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 چكيده
 طبيعي توليدات در ها آن شيميايي و ساختاري هاي ويژگي که هستند، فعال زيست طبيعي محصوالت نظير بي منابع دريايي جوداتمو :زمينه

 به گليگوزآمينوگليكاني هپارين، هستند. ها گليكوزآمينوگليكان فعال، زيست مختلف ترکيبات بين از. شود نمي يافت زي خشكي جانداران

 داروهاي عنوان به پزشكي هاي جنبه بيشتر در هپاريني شبه و هپاريني ترکيبات دارد. طبيعي انعقاد ضد تخاصي که است سولفاته شدت

 ها پاتوژن به گاو ريه يا خوک روده از آمده دست به هپارين هاي نمونه آلودگي (1 عمده دليل دو به حال، اين با شوند. مي استفاده ضدانعقادي

 طبيعي منابع از جديد ترکيبات براي زيادي نياز و شود مي محدود هپارين از استفاده منبع هزينه، و حجم کمبود (9 زا بيماري عوامل ساير و

 ترکيبات استخراج به حاضر، تحقيق در پزشكي، در هپارين از گسترده استفاده و ها گليكوزآمينوگليكان اهميت به توجه با دارد. وجود

 است. شده پرداخته انسان خون روي آن انعقادي ضد خاصيت سيبرر و دريايي شقايق از گليكوزآمينوگليكاني

 نمک از استفاده با (Stichodactlyla haddoni) دريايي شقايق تانتاکول از گليكوزآمينوگليكاني ترکيبات استخراج :ها روش و مواد

 صورت به انسان خون پالسماي روي شده استخراج گليكوزآمينوگليكان انعقادي ضد فعاليت سپس گرفت. صورت کلرايد پيريدينوم ستيل

  شد. آزمايش (PT) پروترومبين زمان و (APTT) شده فعال نسبي ترومبوپالستين زمان روش دو با و يدست

 فعاليت بررسي نتايج آمد. دست به تانتاکول خشک وزن گرم هر از گرم ميلي 91 شده استخراج گليكوزآمينوگليكان مقدار :ها يافته

 فرايند (دقيقه 33) شاهد ي نمونه با مقايسه در و داشته انعقادي ضد خاصيت استخراجي گليكوزآمينوگليكان که ددا نشان ضدانعقادي

 در تانتاکولي گليكوزآمينوگليكان نيز PT و APTT سنجي روش با انعقادي ضد خاصيت بررسي در .نمود تر طوالني را خون انعقاد

 ند.داد نشان را تري طوالني زمان شاهد با مقايسه

 خاصيت اگرچه و بوده موجود دريايي شقايق تانتاکول در انعقادي ضد ترکيبات که داد نشان حاضر تحقيق نتايج :گيري نتيجه

 گردد. آزمايشگاهي شرايط در حداقل آن جايگزين تواند مي ولي دادند، نشان هپارين به نسبت را تري ضعيف ضدانعقادي

 ها گليكوزآمينوگليكان انعقادي، ضد رکيباتت دريايي، شقايق هپارين، :کليدي واژگان
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 مقدمه

 دریا، محیط خاص شیمیایی و فیزیکی شرایط دلیل به

 با ویژه هایی مولکول ها، ارگانیسم از یک هر تقریباً

 تنوع از فراتر اما کنند، می تولید فرد به منحصر ساختار

 نیز را فردي به منحصر زیستی تنوع دریا شیمیایی،

 هاي محیط در باالتر زیستی تنوع لذا ید.نما می فراهم

 را تري  مناسب زمینه خشکی، هاي محیط به نسبت آبی

 ي توسعه نتیجه در و فعال زیست مواد تولید براي

 (.2 و 1) کند می ایجاد زیستی داروهاي

 به فعال، زیست مختلف ترکیبات از

 آبزیان از بسیاري در موجود ساکاریدهاي هتروپلی

 و ترین فراوان از یکی کرد. اشاره توان می دریایی

 دریایی، آبزیان در ساکاریدها هتروپلی ترین شده شناخته

 در مهمی نقش که (،3) هستند 1ها گلیکوزآمینوگلیکان

 تهاجم و سلول مهاجرت مورفوژنز، تمایز، سلول، رشد

 ترین اصلی (.5 و 4) دارند ویروسو  باکتري

 درماتان سولفات، کندرویتین ها گلیکوزآمینوگلیکان

 هپارین و سولفات هپاران اسید، هیالورونیک سولفات،

 شدت به گلیگوزآمینوگلیکانی هپارین، (.6) هستند

  (.7) دارد طبیعی انعقاد ضد خاصیت که است سولفاته

 انعقاد ضد عنوان به آن مشتقات و هپارین از پزشکی در

 آمبولیسم حاد، کرونري سندروم مانند شرایطی در

 ریوي عمیق ترومبوس و عروقی فیبریالسیون ریوي،

 و التهاب عفونی، بیماري درمان يبرا اخیراً و (3)

