دوران نوزاد ييايدر يکه اشاره شد، داروشناس

  ).۱خود را در گذران است (

ا در يبا منشاء در ياکنون تنها چند داروهرچندکه هم

د يبات جديترک يجهان است ول ييوبازار دار

هستند  ييايدر يعيطب يهاکه از فرآورده يرومندين

خود هستند و  ينيبال يگذران فازهااکنون در حالهم

بات با يبا ترک ييبازار دارو يياينده شاهد پويدر آ

 ي). اکنون اعتقاد جامعه۲م بود (يا خواهيمنشاء در

، ييايدر يعيبر آن است که محصوالت طب يپزشک

بوده که در خود  يياز مواد فعال دارو ييانتهايمنبع ب

را نهفته دارند و  يميعظ يدگيچيو پ ييايميتنوع ش

ها يمارياز ب ياريدرمان بس ييگشاتوانند در راهيم

  ساز باشند.چاره

 -ياحافظه يمنيستم ايفاقد س ييايمهرگان دريب

 يها نيمونوگلوبيو ا T يهاتيلنفوس يهيبر پا ياکتساب

ن يرو انيباشند؛ از ا يک کلن خاص ميبرخاسته از 

 يزاددرون يمنيا يهاسميها وابسته به مکانسميارگان

)innate (و هم هومورال  يپاسخ سلول هستند که هم

 يستيرو، از مواد فعال زني). از ا۳شود (يرا شامل م

، توجه پژوهشگران را به خود ييايکه در نرمتنان در

 يمنيت ايو آزمون فعال ياست، جداسازمعطوف داشته 

ز ين پژوهش، ما نياست که در ا يمنيستم ايم سيو تنظ

م يفارس خواهجيخل ييبه مواد برخاسته از نرمتنان دارو

 يپژوهش يگسترده يهانهين از زميست. همچنينگر

ها و ت استئوبالستيرامون نرمتنان، نقش آنها در فعاليپ

استخوان برآمده از  يها و اثرات ضدپوکاستئوکالست

  ).۴آنها است ( يستيز يهافرآورده

فعال  يستيز يهافرآورده يپر جنجال يهانهياز زم

ک و يخواص فارماکولوژ ينرمتنان، بررس

باشد. يم يمخروط يهاک سموم حلزونيولوژيزيف

سال گذشته  ۲۰ يط يعلم يمطالعه ۲۶۰۰ش از يب

ن ياشده از  يجداساز يهانيت توکسياهم يبر رو

انجام شده  يسلول يولوژيو ب يها در پزشکحلزون

 يدارا) Conus(نرمتن کونوس  يها ). گونه۵است (

- ۳۰ کوچک يدهايکشنده و پپتيعصب يهانيتوکس

ن ياز ا يکه بعض هستند يدينواسيآم ۱۰

ان يجر يکنندهميتنظ يهاها، کانالنيکونوتوکس

ا ياعصاب  يسلول يوارهيم در ديا سديم يپتاس

 يکنند و بعض يم ميرا تنظ ياچهيماه يها لولس

سپارت اتصال آ-  D - ليمت - N يهارندهيگر به گيد

م به درون يکلس يهاونيدهند که يافته و اجازه مي

ز ين ياعصاب وارد شوند؛ بعض يها سلول

ن يکوللياست يهارندهيگ ياختصاص يهاستيآنتاگون

 ).۶( باشندينقش دارند، م ياچهيکه در انقباض ماه

ار ي، بخش بسيمخروط ييايدر يها ن حلزونيبنابرا

 يشوند که عمدهياز نرمتنان را شامل م يمهم

اند، نرمتنان را به خود اختصاص داده يهاپژوهش

 ينيگذران فاز بال د در حالين کونوپپتيکه چنديطور به
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موفق  ۲۰۰۴ز در سال يدها نين پپتياز ا يکيباشند؛ يم

