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 1396 آبانتاریخ پذیرش:            1396 مرداد تاریخ دریافت:

 

 چکیده

انجام شد. میزان سمیت  Siphonaria carboپای های استخراجی از شکممنظور تعیین ویژگی سمیت سلولی عصارهبررسی کنونی به            

چنین اثرات انعقادی و لیزکنندگی روی ای با استفاده از آرتمیا انجام شد. هموسیله آزمون سمیت یاختهههای آبی و اتانولی این گونه بعصاره

گیری از بافت تر و خشک با آوری شد. دو روش عصارههای سواحل بوشهر جمعها از صخرهسی گردید. نمونههای قرمز خون انسان بررگلبول

جز عصاره آبی ها )بهدهنده این بود که همه عصارهای نشانهای آبی و اتانولی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون سمیت یاختهاستفاده از حالل

( =98/5LC50-24hrترین میزان سمیت )عصاره همبستگی داشت. عصاره آبی تر بیش میزان سمیت با افزایش غلظت کشندگی داشتند و خشک( اثر

های استخراجی وجود داری در عصارهدست آمده از تست همولیز خونی نشان داد اثر همولیتیک معنیهها داشت. نتایج برا در مقایسه با سایر عصاره

طورکلی در بررسی کنونی خاصیت های استخراجی وجود ندارد. بهقادی نشان دادند خاصیت ضدانعقادی در عصارههای انعچنین آزمونندارد. هم

دهنده احتمال باالی سایر اثرات مانند اثرات ضد توموری و ضد ها، نشانضدانعقادی قوی مشاهده نشد، ولی باال بودن اثر کشندگی سلولی عصاره

 گردد. منظور دستیابی به کاربردهای دارویی عصاره پیشنهاد میها بهعصارههای تخلیص باشد. روشانگلی می
  

 های طبیعیسمیت سلولی، همولیز خون، ضدانعقاد، فراورده کلمات کلیدی:

 shadi@pgu.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول

 
 

  



 Siphonaria carboچسب اثرات سمیت سلولی، همولیز و ضدانعقادی عصاره خاره                                              شادی و همکاران