 استفاده سرطان شاهد و ها زخم در سلولی رشد شاهد

 دست به هپارین از استفاده که آنجایی از اما (.8) شود می

 اعتقادات وجود دلیل به پستانداران بافت از آمده

 بیماري ایجاد زا ناشی نگرانی و فرهنگی -مذهبی

 همچنین و باشد می محدودیت داراي گاوي جنون

 روش با تولید مانند هپارین، جانوري غیر منابع

                                                 
1
 Glycosaminoglycans 

 حال در نوترکیب هاي هپارین یا آنزیمی شیمیایی،

 این نیست، دسترس در دارویی اهداف براي حاضر

 جایگزین ترکیبات شناسایی براي قوي انگیزه ها نگرانی

 کند می ایجاد را دریایی منابع از نیهپاری یا هپارین شبه

 استخراج پیرامون زیادي مطالعات (.8)

 دریایی مهرگان بی از سولفاته گلیکوزآمینوگلیکان

 توجه با .(9-12) است شده انجام محققین سایر توسط

 استفاده همچنین و جایگزین منابع از استفاده اهمیت به

 زیست ترکیبات و دارو مینأت براي دریایی منابع از

 براي دریایی شقایق از حاضر تحقیق در فعال،

 بررسی و گلیکوزآمینوگلیکانی ترکیبات استخراج

 این استخراج براي شد. استفاده آن ضدانعقادي خواص

 تا شد استفاده Holick (13) روش از ترکیبات

 ناخالصی کمترین با هپارینی شبه یا هپارینی ترکیبات

 آن انعقادي ضد خواص همچنین و گردد جداسازي

 روي بر PT و APTT روش دو با و یدست صورت به

 (.14) شد مطالعه انسان خون

 

 ها روش و مواد

 مدي و جزر نواحی از دریایی شقایق ريبردا نمونه

 سه انتخاب از بعد شد، انجام هرمز جزیره سواحل

 و شد داده برش کاتر با ها نمونه یدهان صفحه نمونه

 عیما تروژنین در ا،یدر آب با دادن شستشو از پس

 به سپس و شدند زیفر گراد( سانتی درجه -185)

 بیتتر دانشگاه دریایی علوم ي دانشکده آزمایشگاه

 ها، نمونه دفریزکردن از بعد شدند. منتقل مدرس

 فریز در دیش پتري داخل در و شده جدا ها تانتاکول

 استخراج براي شدند. خشک درایر

 خشک هاي نمونه از گرم 5/2 ها، گلیکوزآمینوگلیکان

 4/5 سولفات سدیم لیتر میلی 55 با تانتاکولی شده

 1 تمد  به گراد سانتی درجه 55 دماي در موالر
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 سدیم با محلول pH سپس و انکوبه ساعت