  ).۷د (يگرد FDAه يدييافت تأيبه در

از نرمتنان  يستيبات فعال زيترک ين جداسازيش از ايب

و  يسميکروارگانيم توان ضد يفارس که داراجيخل

ک يتوتوکسيز اثرات ضدسرطان و سيو ن ييايباکتر

ن ي). ا۹ و ۸م (ياقرار داده ياند را مورد بررسبوده

ک و يولوژيز به خواص بين يپژوهش مرور

ن نرمتنان يفعال ا يستيز يهاک فرآوردهيفارماکولوژ

  .گر خواهد پرداختيد يهادر گستره

        

  ررررااااکککک    مواد و روشمواد و روشمواد و روشمواد و روش

شده است  ييشناسا يشناسنرمتن يمنطقه ۱۸در جهان 

آن قرار دارد. ما آرام  –هند  يفارس در منطقهجيکه خل

فارس از کتاب جينرمتنان خل يهاگونه ييشناسا يبرا

نرمتنان سواحل ک و انتشار يستماتيس يليتکم يبررس«

و  )۱۰( پوريتجل يشادروان دکتر مهد »فارسجيخل

) ۱۱عمان ( يايدر -فارسجينرمتنان خل ييد شناسايکل

 يگونه ۲۶۱پور يتجل يم. دکتر مهدياستفاده کرد

رده از نرمتنان را در سواحل  ۴سرده و  ۱۱۳متعلق به 

منبع بوش و همکاران کرده بود. در  يفارس معرفجيخل

ر در يز يهانرمتن از شاخه يگونه ۶۱۱ز به ين) ۱۱(

فارس اشاره شده جيخل ييايگوناگون جغراف يهابخش

ک يفيپاس-نرمتنان هند ياست. از بانک اطالعات

)OBIS (فارس و جينرمتنان خل يز جهت تاکسونومين

  استفاده شد. )synonymy(هم نام  يافت اسامي

نام هم يفارس همراه با اسامجينرمتنان خل يسپس اسام

 يملّ يکتابخانه يپزشک يارائه شده، در بانک اطالعات

 يها افت فرآوردهيجهت  PubMedکا يآمر يکنگره

آنها مورد جستجو قرار گرفتند. از آنجا که  يستيز

ن بانک يدر ا يممکن بود در حد گونه نرمتن، اطالعات

د يعنوان کلز بهيموجود نباشد، جنس آن نرمتن ن

 يها اده قرار گرفت. سپس پژوهشجستجو، مورد استف

رگروه يفارس به چهار زجينرمتنان خل يجنس/گونه

ک، يولوژيکروبيبا خواص ضدم يينرمتنان دارو

ا يکننده کيک، تحريتوتوکسيضدسرطان و س

ک يولوژيفعال ب يهاو فرآورده يمنيا ي کننده منع

  شدند. يبندميتقس

ه جنس/گون ۱۷۲فارس، جينرمتن خل يگونه ۶۱۱ز ا

 ۱۷۲ن يبودند که از ا يستيبات فعال زيترک يدارا

، و يهت جداسازج، /گونهجنس ۱۶گونه، تعداد 

ک در سطح يتوتوکسيص مواد ضدسرطان و سيتلخ

قرار  ي، مورد بررسيالملل نيب يمطبوعات علم

  گرفته بودند. 

 