354 
 

 مقدمه
تیره  و دارانهیر رده ریز) (Siphonaria) ایفوناریس جنس تناننرم       

 False) کاذب یهاچسبخاره عنوانبه (دهیفونارئیس دارانکشکک

limpets) یخواراناهیگ عنوانبه دار،پوسته جانداران نیا. شوندیم شناخته 

و همکاران،  Jerez) هستندی هواز تنفسی دارا که روندیم شماربه

ی جهان پراکنشی داراها ایفوناریس (.1999و همکاران،  Ansell؛ 2006

 از .دنشوینم افتی شمال قطب درفقط،  ودر کناره دریاها هستند 

توان می  انددهیگرد گزارش فارس جیخلکه در سواحل  ایفوناریس انواع

 ،Siphonaria ashger،Siphonaria kurracheensisهایگونه به

Siphonaria savignyi انواع نیچنهم نمود. اشارهSiphonaria lecanium  

 Bosch) اندشدهدیده  در این منطقه زین Siphonaria basseinensis  و

 (.1995و همکاران، 
 

 
های در صخره Siphonario carboچسب تصویر خاره :1 شکل

 سواحل بوشهر
 

 خاره ازی واقع آبششنداشتن  لیدلبه ایفوناریسهای چسبخاره       

تیره  و Prosobranchiaیا  زیررده جلوآبششان) های حقیقیچسب

 دهیفونارئیس .هستند زیمتما( Acmaedae و Patellidaeیا  دارانکشکک

. باشدیمی ویر حفرهی دارا بدن راست سمت در دارانهیر ریسا مثل

 تنفس هوا ازو  یخشکی رو بر تا دهدیم اجازهی احفره نیچن وجود

ی سر کی توسط که افتهی تکاملی پشت جبه بودن دارا باها . آنندینما

، است داده را هیثانو ششآب کی لیتشک، دهیچیپی هایخوردگ نیچ

 (.1999و همکاران،  Ansell) دارند زین را آب ریز در تنفسیی توانا

 درقادرند  آب وی خشک دریی هوا تنفسیی توانادلیل به ایفوناریس

 خط در توانندیم موجودات نیا. باشند ساکنی مد و جزر منطقه

 (.Garson ،2006) کنندی زندگنیز  گرمبسیار  مناطقی اصخره سواحل

دهنده نشان شواهد نیچنهم. هستندیی ایدر اجدادی دارا جانداران نیا

زی یخشک ویی ایدر یپاشکم تناننرم میان یتکامل پل هاکه آن این است

توسط  پایانشکم از شدهترشح مخاط (.1999 همکاران، و Ansell) هستند

 گرددپوست و زیرپوست تولید میی های روغدد موجود در بخش

(Luchtel  ،؛1997و همکاران Bubel ،1984.)  شده از ماده ترشح

دلیل تفاوت آن در که  ،است های ثانویه متفاوتیحاوی متابولیتها آن

 باشدمی جانور خاص خود موجود و یا ماهیت شیمیایی ییغذا یمنوع رژ

(Davies-Coleman ،2006 ؛Wagele  ،؛ 2006و همکارانAnsell  و

های چسبنده سفید وجود ملکول (.Bubel ،1984؛ 1999همکاران، 

های اجتناب از یکی ازمکانیسم سیفونارئیده از غدد ترشحی خانواده

در  یمیاییدفاع ش(. 1999و همکاران،  Ansell) باشدشکارچی می

از  یاریکه بسیطوربه هستند موثر های سیفوناریا بسیاراز گونه بعضی

را  پتلوگاستروپودها راحتی خود به ایتغذیه سیستم در یانشکارچ

و  McQuaid) کنندمیها اجتناب یفونارئیدس اما از خوردن ،مصرف

اما (. Branch ،1981؛ Cherry ،1985و  Branch؛ 1999همکاران، 

 صورتیی ایمیش دفاع در شده ادی ماده نقش یرو بری کم قاتیتحق

 ؛1999و همکاران،  McQuaid) است گرفته

Ansell  ،1999و همکاران.) 

استخراجی  هایعصاره سمیت ویژگی تعیین منظوربه کنونی بررسی       

انجام شد. در این رابطه با استفاده از  Siphonaria carboپای از شکم

های آزمون کشندگی آرتمیا و اثرات انعقادی و لیزکنندگی روی گلبول

 اتانولی این گونه بررسی گردید. و آبی هایعصاره سمیت میزان خون قرمز

 

 هامواد و روش
ای های مختلف صخرهاز بخش (Siphonaria carbo) چسبخاره       

های گردید. سپس نمونه جدا و با اسکالپل بوشهر مدی شهر و جزر مناطق

جدا شده از این سواحل، با یونولیت حاوی آب دریا به آزمایشگاه منتقل 

ها را چندین بار با آب شست و شو داده تا هر گونه گل و شد. نمونه

داری تا ادامه ها جهت نگهچسبالی اضافی خارج گردد. در ادامه، خاره

 منتقل شدند.  -20ها در دمای آزمایش
 

 
)سواحل شهر بوشهر در  برداریمنطقه جغرافیایی نمونه 1شکل 

 (فارسشمال خلیج
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گیری از بافت تر و خشک استفاده شد. در از دو روش عصاره       