 از بعد شد. رسانده 5/11 به درصد 25 هیدروکسید

 آلومینیوم دقیقه، 35 مدت به اتاق دماي در انکوباسیون

 95 دماي تا و اضافه 7/7 به pH کاهش براي سولفات

 شد. داده حرارت ساعت 1 مدت به گراد سانتی درجه

 در و شد لترفی اي پارچه مش یک طریق از نمونه

 (Sigma-Aldrich) 2کلراید پیریدینیوم ستیل معرض

 ستیل شده، آوري جمع فیلترا به گرفت. قرار

 کلراید سدیم در درصد CPC 3) کلراید پیریدینیوم

 37 دماي در سوسپانسیون شد. اضافه موالر( 8/5

 و شد انکوبه ساعت 18 مدت به گراد سانتی درجه

 را محلول سپس شد. تشکیل رنگ سفید رسوب

 براي و ریخته لیتري میلی 55 هاي فالکون لوله داخل

 در خام سولفات ساکاریدي پلی ترکیب آوري جمع

 در دقیقه 35 مدت به rpm 7555  (g 3555) دور

 محلول شدند. سانتریفوژ گراد سانتی درجه 4 دماي

 هاي نمک کردن حذف براي و ریخته دور را رویی

 محلول در آمده دست به رسوب ترکیب، از پیریدینیوم

 45 شده، داده حرارت قبل )از موالر 2 کلراید سدیم

 کاغذ طریق از ترکیب شد. حل گراد( سانتی درجه

 3 فیلترا، به سپس و فیلتر واتمن 41 شماره فیلتر

 پلی دادن رسوب براي درصد 95 اتانول حجم

 ترتیب، این به شدو افزوده خام سولفاته ساکاریدهاي

 rpm 6555 دور در سانتریفوژ با رنظ مورد ترکیبات

 دقیقه 15 مدت به گراد سانتی درجه 4 دماي در

 درصد 9/99 متانول با بار دو رسوب شد. آوري جمع

 4 دماي در rpm6555 )دور سانتریفوژ و شسته

 فریز در و شد دقیقه( 15 مدت به گراد سانتی درجه

 گردید. خشک ساعت 1 مدت به درایر

                                                 
2
 Cetyl pyridinium chloride momohydrate (CPC) Sigma-

Aldrich 

 براي شده وزن آمده دست به گلیکوزآمینوگلیکان

 شد. داري نگه دسیکاتور در بیشتر هاي بررسی

 آزمایشگاه در ضدانعقادي سنجش :پالسما کردن آماده

 شد.  انجام 3(PPP) پالکت ضعیف سیتراته پالسما با

 با فوراً و آوري جمع سالم اهداکنندگان از انسان خون

 به 9 حجمی نسبت به درصد 8/3 سیترات سدیم تري

 در دقیقه 5 مدت به rpm 5555 دور با و طمخلو 1

 براي و شد سانتریفیوژ گراد سانتی درجه 4 دماي

 مورد زیر صورت دو به انعقادي ضد سنجش بررسی

 گرفت. قرار استفاده

 

 :يدست صورت به انعقادي ضد سنجش الف(

 755 و 555 ،255) مختلف هاي غلظت با هایی محلول

 از (زهیونید آب لیتر میلی در میکروگرم

 و تانتاکول از شده استخراج يها کانینوگلیکوزآمیگل

 داخل در غلظت هر شد. آماده 4استاندارد هپارین نیز

 555 .شد ينامگذار و ختهیر جداگانه اپندورف کی

 اپندورف هر داخل سیتراته خون پالسما از میکرولیتر

 درجه 37 دماي با انکوباتور داخل سپس و شد پیپت

 میکرولیتر 155 دقیقه، 1 از بعد و دهدا قرار گراد سانتی

 ثبت زمان بالفاصله و شد اضافه کلرید کلسیم محلول

 مقطر آب تریکرولیم 455 نیز، شاهد نمونه براي گردید.

 تریکرولیم 555 آن به و ختهیر اپندورف کی داخل

 اضافه دیکلر میکلس تریکرولیم 155 و تراتهیس پالسما

 شد. گرفته انعقاد نزما ثبت يبرا زمان بالفاصله و شد
 حالت از جیتدر به اما مداوم طور به اپندورف يمحتو

 تا شد، مورب یافق حالت به یکوتاه زمان در يعمود

 حرکت بدون حالت نیا در ژل که یزمان تا اتشیمحتو

 شود. دهید بماند، یباق

                                                 
3
 citrated human platelet poor plasma 

4
 Sodium Salt from Porcine IntestinalMucosa ≥180 USP, 

Sigma-Aldrich 
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 روش دو از استفاده با انعقادي ضد سنجش ب(