        هاهاهاها    يافتهيافتهيافتهيافته
جنس/گونه  ۱۷۲فارس، جيگونه نرمتن خل ۶۱۱از 

و  يبوده که جداساز يستيبات فعال زيترک يدارا

جنس/گونه  ۱۶در  يص مواد ضدعوامل عفونيتلخ

ن يا يفارس گزارش شده بود. عصارهجينرمتن خل

 يآنها دارا يص شدهيو تلخ يا مواد استخراجينرمتنان 

(شش نرمتن)،  يمنيستم ايمؤثر بر س يهافراورده

ک يک (چهار نرمتن)، ضد درد و آنالژيکولوژيضدتوکس

 يستم عروقيک و مؤثر بر سيوتونياردک نرمتن)، کي(

خون (چهار نرمتن)،  يچرب ي(دو نرمتن)، کاهنده

ها (دو ساز استئوبالستاستخوان و فعال يمؤثر بر پوک

  ک نرمتن) بوده اند.ي( تينرمتن) و درمات
  

Anadara granosa 

ن نرمتن در يا ياز عصاره يمنيا يستيمواد فعال ز

 ).۱۲( فته استگرقرار  يمورد بررس يکشت سلول
  

Spondylus varius        
ن نرمتن موجب منع يمحلول در آب داغ ا يعصاره

دکربن در يپس از تتراکلر يکبد يهاميش آنزيافزا
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  ).۱۳د (يگرد يشگاهيآزما يهاموش