 گرم 250روش عصاره گیری از بافت تر در هر بار عصاره گرفتن مقدار 

ها اضافه گردید و بعد چسببا اتانول به خاره 4:1تر با نسبت  نمونه

زدن توسط شیکر، ظرف دربردارنده نمونه با همهساعت ب 72-96از

    ساعت زیر هود قرار گرفت. 96مدت فویل آلمینیومی پوشیده و به

روز در دمای 2دست آمده فیلتر شد و محلول حاصل طی مدت همایع ب

و همکاران،  Ravi) طور کامل خشک گردیدگراد بهنتیسا درجه39-35

گیری از بافت در روش عصاره .(2010و همکاران،   Jamali؛2012

ساعت  96های بدون صدف برای مدت گرم از نمونه50خشک مقدار

های ساعت خشک شد. نمونه 96مدت به 50-55در اون با دمای 

 96نمونه حاصله با الکل  صورت پودر درآمد. سپسخشک شده به

ساعت تحت شرایط دمای  96مدت ترکیب و به 1:4درجه به نسبت 

و همکاران،  Ramasamy) اتاق و نور کم روی شیکر قرار گرفت

و در  . محلول حاصل فیلتر شد(2010و همکاران،   Jamali؛2013

و  Ravi) گردید خشک روز دو مدتبه گراددرجه سانتی 35-39 دمای

گیری به . در عصاره(2009و همکاران،   Mariana؛2012همکاران، 

 کردن عصاره استفاده گردید.حالل آبی از روش فریزدرای جهت خشک

برای انجام تست سمیت سلولی از  :آزمون سیتوتوکسیک       

 brine shrimp lethalityیا BSLA) روش کشندگی ناپلیوس آرتمیا

assay گرم از سیست آرتمیا  1این روش ابتدا ( استفاده شد. مطابق

 28، دمای  بخش در هزار 25لیتر آب با شوری تقریبی میلی 750 در

گراد آب، در زیر نور المپ فلورسنت و تحت شرایط درجه سانتی

های ساعت تفریخ گردید. سپس، از ناپلئوس 24مدت هوادهی مداوم به

نتخاب شدند و به ناپلئوس فعال ا 20هچ شده برای هر آزمون تعداد 

بخش در هزار منتقل  25لیتر از آب با شوری  میلی  5  های حاویلوله

لیتر میکروگرم بر میلی 1000 و 100، 10ها مقدار شد. در ادامه به لوله

از هر عصاره اضافه گردید. کلیه تیمارها با سه بار تکرار انجام شد و 

ها دارای شرایط لولهیک تیمار کنترل منفی نیز درنظر گرفته شد. همه 

قرار گرفتند. بعد از  گراددرجه سانتی 37 یکسان در زیر نور و دمای

های زنده و مرده در زیر میکروسکوپ استریو ساعت تعداد الرو 24طی 

زایی مورد منظور سنجش پتانسیل سمیتشمارش گردید. این نتایج به

براساس این نتایج  .(1982و همکاران،  Meyer) استفاده قرار گرفت

 فرمول محاسبه گردید:

 ارزیابی زیستی درصد مرگ= کنترل(/کنترل{ –)تست {×100

های استخراجی اثر همولیزی عصاره سنجش: آزمون همولیتیک       

با  (2013) و همکاران Bondoc براساس روش انجام شده توسط

های قرمز انسانی انجام شد. ابتدا خون شسته شده استفاده از گلبول

 Tris-HClاز فردی، غیرسیگاری و مرد تهیه گردید. خون با  دو درصد

( سه بار شستشو داده شد. NaCl 8/0%توسط نرمال سیلین) pH= 8با

 NaClو  Tris-HClهای قرمز شسته شده در سپس از رسوب گلبول

 200، 300، 400، 500سوسپانسیون دو درصد تهیه گردید. مقادیر 

را با لیتر گرم در میلیمیلی 1ه با غلظت میکرولیتر از هر عصار 100و

 NaClو  Tris-HClمیکرولیتر حالل مخلوط گردیدند و با حالل  150

میکرولیتر از سوسپانسیون  200لیتر رسانده، سپس میلی 1به حجم 

 30مدت دو درصد اریتروسیت اضافه گردید. پس از انکوبه کردن به

نانومتر  540وسیله قرائت طول موج هدقیقه فعالیت هموالیتیکی ب

 توسط دستگاه االیزا  بررسی گردید. 

-Activaited Partial ThromboplastinTime ضدانعقاد آزمون       

a-PPT: انعقاد مطابق روش برای ارزیابی اثر ضدMargolis (1957 )