 مانز و 5(APTT) نسبي ترومبوپالستين زمان

 6(PT) پروترومبين

 625 و 1885) غلظت دو با هایی محلول روش این در

 از زه(یونید آب لیتر میلی در گرم میلی

 555 شد. ساخته شده استخراج گلیکوزآمینوگلیکان

 صورت به غلظت هر به سیتراته پالسما میکرولیتر

 با ضدانعقادي سنجش براي و شد افزوده جداگانه

 و PT (Fisher Diagnostics) روش دو از استفاده

APTT (Fisher Diagnostics) شدند. آماده 

 عدد دو در PT معرف میکرولیتر PT: 900 سنجش

 1 مدت به و درجه 37 دماي در و ریخته آزمایش لوله

 هاي استوک از میکرولیتر 155 شدند، انکوبه دقیقه

 از شده ساخته هاي )غلظت شده ساخته

 پالسما تانتاکول+ از شده استخراج کانینوگلیکوزآمیگل

 زمان فوراً و اضافه آزمایش لوله هر به را سیتراته(

 شد. ثبت انعقاد

 و APTT معرف میکرولیتر APTT: 155 سنجش

 هاي )غلظت شده ساخته هاي استوک میکرولیتر 155

 از شده استخراج کانینوگلیکوزآمیگل از شده ساخته

 یختهر آزمایش ي لوله در سیتراته( پالسما تانتاکول+

 شد. انکوبه دقیقه 2 مدت به درجه 37 دماي در و شد

 میکرولیتر 155 افزودن محض به شدن، انکوبه از بعد

 شد. شروع زمان لوله، هر محتویات به کلرید کلسیم

 

 ها افتهي
 هپاريني شبه هاي گليكوزآمينوگليكان استخراج

 دریایی شقایق تانتاکول از ها گلیکوزآمینوگلیکان

Stichodactyla haddoni شدند. استخراج 

                                                 
5
 Activated partial thromboplastin time) Fisher Diagnostics( 

6
 Prothrombin time) Fisher Diagnostics( 

 بودند. رنگ دیسف یاستخراج يها کانینوگلیکوزآمیگل

 24 تانتاکول در خام هاي گلیکوزآمینوگلیکان میزان

 شد. محاسبه خشک بافت گرم/گرم میلی

 

 انعقادي ضد سنجش

 گلیکوزآمینوگلیکان انعقادي ضد خواص سنجش نتایج

 سه در است. شده آورده 1 جدول در شده استخراج

 میکروگرم/ 755 و 555 ،255) مختلف لظتغ

 انسان خون پالسما روي بر ترکیبات این لیتر(، میلی

 نسبت انعقادي ضد این اما داشتند انعقادي ضد نقش

 در (گرم یلیواحد در م 185) استاندارد هپارین به

 بود. کمتر مشابه هاي غلظت
 

خون انسان با  يسه زمان انعقاد پالسماي( مقا1جدول 

كان ينوگليكوزآميه از سه غلظت مختلف گلاستفاد

 ن استانداردياستخراج شده از تانتاکول و هپار

غلظت 

 تر(یل یلیکروگرم/می)م

 قه(یزمان انعقاد )دق

ار
هپ

ي
رد

دا
تان

اس
ن 

 

يگل
زآم

گو
ي

گل
نو

ي
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كا
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خر
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ا

 ي

هد
شا

 

755 248< 91  

555 248 73 33 

255 115 38  

 

 زمان وشر دو از استفاده با انعقادي ضد سنجش

 زمان و (APTT) شده فعال نسبي ترومبوپالستين

 (PT) پروترومبين

 انعقاد زمان شده، داده نشان 2 جدول در طورکه همان

 از استخراجی گلیکوزآمینوگلیکان تیمارهاي در

 شاهد هاي نمونه با مقایسه در دریایی شقایق تانتاکول

 (شاهد )نمونه طبیعی مقادیر که طوري به بود. تر طوالنی

APTT و PT ثانیه 13 و 45 انسان سالم پالسما براي 

 تیمار APTT زمان که حالی در شد. ثبت

 در ثانیه 65 به و شد طوالنی گلیکوزآمینوگلیکان
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 تقریباً که رسید لیتر( میلی )میکروگرم/ 1879 غلظت

 بود. شاهد گروه با مقایسه در برابر 5/1
 

ور و عدم در حض يانسان ي( زمان انعقاد پالسما9جدول 

با  ييايق دريشقا يتانتاکول يها كانينوگليكوزآميحضور گل

 PT 5و APTT 7استفاده از دو روش 

 ه(يزمان انعقاد )ثان 

 APTTسنجش 

 تر(يل يليم كروگرم/ي)م

 PTسنجش 

كروگرم/ ي)م

 تر(يل يليم

 نمونه

15
73

يم
رم

وگ
كر

 

69
5

يم 
رم

وگ
كر

 

15
73

يم
رم

وگ
كر

 

69
5

يم 
رم

وگ
كر

 

 کانینوگلیگوزآمیگل

 یاستخراج
65 52 33 32 

 13 45 شاهد

 