  
Chlamys farreri        

  يدامنه يدارا يهانيپروتئ از خانواده يملکول

C1q )C1qDC (ن نرمتن بدست آمده است که ياز ا

 يينقش شناساگر را در شناسا يمنيستم اير سد

  ).۱۴عهده دارد (به ينفوذ يهاسميکروارگانيم
  

Meretrix lusoria        
 IgMش ترشح ين نرمتن موجب افزايا يعصاره

  ).۱۵د (يگرد SI102و  HB4C5 يدومايبريه
  

Conus striatus        
اتصال  ۳د و ينواسيآم ۲۵د با يک کونوپپتي

ادآور و يراعتيت ضددرد غاثرا يکه دارا يديسولف يد

ن نرمتن جدا يک بود از ايات آنالژيهمراه با خصوص

ک يک يوتونيت کارديسم فعالي). مکان۱۶شد (

ن ين اياتوکسيد تحت عنوان استريد جديپپت يپل

ن ي). همچن۱۷قرار گرفته است ( ينرمتن مورد بررس

از آن بدست  يلو دالتونيهزار ک ۲۵د يپپتيک پلي

 يهاد کاناليجد يرندهيگ يوآمده است که بر ر

اثر نموده و آن  يم حساس به ولتاژ خارج سلوليسد

  ).۱۸سازد (ير فعال ميرا غ
  

Conus tessulatus 

ن نرمتن يعروق از سم ا يت رويئن با فعاليک پروتي

بدست آمده است که موجب انقباض آئورت جدا 

ل منع يخرگوش شده و اثر آن با وراپام يشده

  ).۱۹( شود يم
  

Crassostrea gigas 

ن نرمتن بدست آمده يدانت از ايد ضداکسيک پپتي

آزاد  يهاکاليراد يريصورت چشمگاست که به

  DNA يبر صدمه يرا نابود کرده و اثر حفاظت يسلول

ل بدست آمده است، يدروکسيه يهاکاليکه توسط راد

دار و  ي). مصرف اجزاء چرب۲۰کند (يفا ميا

 يشگاهيجانوران آزمان نرمتن، در يا يرچربيغ

ا ين سويخون را نسبت به مصرف پروتئ يهايچرب

 ين نرمتن بر رويا ي). عصاره۲۱شتر کاهش داد (يب

م يزيبا کمبود من يهادر موش ييش شنوايصرع با زا

ن نرمتن يا ي). عصاره۲۲داشته است ( ياثر حفاظت

داوطلب  يهادر نمونه يبه صورت کپسول خوراک

در سرم خون  يدانيضداکس موجب اثرات يانسان

  ).۲۳ن افراد شده است (يا
  

Haliotis discus hannai        
ن نرمتن، موجب يد آبالون جدا شده از ايساکاريپل

تونال و يپر يماکروفاژها يتوزيت فاگوسيفعال يفزون

 S180حامل  يهادر موش يريت فاز تأخيفراحساس

حاصل  يب کبديآس ين نرمتن بر روي). ا۲۴( ديگرد

، اثرات يشگاهيآزما يهادکربن در موشياکلراز تتر

  ).۲۵از خود نشان داد ( يحفاظت
  

Haliotis tuberculata        
سطح کلسترول خون با مصرف  ياثرات مثبت بر رو

). ۲۶مشاهده شد ( يشگاهين نرمتن در جانوران آزمايا

ن يا ياهيبا مصرف تغذ ياو روده يکبد يهاميآنز

ز مورد ين يهشگاينرمتن در سطح جانوران آزما

  ).۲۷پژوهش قرار گرفته است (
  

Ostrea gigas        
  و  in vitroطين نرمتن در شرايا يپودر پوسته

in vivoاستخوان  يط پوکياستخوان در شرا ي، از پوک

ق يها، از طر جاد شده با برداشت تخمدانيا يمصنوع

  ).۴استئوبالست ها، مؤثر بوده است ( يسازفعال
  

Pinctada maxima        
د استخوان از يتواند در تولين صدف ميا يپوسته

ها عمل کرده و اکنون استئوبالست يسازق فعاليطر
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شود که يمحسوب م يستيز يک مادهيعنوان هب

  ).۲۸تواند ساخت استخوان را القاء کند ( يم
  

Pinctada margaritifera        
ن صدف در درمان يا ياز پوسته ياستخراج يدهايپيل

  ).۲۹اشته است (ت اثر ديعالئم درمات
  

Rapana venosa        
ن ين است که از ايمشابه هپار يک مادهين يراپار

ن يجداشده از ا يدهايپي). ل۳۰نرمتن جدا شده است (

در پوست جانوران  يسازمينرمتن، خواص ترم

  ).۳۱را از خود نشان داده اند ( يشگاهيآزما
  

Rapana thomasiana  
 ياختصاصرياثرات غ ين نرمتن داراين ايانيهموس

و اختصاص  يمنيستم ايس يکنندگکيتحر

 يهابوده و در پروتکل يمنيستم ايس يکنندگ ميتنظ

ن قابل يا حامل پروتئي adjuvantعنوان هب يسازمنيا

  ).۳۲باشد (يمطرح م
  

Scapharca broughtonii            
موش توسط  يماکروفاژ ۱۲ن ينترلوکيد ايمنع تول

ک ي). ۳۳د (يگردسر ين نرمتن ميفاکتور جدا شده از ا

ن نرمتن گزارش شده يز از اين يان ضدلختهيپروتئ

  ).۳۴است (
  

Tapes japonica  
ن نرمتن ي، مصرف ايشگاهيآزما يهادر موش

ق بخش يموجب کاهش کلسترول خون (از طر

ش دفع يو افزا يآن) و کاهش کلسترول کبد يديپيل

ق بخش ي(از طر يصفراو يدهاياس يمدفوع

  ).۳۵د (يآن) گرد يديپيرليغ

        

