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 های جدا شده از سازی و بررسی فعالیت بیولوژیک فراکشنجدا

 Stichodactyla haddoniزهر شقایق دریایی خلیج فارس 
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 1398 مهرتاریخ پذیرش:            1398 تیر تاریخ دریافت:

 

 چکیده

Stichodactyla haddoni  ها ارزش زیادی درخصوص ولوژیکی و سمیت آنیکی از حیوانات زهری خلیج فارس است و خصوصیات بی

های جدا شده از عصاره های بیولوژیکی فراکشنهای با پتانسیل دارویی جدید را دارند. هدف از این مطالعه بررسی تعیین فعالیتکشف عامل

صورت تزریق درون رگی در موش به S. haddoniاز زهر  های جدا شدهفراکشن LD50های شقایق دریایی خلیج فارس بود. متانولی تانتاکل

Balb/c های های جدا شده از زهر با تزریق به پنجه عقبی پای موششد. فعالیت ادماتوژنیک فراکشن ثبتBALB/c 20±21 های گرمی در گروه

در  LD50ررسی شد. .کیلو گرم ب 3های زهر بر روی پوست خرگوش نر نیوزیلند با وزن درمونکروتیک فراکشنچهارتایی انجام گردید. فعالیت 

لیتر از گرم در میلیمیلی 5ساعت بعد از تزریق در مقدار  2لیتر ثبت شد. باالترین فعالیت ادماتوژنیک فقط در گرم در میلیمیلی F1 8/38فراکشن 

F4 (4/179  مشاهده شد و بعد از ده روز به ) %های لیتر از فراکشنگرم در میلیمیلی 30% کاهش یافت.  5/70F1، F3  وF4   ناحیه نکروز

متر ایجاد کرد. ادم ماندگار و فعالیت درمونکروتیک سریع پس از تزریق زیر پوستی زهر پدیده میلی 5 و 3، 4ترتیب به قطر ساعت به 3سریع بعد از 

  Stichodactyla haddoni قابل توجه هستند. این اولین گزارش یک عامل ادماتوژنیک ماندگار و درمونکروتیک سریع زهر از شقایق دریایی 

 های درمان با ارزش خواهد بود. دنبال آ ن استراتژیخلیج فارس است. نتایج این تحقیق برای مدیریت بهتر شرایط کلینیکی و به

 ، حيوانات زهری درياييHPLC، زهر، فعاليت بيولوژيكي، Stichodactyla haddoni کلمات کلیدی:

 Ziba_mg2000@yahoo.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه

های شیمیایی در زهر ها، پپتیدها و عاملتعدادی از پروتئین       

با خصوصیات  بیولوژیکی فعال هایمولکول قوی طوربه دریا زهری جانوران

های گذشته، اکثر . در طی دهه(Malve ،2016) دارویی مفید هستند

متمرکز  شده  دریایی حیوانات جدید از جستجوی داروهای روی مطالعات

 ،Clintonو  Michael ؛2015، ارانهمک و Cheung ؛Malve ،2016) بود

 بینیقابل پیش(. اقیانوس این اکو سیستم وسیع، با حاالت غیر2015

شمار حیات در باال و پایین آن با گنجینه وسیعی از منابع و  اشکال بی

باشد، انسان را مسحور خود نموده و انرژی که در اعماق آن پنهان می

ها که هنوز منابع بالقوه اقیانوسذهن او را به خود مشغول داشته است. 

طور محسوسی بر بهره مانده است بهها بیو انسان از آنکشف نشده 

باشد. ترکیبات سمی به ها تاثیرگذار میروی سالمت و دارایی ملت

های کوچک با های سه بعدی برای ساخت مولکولدلیل ایجاد قالب

اند. قرار گرفتهفرد، در طراحی دارو مورد توجه خصوصیات منحصر به

دارویی برای اهداف  عنوان ابزارهایطور بالقوه بههتوانند بها میتوکسین

های عملکردی در ها در آزمایشدرمانی استفاده شوند. اغلب توکسین

 ،Harveyمقایسه با عاملین دارویی استاندارد، بسیار مفیدتر هستند )