میکرولیتر نرمال سالین  150ها با میکرولیتر  از عصاره 100ابتدا مقدار 

لیتر از پالسمای انسانی مخلوط گردید. سپس میلی 25/2و  9/0%

گراد در درجه سانتی 37دقیقه در دمای  5مدت محلول آزمون به

 100ماری قرار گرفت. از محلول آزمون فوق مقدار حمام گرم بن

میکرولیتر سفالوپالستین مخلوط  100 ه شده و بامیکرولیتر برداشت

میکرولیتر از محلول  100قاد میزان گردید. برای سنجش زمان انع

سازی محلول با دمای محیط منظور یکسانکلسیم کلراید اضافه شد. به

ثانیه  30با روش پارویی مخلوط شد. زمان انعقاد لخته فیبرین  بعد از 

 5/0های خونی، جذب بین ثبت گردید. در مورد آزمون همولیز سلول

نشانگر فعالیت همولیتیکی  2/0تا 5/0و بین  همولیز متوسط بیانگر ،1 تا

 باشد، 2/0 زیر هاآن همولیز که هاییتوکسین باشد.می پایین

  باشند.غیرهمولیتیک می

       Prothrombin Time (PT) : برای ارزیابی اثر ضدانعقاد مطابق

 100میکرولیتر از محلول آزمون با  100مقدار  Quick (1945)روش 

مخلوط گردید. در مرحله بعد برای سنجش  ترمبوپالستین میکرولیتر از

میکرولیتر از محلول کلسیم  100زمان انعقاد لخته فیبرین میزان 

منظور یکسان درصد اضافه گردید. سپس با روش پارویی به 9/0کلراید 

سازی محلول با دمای محیط مخلوط شد. سپس زمان انعقاد لخته 

 .دثانیه ثبت گردی 10فیبرین بعد از 

ها با سه بار تکرار انجام گرفت. برای کلیه آزمون ها:آنالیز داده       

استفاده  Probit Analyser افزارنرم از (50LC) %50 کشنده تعیین غلظت

ها از جمله محاسبه میانگین و انحراف معیار و شد. سایر سنجش

 گرفت. انجام  2010Excel افزارترسیم نمودارها با استفاده از نرم
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 نتایج
دهنده ای روی ناپلی آرتمیا نشاننتایج آزمون سمیت یاخته       

ها اثر کشندگی روی جز عصاره آبی خشک بقیه عصارهاین بود که به

(. در مورد عصاره آبی خشک، 1)جدول  های مورد نظر داشتندیاخته

ها میزان چنین برخالف سایر عصارهسطح کشندگی کم بود و هم

یافت. عصاره آبی تر دارای افزایش غلظت کاهش میکشندگی با 

تری نسبت به بقیه بود، لذا از نظر سمیت کم %50 سمیت کشنده

جاکه از آن های استخراجی داشت.ترین سمیت را در بین عصارهبیش

 قرار دارند 2/0دست آمده در این بررسی در زیر هکلیه مقادیر ب

فاقد خاصیت همولیتیک  های استخراجی(، بنابراین عصاره2)جدول

 هستند.

 

 BSLAروش نتایج آزمون سمیت سلولی به :1جدول 

µ غلظت  10   µ1000 LC50 غلظت µ100 غلظت 

66/26 ± 85/7  33/43 ± 85/7  33/73 ± 77/5  47/23  اتانولی تر 

6/26 ± 16/5  40 ±0 33/73 ± 77/5  61/21  اتانولی خشک 

6/66 ± 7/5  40±10 20±10 71/120  آبی خشک 

60± 64/34  33/33 ± 7/5  33/63 ± 54/11  98/5  آبی تر 

 های استخراجینتایج بررسی همولیز عصاره :2جدول

µ 500 µ 400 µ 300 µ 200 µ 100 عصاره 

 تر یاتانول 042/0 137/0± ±022/0 129/0 143/0±027/0 142/0±020/0 011/0 158/0±

 خشک یاتانول 123/0±031/0 137/0±032/0 132/0±039/0 029/0 143/0± 021/0 148/0±

 تر یآب 075/0±007/0 067/0±013/0 078/0±018/0 079/0±010/0 081/0±004/0

 خشک یآب 066/0±029/0 052/0±006/0 054/0±004/0 068/0±026/0 052/0±003/0

 

 
 های مختلفهای خونی انسانی توسط عصارههمولیز سلول :3شکل

 

عصاره مورد  چهار هر انعقادیضد میزان فعالیت: زمون ضدانعقادآ       

 Margolis و  PTبرای آزمون Quick (1945) هایروش آزمون براساس

ارزیابی گردید. نتایج نهایی نشان داد  a-PPTبرای آزمون  (1957)