        بحثبحثبحثبحث
توجه  ييايدر يهاسميبه شکل روزافزون، ارگان

بات مؤثر بر يترک يپژوهشگران را جهت جداساز

به خود جلب نموده است؛ در سال  يمنيستم ايس

از  يمنيستم ايب مؤثر بر سي، چند ترک۲۰۰۶-۲۰۰۵

ها و تيلنفوس يکنندهکي(تحر ييايار دريد، خيدروئيه

 يطحال برا يهاک سلوليها)، اسفنج (تحرلينوتروف

ک ي، تحريتير)، جلبک (منع آپوپتوز لنفوسيتکث

 ) جدا۸ن ينترلوکيها (منع ا) و قارچT يها سلول

  ).۳۶اند ( شده

، با عوامل ييايمهرگان دريهومورال در ب يمنيا

و پالسما وجود  يخون يهاکه در سلول يکروبيضدم

لنف ون همويمانند کواگلوس ييهاهمراه با واکنش، دارد

ن يز در اين يسلول يمنيون توأم بوده و ايزاسيا مالني

 يمتحرک يهاها که سلولتيها توسط هموسسميارگان

توز کرده و مواد محلول يها را فاگوسکروبيهستند و م

را به درون همولنف  ييايباکترک و ضديتوتوکسيس

  ).۳شود (يکنند، اعمال ميترشح م

 يکنندگميتنظ اي يکنندگيات تحرکياز خصوص يبعض

ز مورد پژوهش يفارس نجينرمتنان خل يمنيستم ايس

نرمتن  يعصاره يمنيا يستياند. مواد فعال زقرار گرفته

). ۱۲قرار گرفت ( يط کشت مورد بررسيآنادارا در مح

 يدارا يهانيپروتئ ياز خانواده يز، ملکوليس نيکالم

ستم يبدست آمد که در س) C1q )C1q Dc يدامنه

 يينقش شناساگر را در شناسا يمنيا

). ۱۴عهده دارد (هب ينفوذ يها سميکروارگانيم

 IgMش ترشح يز موجب افزايکس نيمرتر ي عصاره

  ).۱۵د (يگرد ييدومايبريه

 ياختصاصريز از خود اثرات غين راپانا نيانيهموس

 يو اختصاص يمنيستم ايس يکنندگکيتحر

ک يوان عننشان داد و به يمنيستم ايس يکنندگ ميتنظ

adjuant ک ي). ۳۲ن مطرح شده است (يا حامل پروتئي

تواند موجب يز از اسکارفارسا جدا شد که ميفاکتور ن

در موش شود  يماکروفاژ ۱۲-نينترلوکيد ايمنع تول
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س يوتيک گونه هاليز که از يد نيساکاريک پلي .)۳۳(