 سمی زهر واقعا  (. توان و ویژگی زیستی بعضی از این ترکیبات 1962

، شناساناین خاطر جذابیت بسیاری برای سم مبهوت کننده است و به

های ها مولکولهمراه دارد. توکسینها بهداروشناسان و بیوشیمیدان

توانند های دریایی میبسیار قدرتمندی هستند. مقادیر اندک توکسین

ی هاهای زیستی باشند. این فعالیتدارای طیف وسیعی از فعالیت

های آور باشند. شقایقتوانند زیانزیستی برای موجودات هدف، می

برای دفاع و گرفتن  ،های پروتئینیای از سمدریایی ترکیبات پیچیده

های انسانی تواند در هنگام فعالیتها میکنند. نیش آنشکار تولید می

وضعی مانند مسمومیت غواصی( عوارض بدنی و م–در موقعیت کار)

کردن،  فلج قرمزی، ،پوستی خارش ،تورم پوستی عصبی، میتمسمو ،قلبی

 Mariottini) ایجاد نماید ماهیچه، نکروز، استفراغ، تهوع و سرگیجه درد

آور عمومی سم در موجودات، (. برخالف اثرات زیانPane، 2014و 

موجودات غیرهدف  تأثیر بر روی که برای ها این قابلیت را دارندتوکسین

کار گرفته شوند. محققان علمی د داروهای انسانی بهمنظور تولیو به

در پیدا کردن پتانسیل دارویی زهر آبزیان سمی، کار خود را  اخیرا 

 هایشقایق سم بیولوژیکی و فارماکولوژی خصوصیات اند.کرده آغاز

، Paracondactylis indicus ،Paracondactylis sinensis دریایی،

Heteractis magnifica و Stichodactyla haddoni  که مطالعه شد

 هاضدالتهاب آن و آنتی باکتریال فعالیت کشندگی، ایجاد ادم، ضد درد،

 سیتوتوکسیک. (2011، و همکاران Subramanian) ثابت گردیده است

های مختلف شقایق دریایی، سم خام گونه شده از جداهای فراکشن

Hetractis magnifica ،Stichodactyla haddoni،Paracotylactis 

sinensis کبد موش اثبات شده است کلیه و، قلب ،مغز بر روی 

(Ravindran 2010 ،و همکاران) .Ghafari بر روی  (2013) و همکاران

های که فعالیت Scatophagus argusزهر ماهی اسکات خلیج فارس 

شناخت خواص . و ادماتیک آن را ثابت کردند بیولوژیک هموالیتیک

پزشکی محسوب  در علوم یکی از موضوعات مهم امروزه ،اییدری زهرهای

تواند زهری مشابه، می حیوانات جغرافیایی در پراکنش شود.گوناگونیمی

شرایط خاص  های بیولوژیکی و سمیتی منجر شود.به گوناگونی فعالیت

عنوان یک اکوسیستم بسته یک فرصت مناسب برای خلیج فارس به

حیوانات زهری است. هدف  یکی و سمیتی درهای بیولوژمطالعه فعالیت

های بیولوژیکی کشنده و بررسی فعالیتاین مطالعه تعیین دوز نیمه

های جدا شده از عصاره متانولی ادماتوژنیک و درمونکروتیک فراکشن

 باشد.خلیج فارس می Stichodactyla haddoni زهر شقایق دریایی،

 

 هامواد و روش

زیره جمتری  20های شقایق دریایی از عمق نهنمو تهیه نمونه:       

رجه د  -20 دمای در نمونه جنوب ایران صید شد. در فارس خلیج در الرک

پاستور  شناسی در انیستیتوو به آزمایشگاه سم داری شدنگهگراد سانتی

 ایران انتقال داده شد.