 بحث
 ترکیبات شده منتشر مقاالت بیشتر در

 پروتئولیتیک هاي آنزیم با گلیکوزآمینوگلیکانی

 تحقیق در شده استفاده روش اما اند. شده استخراج

 باالي ي هزینه همچنین و تر ساده تر، سریع نسبتاً حاضر

 حاضر، همطالع در ندارد. را پروتئولیتیک هاي آنزیم

 24 تانتاکول در خام هاي گلیکوزآمینوگلیکان میزان

 هیچ تاکنون شد. محاسبه خشک بافت گرم/گرم میلی

 از ها گلیکوزآمینوگلیکان استخراج با ارتباط در گزارشی

 اما نشد، یافت مورد یک جز به دریایی شقایق

 از ترکیبات این استخراج به مربوط زیادي هاي پژوهش

 مطالعات در است. گرفته انجام يجانور منابع سایر

 ترکیبات (15) شیمیایی روش همین طبق قبلی،

 وزن گرم/گرم میلی 85/9 بازده با گلیکوزآمینوگلیکانی

 از د.یگرد استخراج Meretrix casta گونه از خشک

 گرم میلی 48/6 مقدار نیز Donax incarnates گونه

                                                 
7
 Activated partial thromboplastin time 

8
 Prothrombin time 

 گلیکوزآمینوگلیکانی ترکیبات خشک وزن گرم بر

 2/11 مقدار (14) مشابه طور به (.16) آمد دست به

 از را گلیکوزآمینوگلیکان خشک وزن گرم/گرم میلی

Conus betulinus وزن از همچنین کردند. استخراج 

 با گلیکوزآمینوگلیکانی ترکیبات جانداران از یبرخ تر

 هپارینی شبه ترکیبات مانند شد استخراج یمتفاوت بازده

 گونه از تر وزن گرم بر گرم میلی 8/2 مقدار با

Anomalocardia brasiliana بر گرم میلی 8/3 و 

 کرد استخراج Tivela mactroides گونه از گرم

 اي کفه دو هاي صدف از نیهمچن (.17)

Katelysia opima و Donax cuneatus بیترت به 

 ترکیبات تر وزن گرم در گرم میلی 1/4 و 4/5

 (.18) شد استخراج گلیکوزآمینوگلیکانی

 مقدار که دهد می نشان روشنی به حاضر مطالعه نتایج

 تانتاکول در هپارینی شبه هاي گلیکوزآمینوگلیکان

 بوده قبلی گزارشات از بیشتر مراتب به دریایی شقایق

 که کرد برداشت چنین توان می رو، این از است.

 يبرا منبعی عنوان به توانند می نیز دریایی هاي شقایق

 هپارینی شبه گلیکوزآمینوگلیکانی ترکیبات استخراج

 مقدار در تفاوت که شود اشاره بایستی البته باشند.

 مختلف آبزیان در استخراجی گلیکوزآمینوگلیکان

 موجود، برداري نمونه محل در تفاوت دلیل به تواند می

 عصاره نوع و خلوص استخراج، روش

 باشد. نیز گلیکوزآمینوگلیکانی

 مبهم مهرگان بی در هپارین بیولوژیک نقش کلی طور به

 اینکه به توجه با که رسد می نظر به اما است. مانده باقی

 سیستم داراي مرجانیان و نرمتنان و پوستان، سخت

 داران مهره سایر و پستانداران مشابه خون گردش

 بر ویژه صورت به که ترکیباتی حضور بنابراین نیستند،

 عمل ها آن خون انعقادي سیستم هاي پروتئین روي

 لکش ارزیابی (.19) رسد می نظر به توجه قابل کنند
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 شود گذاري پایه سرعت و سادگی اساس بر باید انعقاد