از  ویژگی ضدانعقادی نبودند.های استخراجی دارای یک از عصارههیچ

باشد و نتایج  همه ( می45-30) a-PPTجاکه محدوده نرمال آزمون آن

قرار داشتند لذا هیچ   a-PPTهای استخراجی در محدوده نرمال عصاره

 (.3)جدول گیری نبودنددارای ویژگی ضدانعقادی چشم هاعصاره یک از
 

  a-PPTروش نتایج نهایی آزمون ضدانعقادی به :3جدول 

 ند(هست)اعداد بر حسب ثانیه 

 میانگین عصاره

64/32±85/2 اتانولی تر  

53/33±51/2 اتانولی خشک  

73/31±22/1 آبی تر  

47/37±92/0 آبی خشک  

0

0/02

0/04

0/06

0/08

0/1

0/12

0/14

0/16

0/18

500 400 300 200 100

اتانولی تر 

اتانولی خشک

آبی تر

آبی خشک
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نیز نتایج مشابهی مشاهده شد. بر این اساس   PTدر مورد آزمون        

 PTTمحاسبات  INR وسیله جدول استاندارددست آمده بهنتایج خام به

مورد ارزیابی قرار گرفت. در میان نتایج نهایی مشخص گردید  PTو 

 های استخراجی دارای ویژگی ضدانعقادی نبودندیک از عصارههیچ

 (. 4)جدول
 

 PT       نتایج آزمون ضدانعقاد : 4جدول

 INR عصاره

تر یاتانول  18/02±0/14  

خشک یاتانول  13/12±0/15  

تر یآب  54/60±0/14  

خشک یآب  07/76±1/14  

 

 بحث

های بسیاری در جهت یافتن ترکیبات های گذشته تالشدر سال       

 زیست فعال از منابع طبیعی صورت گرفته است. در این میان، 

چنین زیست ها و همدلیل تنوع بسیار زیاد گونهمندان دریایی بهزیست

شناسایی و های مختلف سبب شده بسیاری از تحقیقات جهت بوم

استخراج مواد زیست پزشکی نوین به بررسی جانداران دریایی متمرکز 

طور پیاپی دریایی بههای دلیل نیروهای گزینشی که در محیطهشود. ب

های زیستی و فیزیکوشیمیایی گذارند، سازگاریبر موجودات تاثیر می

وجود آمده که سبب شده دریا سرچشمه خوبی هها بمختلفی در آن

 ای تامین داروهای جدید باشد. بر

ها ها موجوداتی قلمروطلب با تنفس از هوا هستند. آنچسبخاره       

ای خود در زمان مد به سختی به محل معین و همیشگی بستر صخره

های مدگیآها و برها با فرورفتگیچسبند. حاشیه پوسته صدفی آنمی

متناسب است. در زمان جزر برای  ها به صخره کامالًمحل اتصال آن

و بنابراین در معرض  شوندها از منزلگاه خود خارج میچرای جلبک

توسط  چسبکه خارهگیرند. هنگامیشکارچیان ساحلی قرار می

کند که گردد از خود مخاط سفیدرنگی ترشح میشکارچی تهدید می

های بررسی کههای پلی پروپیونات است. با توجه به ایندارای متابولیت

اندکی روی این ترکیبات صورت گرفته است، اطالعات اندکی درباره 

دهنده وجود دارد. برخی مطالعات نشان آن روی سایر موجودات تاثیرات

و همکاران،  Carballeira) باشنداثرات ضدباکتریایی این ترکیبات می

2001) . 

های چسبود سی سال پیش مشخص شده است خارهاز حد       

عنوان دفاع های پلیپروپیونات هستند که بهسیفونارید دارای متابولیت

    (.Fautin ،1988) شیمیایی در برابر شکارچیان از آن استفاده می کنند

ها قرار گرفته دانها مورد توجه بسیاری از شیمیاین متابولیت       

 Garson) اثبات رسیده استها بهاست و ویژگی ضدباکتریایی آن

ولی تا کنون بررسی  (Perkins ،1992و  Paterson؛ 1994و همکاران، 

 ای ترکیبات این موجودات بررسی نشده است.کشندگی یاخته

آزمون آرتمیا  کنونی به اثرات کشندگی سلولی براساس در بررسی       

ترکیبات با هدف کاربردهای زیست پزشکی  و همولیز و ضدانعقادی این

ها دارای د اثرات کشندگی سلولی، برخی عصارهپرداخته شد. در مور

های ها روی یاختهاثرات قابل توجهی بودند، ولی درباره تاثیرات آن

 دست نیامد.خونی اثرات قابل توجهی به

های متعددی با منشا جانوران دریایی بر روی ناپلی آرتمیا عصاره       

 اندبوده سمیت اثر دارای موارد تربیش در و اندگرفته قرار آزمون مورد

(Mohammadizadeh ؛2013 همکاران، و Carballo  ،؛ 2002و همکاران

Thompson   ،در مرحله بعدی بسیاری ازترکیبات (1985و همکاران .