 يتوزيت فاگوسيفعال يجدا شده است، موجب فزون

ت يجاد واکنش حساسيا و يصفاق يماکروفاژها

). از ۲۴شد (  S180حامل يهادر موش يريتأخ

آنها  يارس، اثر حفاظتفجيگر نرمتنان خليات ديخصوص

دکربن در يحاصل از تتراکلر يکبد يهابيآس يبر رو

ژه در مورد يوباشد؛ که بهيم يشگاهيآزما يهاموش

ن اثر يا )۱۳لوس(ي) و اسپاند۲۵س (يوتيهال يگونه

  است. گزارش شده

 يصدمه يبر رو يو اثر حفاظت يدانياثرات ضداکس

DNA جاده شده يل ايدروکسيه يهاکاليکه توسط راد

ف شد يد جدا شده از کراسوسترا توصيک پپتيبود، از 

صورت کپسول ن نرمتن، بهيهم ي). عصاره۲۰(

داده شد و اثر  يداوطلب انسان يها، به نمونهيخوراک

ن افراد بر يسرم ا يفردر قدرت با يريش چشمگيافزا

 يهان از سلوليو هموگلوب LDH يسازه آزاديعل

آزاد  يهاکاليراد يندهيزا يکه در معرض ماده يخون

ن افراد، کاهش يقرار گرفته بودند، مشاهده شد. در هم

  ).۲۳افت (يش يبرابر افزا ۵/۱تا  يون سرميگلوتات

 يافتهيک معادل سنتز يکه ) Ziconotid(د يکونوتيز

 ياست، برا ييايدر يمخروط يهاد در حلزونيونوپپتک

 FDAاز  ۲۰۰۴د، در سال يدرمان درد مزمن شد

ن دارو از انگشت يافت نمود و ايه دريدييکا، تأيآمر

افت داشته ين مجوز را درياست که ا ييايشمار مواد در

ن خود نشانگر آن است که نرمتنان ي) و ا۷است (

 يها سمي، از ارگانيطمخرو يهاژه حلزونيو، بهييايدر

ورود به  يبرا ييار بااليل بسيباشند که پتانسيم ييايدر

ان ي، شکارچيمخروط يهارا دارند. حلزون ييبازار دارو

شکار  يتحرک يب يهستند که از سم خود برا ييايدر

از  يابسته ين نرمتنان حاويکنند. سموم اياستفاده م

وابسته به  ينوي يها کانال يهستند که بر رو ييدهايپپت

ل وجود يدل) به۳۷دهند (يگاند را هدف قرار ميولتاژ ول

دها، آنها يکونوپپت يالعادهخارق کيات فارماکوژيخصوص

اند و ار مورد پژوهش قرار گرفتهير بسياخ يهاسال يط

باشند يم ينيبال ين نوع از آنها درحال گذران فازهايچند

د يتول يبرا ياشرفتهيک پيوتکنولوژيب يها و روش

در  يو پزشک يقاتيتحق يدها جهت کاربردهايکونوپپت

  ).۳۷ن هستند (يحال تکو

فارس، مواد فعال جيخل يگونه حلزون مخروط از سه

ک گونه کونوس يگزارش شده است. از  يستيز

 ۳د و ينواسيآم ۲۵د با يک کونوپپتيفارس،  جيخل

اثرات ضددرد  يکه دارا يديسولفياتصال د

ک بود يات آنالژتيادآور و همراه با خصوصيراعتيغ

) و ۱۷ک (يوتوني). مواد کارد۱۶جدا شده است (

 يمخروط يهاز از حلزوني) ن۱۹( يفعال عروق

  اند.قرار گرفته يفارس مورد بررسجيخل

فارس، اثرات جيگر نرمتنان خليد يهانه پژوهشياز زم

خون در  يپدهاييسطح ل يآنها بر رو يمصرف خوراک

است. اثرات مصرف گوشت  يشگاهين آزماجانورا

آن بر  يز گوشت فاقد چربيگاز و نينرمتن کراسواستراگ

ا و يبا سو ييصحرا يهادر موش يديپيسطوح ل يرو

ج نشانگر اثر يسه قرار گرفت که نتاين مورد مقايکازئ

خون به  ين نرمتن بر روس سطوح چربيکاهنده ا

نرمتنان ). اثرات مصرف ۲۱ا بود (ين سوينسبت پروتئ

سطح کلسترول خون در جانوران  يز بر رويگر نيد

  ).۲۶قرار گرفت ( يمورد بررس يشگاهيآزما

چرب،  يدهايز سطوح اسياسترا ن يآب يعصاره

را در  يوکلسترول کبد يد چربيد، پروکسيسريگل يتر

س ي). مصرف تاپ۳۸کاهش داد ( يشگاهيجانوران آزما

کاهش  ز موجب کاهش کلسترول خون ويکا نيژاپون

 يدهاياس يش دفع مدفوعيو افزا يکلسترول کبد

). مصرف پودر صدف ۳۵د (يگرد يصفراو
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 ۲م و يدرصد کربنات کلس ۹۸ ياسکالوپ که حاو