 ارزیابی براي تجدید قابل و حساس کافی اندازه به که

 هرحال، در باشد. هموستازي در اصلی مراحل

  است. ضروري ها تست این سازي استاندارد

 از انعقادي ضد ارزیابی براي رحاض تحقیق در

 APTT و PT معتبر هاي روش و دستی هاي روش

 شقایق ساکاریدي پلی هاي عصاره .گردید استفاده

 فعالیت کردند. طوالنی را خون انعقاد زمان دریایی

 از شده استخراج کانینوگلیکوزآمیگل ضدانعقادي

 555 ،255 هاي غلظت در انسان( خون )روي تانتاکولی

 78 ،38 با برابر ترتیب به لیتر، میلی بر یکروگرمم 755 و

 خاصیت اگرچه نتایج، این طبق شد. دیده دقیقه 91 و

 از شده استخراج هاي گلیکوزآمینوگلیکان انعقادي ضد

 استاندارد هپارین به نسبت دریایی شقایق تانتاکول

 را يا توجه قابل انعقادي ضد خاصیت ولی بود کمتر

 با که کرد اشاره توان می نتایج این به توجه با داد. نشان

 این توان می بیشتر سازي خالص و تر دقیق جداسازي

 ترکیبات این و کرده بیشتر را انعقادي ضد فعالیت

 نیگزیجا انعقادي ضد ترکیب عنوان به توانند  یم

 استفاده ،یشگاهیآزما يها طیشرا در حداقل ن،یهپار

 از شده گفته ها روش در که طوري همان .گردد

 خواص بررسی براي نیز کلنیکی متداول هاي روش

 مقدار شد. پرداخته استخراجی ترکیبات انعقادي ضد

 در انسان خون پالسماي براي PT و APTT طبیعی

 آمد. دست به ثانیه 13 و 45

 شده، داده نشان جدول در که طور همان

 را APTT زمان تانتاکولی هاي گلیکوزآمینوگلیکان

 625 و 1879 غلظت دو در ثانیه 65 و 52 به و طوالنی

 5/1 تقریباً که رساندند ترتیب به لیتر میلی بر میکروگرم

 همچنین بود. شاهد زمان با مقایسه در برابر

 PT، 33 سنجش در تانتاکولی هاي گلیکوزآمینوگلیکان

 کرد. تر طوالنی را انعقاد زمان ثانیه

 سنجش روي ها گلیکوزآمینوگلیکان شود می بینی پیش

APTT براي سولفات هاي گروه زیرا گذارند، می اثر 

 انعقادي ضد هاي فعالیت و انعقادي ضد اثرات ایجاد

 فعالیت هستند، ضروري و الزم ساکاریدها پلی

 به بلکه سولفات محتواي به تنها نه ضدانعقادي

 و 25) دارد بستگی نیز سولفات هاي گروه موقعیت

 گونه به اي هگون از هپارین انعقادي ضد فعالیت (.21

 هاي مهارکننده و ها آنزیم با برهمکنش دلیل به دیگر

 (.22) است متفاوت انعقادي سیستم

 ترکیبات کلی طور به شد مشاهده که طور همان

 حاضر تحقیق در شده استخراج گلیکوزآمینوگلیکانی

 هپارین با مقایسه در را کمتري انعقادي ضد خاصیت

 چنین براي منطقی دلیل که دادند، نشان استاندارد

 مقدار عملکرد ها، نمونه این فعالیت در تفاوتی

 با همراه که باشد تواند می انعقادي ضد غیر ناخالصی

 نظر به وجود، این با اند. شده استخراج محصول

 در استخراجی ترکیبات بیشتر سازي خالص با رسد می

  را آن انعقادي ضد پتانسیل بتوان ضرحا تحقیق

 .داد افزایش
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Abstract 

Background: The marine environment is anexceptional reservoir of bioactive natural products, many of 

them exhibit structural/chemical features that not found in terrestrial natural products.Glycosaminoglycans 

are one of this various bioactive compounds. Heparin, as a well known glycosaminoglycan, is a sulfated 

glycosaminoglycan that has natural anticoagulant properties. Heparin and heparin-like compounds are 

used as anticoagulants in many aspects of medicine. However, for two main reasons: 1. Contamination  in 

heparin samples obtained from pig intestine or bovine lung pathogens and other pathogens, 2 .resource for 

use of heparin is limited and there are a lot of  requirements for new compounds from natural resources. 

According to GAGs importance and widespread using of heparin in medicine, in the present study, GAGs 

compounds extracted from sea anemones and anticoagulant properties of the human blood is investigated. 

Materials and Methods: GAGs compound was extracted by using cetylpyridinium chloride. 

Anticoagulation activity of extracted GAGs (the extracted tentacle) was tested in human blood plasma, 

using manual procedures, and assay system, prothrombin time (PT) and activated partial thromboplastin 

time (APTT). 

Results: In this study the amount of the crude GAGs was 24 mg per gram of tentacle dry weight. The 

results ofanticoagulant activity extracted on human blood plasma showed that these compounds prolonged 

clotting time compared to the control. In APTT and PT assay of the extracted GAGs from the sea anemone 

also clotting time prolonged in compared to the control. 

Conclusion: The results demonstrated that anticoagulant compounds existed in the tentacle of the sea 

anemone, and although their effects is weaker than the heparin, but they can be substituted for heparin, at 

least in laboratory conditions. 
 

Key words: Heparin, Sea anemone, Anticoagulant compounds, Glycosaminoglycans 
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