اند. برخی از این ترکیبات دست آمده از این روش شناسایی شدهبه

اند. گری قرار گرفتههای زیست پزشکی مورد غربالروی دیگر مدل

های ویژگی مانند زیستی هایفعالیت دهنده گستره وسیعی ازنشان نتایج

 باشدمی هاعصاره از این HIVو سرکوب ویروس  ضدالتهابی ضدسرطانی،

(Shakouri ؛2016 همکاران، و Bahroudi ؛2015 همکاران، و 

Ehsanpour  ،؛2015و همکاران Herencia  ،؛1998و همکاران 

McCune  ،1990و همکاران.)  

های استخراجی مقادیر ( عصاره50LC) میزان کشندگی سلولی       

ها، جهت ادامه شود این عصارهدهد که سبب میباالیی را نشان می

های زیست پزشکی گزینه بسیار مناسبی باشند. برای نمونه ارزیابی

 دارای H. leucospilotaهای متانولی استخراجی از خیار دریایی عصاره

50 LCهای لیتر بوده است. در بررسیمیکروگرم بر میلی 40 حدود

بعدی ترکیبات استخراجی از این گونه دارای ویژگی ضدسرطانی 

 ؛2014 همکاران، و Sarhadizadeh) شد شناخته مناسبی

Mohammadizadeh  ،مقدار کشندگی سلولی به(2013و همکاران . 

مطابق لیتر میکروگرم بر میلی 9/5دست آمده در بررسی کنونی )

همین جهت که به باشددهنده سمیت نسبی باالتری می( نشان1جدول

ها های سرطانی در مورد این عصارهتری روی یاختههای بیشبررسی

 باشد.توسط نگارندگان در حال انجام می

های سیفوناریا که گونه های پیشین مشخص شده استدر بررسی       

 Beukes) ترکیبات پلی پروپیونات با ساختارهای متنوع هستنددارای 

های سیفوناریا این ترکیب . در سایر گونه(Davies-Coleman ،1999 و

ها معرفی های استخراجی از این گونهمسئول سمیت سلولی عصاره

چسب شده است. در بررسی کنونی، عصاره استخراجی از این خاره

 سواحل بوشهر دارای خاصیت سمیت بود. این ویژگی سمیت را 

و همکاران،  Paul) توان به وجود ترکیبات پلی پروپیونات نسبت دادمی
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ترین دست آمده از درصد مرگ، بیشبهLC 50 براساس میزان. (1997

باشد و عصاره آبی خشک، اثر کشندگی مربوط به عصاره آبی تر می

و همکاران   Cutignanoرا دارد. در مطالعات ترین اثر کشندگیکم

عنوان یکی از ترکیبات شناخته شده در هاسید باستئاریک( 2012)