باشد، در موش يک ميبات ارگانيدرصد ترک

ن مطالعه يج ايقرار گرفت؛ نتا يمورد بررس ييصحرا

ک پودر صدف يبات ارگانينشان داد که ترک

ل يدلبه يهش وزن بافت چرباسکالوپ موجب کا

  ).۳۹شود ( يز ميپوليک ليتحر

 يبرا ياعنوان گسترههفارس، بجينرمتنان خل

جهت  يستيبات فعال زيافت ترکي يها پژوهش

اند و هر دهياستخوان، استفاده گرد ياز پوک يريجلوگ

بر  يقاتيط تحقيها در شران پژوهشياز ا ياريچند بس

استخوان در آنها  يوککه پ يشگاهيجانوران آزما يرو

ده يها القاء شده بود انجام گردبا برداشت تخمدان

 يضدپوک يد داروهايبخش تولديتوانند نوياست، اما م

 يک باشند. پودر پوستهينزد ياندهياستخوان در آ

ها، از استئوبالست يسازق فعاليگاز، از طرياستراگ

کرد  يريجلوگ يمصنوع يجاد شدهياستخوان ا يپوک

ما، توانست موجب ينرمتن پپنکتادا ماگز ي). پوسته۴(

ن يشود و ا يانسان يهادر استئوبالست يسازاستخوان

کس آن حاصل يق بخش محلول ماتريعمل از طر

ن ي). ا۲۸را القاء کرده است ( يسازد که استخوانيگرد

ز موجب ارتقاء ين نرمتن نيبخش محلول در آب ا

صورت سفاتاز بهن فيت آلکاليو فعال ير سلوليتکث

  ). ۴۰د (يوابسته به دوزاژ گرد يالگو

حاصله  ين مادهياند که ان نشان دادهيمطالعات همچن

در مجاورت استخوان، اثرات  )nacre( ن نرمتنياز ا

 يهارا در استئوبالست يرومنديار نيبس يسازاستخوان

ک يقت، ي). در حق۴۱دهد (ياز خود نشان م يانسان

ن پودر يمحلول در آب اکس يون ماتريفراکس

)nacre(يشگاهيط آزمايها را در محز سلولي، تما 

  ).۴۲دهد (يارتقاء م

موالر  -پرموالر يص نواحي، نقايميترم يدر جراح

مار، از پودر يدر هشت ب يالريماگز استخوان آلوئوالر

nacre يشناسبافت يهاي). بررس۴۳( استفاده شد ،

ها يوپسيزان بيالرو مطالعات نور پو يوگرافيکروراديم

به  يخوبن ماده بهيماه بعد از عمل نشان داد که ا ۶در 

). ۴۳افته است (ياستخوان تازه ساخته شده اتصال 

 ين ماده داراياند که اد نشان دادهيمطالعات جد

 يت خوردگيتوانند فعالياست که م ييها ملکول

 Kن يت کاتپسيها را با منع فعالحاصل از استئوبالست

ز به يصدف نرمتنان ن ي). توده۴۴دهند ( انجام

دارد  يستيز يريت که سازش پذيآپات يدروکسيه

). ۴۵ل شده است (يعنوان کاشت استخوان) تبد (به

فمور  يهار در نقصيپذستيز ين مادهيکاربرد ا

ها حرکت  ن کاشتي، نشان داد که اييموش صحرا

 از آن بود که يز حاکين يشناس نکرده و مطالعات بافت

ها رشد ن نوع کاشتيز در اطراف ايد نياستخوان جد

  ).۴۵نموده است (

ن در پوست جانوران يهمچنnacre  يماده

 يکاشته شد تا اثر آن بر رو يشگاهيآزما

کاشت آن  ).۴۶شود ( يبررس يپوست يها بروبالستيف

که  ييد اجزايو تول يکس خارج سلوليش ماتريبا افزا

و  ياطات سلولدر اتصال سلول به سلول و ارتب

، يطور کلنقش دارند، توأم بود. به يون بافتيرژنراس

کاشت چنان فراهم  يک در منطقهيولوژيزيط پاتوفيشرا

درم جهت عملکرد يپوست و اپ يهاکنش يآمد که برا

 يدهايپي). ل۴۶هستند ( يک پوست اساسيولوژيزيف

در  يسازميخواص ترم يز دارايجدا شده از راپانا ن

م را در يبوده و زمان ترم يشگاهين آزماپوست جانورا

 ييصحرا يهاالقاء شده در موش يپوست يها يسوختگ

د يقات نوين تحقين لحاظ، اي). از ا۳۱را کاهش دادند (

در  ين موارد استخراجيا يبخش کاربرد احتمال

 ييو دارو يشيمحافظ پوست، مواد آرا يهافرآورده
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ک ي يپوسته از ياستخراج يدهايپينده خواهند بود. ليآ

ت استفاده شد که ينکتادا، در درمان عالئم درماتيگونه پ

 يسازتوانند در بازيم ياستخراج يدهايپين لينشان داد ا

استراتوم کورنوم پوست مؤثر باشند ) cement(سمنت 

گر يد يها ز از گسترهين يانعقادافت مواد ضدي).۲۹(

فعال از نرمتنان است که دو  يستيکاوش در مواد ز

 يک گونهيراپانا و  يک گونهياز  يانعقاد ضد ي ماده

   ).۳۴ و ۳۰اند ( اسکارفارسا جدا شده
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