در ابتدا نمونه منجمد شده  گیری:سازی نمونه و عصارهآماده       

روی سطح دهانی در دمای اتاق ذوب شد و ماده مخاطی ترشح شده بر

به قطعات کوچک  اسکالپل استریل ها توسط یکتانتاکل پاک گردید. آن

گیری گیری آماده گردیدند. جهت عصارهخرد شدند و برای عصاره

های گرم از تانتاکل 23/61به  ٪5لیتر از محلول متانولی میلی 250

دست زن مخلوط شدند. مخلوط بهجدا شده اضافه شده و با یک هم

 

 
ده از آوری شجمع Stichodactyla haddoniالف : شقایق دریایی  :1شکل 

های ب: تصویر ماکروسکوپی تانتاکل، جزیره الرک در خلیج فارس

ج: تصویر میکروسکوپی کنیدوسیت ، (10Xحاوی کنیدوسیت )ب: 

 (40X حاوی کپسول و خار سمی )ج:
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ساعت قرار داده شد.  24گراد برای درجه سانتی 4در دمای  آمده

 گردید دقیقه سانتریفوژ 10دور در دقیقه برای  12000مخلوط با 

(Sigma 1-14, Germany). درایر فریز دستگاه در سوپرناتانت (Alpha 1-2 

LD plus, Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen Co., Germany) 

دست آمده با آب مقطر تزریقی استریل . پودر بهدر انجماد خشک شد

داری گراد نگهدرجه سانتی -70حل گردید. استوک محلول در دمای 

 (.Bragadeeswaran ،2012 وThangarj ) شد

 دست آمده توسطغلظت پروتئین سم خام به سنجش پروتئین:       

ری کیت خریدا دستورالعمل مطابق با (BCA) اسید بیسینکونینیک روش

 گیری شد.اندازه (iNtRON Biotechnology Co. South Korea)شده 

 باشد.در شرایط بازی استوار می CUبه + CU+2این روش بر تبدیل 

ل این واکنش منجر به ایجاد رنگ بنفش تیره با حداکثر جذب در طو

 (. Smith ،1985) نانومتر می گردد  562موج
:SDS –PAGE        زهر خام از روش  پروتئینی برای تعیین پروفایل

مطابق  (SDS-PAGE)سدیم دو دسیل آکریل آمید ژل الکتروفورزیس 

 داخل( استفاده شد. زهر خام به1970) Laemmliبا روش استاندارد 

نگ تزریق و با رنگ کوماسی بریلینت بلو ر ٪12ژل پلی آکریل آمید 

 8-250) آمیزی شد. برای تعیین وزن مولکولی از یک پروتئین مارکر

 کیلو دالتون( استفاده شد.

روش کروماتوگرافی ها و پپتیدها بهجداسازی پروتئین       

-HPLC)   Knauerکروماتوگرافی: ((RP-HPLCمایع با کارایی باال 

(Germany ستون  فاز معکوس با استفاده ازC18  که در داخل آن رزین

. خالص شد استفاده قرار دارد ODSسیالن سیلیکاژل حاوی اکتادسیل

باشد. ها میگریزی( آنبراساس اثرات هیدروفوبی )آب سازی پروتیئن

. شوندمی خارج ستون از زودتر باشندمی هیدروفوب ترکم که هاییپروتئین

باشد قابل که به دستگاه متصل می UV-detectorخروج پروتیئن با 

 100زهر خشک شده در انجماد در  باشند.تشخیص و جداسازی می

نامحلول توسط سانتریفوژ  شدند و مواد آب مقطر تزریقی حل کرولیترمی

های پروتئین ریخته شدند. فراکشن دقیقه دور 10برای  g 10625در 

 .(Knauer-Germany)جداسازی شدند  HPLCبا کاربرد یک دستگاه 

لیتر( به گرم بر میلیمیلی 004/8( میکرولیتر از زهر آماده شده  50

متر( تزریق میلی 6/4 ×250میکرومتر،  5) C18ن روش دستی به ستو

لیتر میلی 1 هاشد. در تمامی مراحل جداسازی با سرعت جریان محلول

نانومتر  214بر دقیقه بود. میزان جذب خروجی ستون در طول موج 

آوری روش دستی جمعها بهعیین شدند. در این مطالعه فراکشنت

 یک سیستم فریزدرایر آوری شده درهای جمعگردیدند. فراکشن

 Alpha 1-2 LD plus, Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen) شدند خشک

(Co., Germany پودر دوباره درآب مقطر تزریقی حل شد و محلول .