علت ماهیت اسیدی گردیده است. این ماده به گزارش سیفوناریاها برخی

 توان نتایج کشندگی باالترمی پذیر است. بنابراینخود در آب انحالل

 مربوط دانست.  عصاره در ترکیب این حضور احتمال در عصاره آبی را به

های مورد آزمون، نکته قابل توجه این بود که در میان عصاره       

ترین اثر کشندگی را داشته، دارای اثر معکوس خشک که کم آبی عصاره

که میزان کشندگی این عصاره در نحویباشد. بهجالب توجهی می

یافته است. یعنی با افزایش میکرون، کاهش  10های باالتر از غلظت

های ناشی از تفاوتتر شده است. مقدار عصاره در غلظت، میرایی کم

گیری که ترکیبات متفاوتی های عصارههای متنوع و روشانواع عصاره

دلیل نتایج غیر یکسان در  کنند، احتماالًرا از پیکره موجود جدا می

 دلیلبه هاین عصارهچنین وجود تفاوت در بباشد. همپژوهش حاضر می

های خشک و خیس موجود گیری بافتعصارهفرآیند پیش ناشی از تنوع

 تواند دلیل دیگری برای تفاوت در نتایج باشد. می

دریایی، با عوامل ضدمیکروبی که  مهرگانیایمنی هومورال در ب       

مانند یی هاها خونی و پالسما وجود دارد، همراه با واکنشدر سلول

کواگلوسیون همولنف یا مالنیزاسیون توأم بوده و ایمنی سلولی نیز در 

متحرکی هستند و  یهاها که سلولتوسط هموسیت هایسماین ارگان

 ضد و سیتوتوکسیک محلول مواد و کرده فاگوسیتوز را هایکروبم

 Becker) شودی، اعمال مکنندیدرون همولنف ترشح مرا به یاییباکتر

 .(Terlau  ،2008و 

های مواد بر گلبول تاثیر ارزیابی هدف با خاصیت همولیتیک بررسی       

منظور ورود به گری اولیه ترکیبات موجودات بهقرمز با هدف غربال

 ویژگی پذیرد.می صورت دارویی بخش ویژههب مختلف صنایع

تنان دریایی دیده در صد از نرم 60و همولیز در حدود  همگلوتیناسیون

ها های زیست فعال مانند لکتینشود. این ویژگی به برخی ملکولمی

و همکاران،  Mojica ؛2005و همکاران،  Dresch) شودنسبت داده می

. در بسیاری از موارد هم هنوز ماهیت ماده همولیزکننده (2005

مشخص نشده است، اگر چه برخی موجودات دریایی که دارای ویژگی 

ها انجام یا مطالعات بسیار زیادی روی آن اند وهمولیز مناسبی بوده

های کاربردی ای با این ویژگیاند دارای ترکیبات شناخته شدهشده

باشند. برای نمونه ویژگی هموالیتیک بسیاری از خیارهای دریایی می

 Bahroudi) شده است ساپونینی نسبت داده و شبه ساپونینی ترکیبات به

و همکاران،  Ismail ؛2015همکاران، و  Shadi ؛2015و همکاران، 

ای کشندگی یاخته . داشتن ویژگی(1996و همکاران،  Kalinin؛ 2008

در کنار نبود فعالیت همولیتیک در برخی موجودات دریایی گزارش 

  .(2010و همکاران،  Wilke؛ 2015و همکاران،  Alencar) شده است

همولیتیک نبودند. ها دارای ویژگی یک از عصارهدر بررسی کنونی هیچ

دست آمده دارای خواص ضدانعقادی نبودند، ههای بجاکه عصارهاز آن

های سمیت خونی باالیی را برای عصاره تواننمی زمینه این در طورکلیبه

تن درنظر گرفت. یکی از مواردی که در رابطه با استخراجی از این نرم

های دریایی که لیسهاین سمیت پایین در مقایسه با موجوداتی مانند 

توان به وجود پوسته اند میهای همولیتیک باالیی بودهدارای ویژگی

کند آن اشاره نمود عنوان سد دفاعی فیزیکی عمل میمستحکم که به

های شیمیایی جهت مقابله با عوامل تری به مکانیسمکه موجود نیاز کم

 محیطی از قبیل شکارچیان دارد.

ررسی کنونی  ویژگی ضدانعقادی و همولیتیک طورکلی در ببه       

مشاهده نشد، ولی ویژگی  S. carboچسب باالیی از ترکیبات خاره

ای باالیی دیده شد. وجود این خواص کشندگی سلولی کشندگی یاخته

توان اثر مناسبی برای ادامه این بررسی مطرح ها را میدر برخی عصاره

تواند در مطالعات ندگی سلولی میاولیه در مورد کش غربالگری این نمود.

آینده در زمینه بررسی اثرات ضدتوموری و ضدانگلی ترکیبات مورد 

مهرگان دریایی جداسازی شده از بی ترکیبات طورکلینظر ادامه یابد. به

میکروگرم در  70تر از ( کم50LC) ایکه دارای کشندگی یاخته

نشانگر داشتن  باشند،( BSLT) در آزمون کشندگی آرتمیالیتر میلی

و همکاران،  Edrada) باشدمی سرطانی هایسلول علیه فعالیت پتانسیل

دست های قوی ب. کشندگی یاخته(1998و همکاران،  Edrada؛ 2000

آمده در بررسی کنونی، پتانسیل مناسبی برای اثرات زیست پزشکی 

 دهد.نشان می
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