ها داری گردید. غلظت فراکشنگراد تگهدرجه سانتی -70در دمای 

 . توضیح داده شد تعیین گردیدطور که در قبال  همان

فعالیت کشندگی زهر  : ( 50LDتعیین حداقل دوز کشندگی )       

( مطابق با روش F11-F1) HPLCهای جدا شده از خام و فراکشن

Sperman-Karber’s های بر روی موشBALB/c ( انجام شدFiney، 

ها در کمیته اخالق انیستیتو پاستور داری موش(. شرایط نگه1985

های مختلف تأیید شد. غلظت(IR.PII.REC.1394.38) ایران با کد 

لیتر در گرم بر میلیمیلی 4/32 و 8/38 ،6/46از  F1-F11ها فراکشن

نر به وزن  BALB/cهای سازی شد و به موشآب مقطر تزریقی آماده

صورت تزریق درون رگی به تایی بههای چهارگرمی در گروه 22-20

ساعت  24ها تا میکرولیتر تزریق گردید و سمیت آن 100حجم 

 کشندگی با فرمول زیر محاسبه گردید. ٪50بررسی شد. 
Log LD50 = logX 100 - [(logfd / n) × (∑T/n] 

د فعالیت ایجا: بررسی فعالیت ایجاد ادم در پنجه پای موش       

( برروی پنجه پای 2001) و همکاران Fuادم زهرخام بر طبق روش 

چهارتایی انجام شد. های گرمی در گروه BALB/c20±21های موش

( در نرمال F1-F11لیتر از هر فراکشن )میکروگرم در میلی 5مقدار 

میکرولیتر به کف پای چپ موش تزریق  30به حجم  ٪ 9/0سالین 

عنوان هبه تنهایی ب ٪ 9/0میکرولیتر از نرمالین سالین  30شدند. مقدار 

زریق چپ پس از ت پای کف شد. ضخامت پای راست تزریق کنترل به کف

، 4، 3، 2، 1، 5/0، های مختلف )صفرای در زمانزهر با کولیس عقربه

ز اگیری گردید. ضخامت پا قبل روز( اندازه10ساعت و  72، 48، 24

گیری شده نظر گرفته شد. ضخامت اندازهتزریق برای ساعت صفر در

 های مختلف از مقدار ضخامت قبل از تزریق کم شد. درصددر زمان

 :زیر محاسبه گردید ادم با فرمول
 ]ضخامت کف پای راست( -)ضخامت کف پای چپ/ضخامت کف پای راست[×100 

ر فعالیت درمونکروتیک زهر ب: بررسی فعالیت درمونکروتیک       

 Borchaniکیلو گرم بررسی شد ) 3روی خرگوش نر نیوزیلند با وزن 

اکشن لیتر از هر فرمیکروگرم در میلی 30 (. مقدار2011 ،و همکاران

به حجم  ٪ 9/0( در نرمال سالین F1-F11) HPLCآوری شده از جمع

های میکرولیتر آماده شدند. موی محل تزریق تراشیده شد. نمونه 150

رمال میکرولیتر از ن 150گردیدند.  تزریق صورت زیرجلدیآماده شده به

تهب نکروز و مل نواحی شد. نظر گرفتهدر منفی کنترل عنوانتنها به سالین

 . گیری شدکش اندازهها با خطساعت بعد از تزریق فراکشن 3شده، 
 

 نتایج
با  میزان جذب نوری مربوط به زهر میزان پروتئین زهر خام:       

خراج غلظت زهر است شد. مقدار نمودار استاندارد مقایسه گردید و تعیین

 BCA( ،2/2 ±32/5کیت  و با استفاده از ٪5 متانولی گیریشده با عصاره

 دست آمد.لیتر( بهگرم بر میلیمیلی
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:SDS–PAGE         طور تقریبی ده بهشوزن مولکولی پروتئین مشاهده

د جداگانه بان 5ودالتون مشاهده گردید. در این پروفایل لکی 75تا  11از 

 (. 2واضح  مشخص شد )شکل
 

 
 الف:، S. haddoni پروفایل پروتئینی عصاره متانولی زهر  :2شکل

 S. haddoniهای : عصاره متانولی از تانتاکلب ،ن مولکولی مارکروز
 

توسط  دریایی شقایق خام زهر هایفراکشن خصوصیت تعیین       

RP-HPLC : با کروماتوگرافیHPLC  زهر S. Haddoniن ستو روی

C18، 11 پیک با  11 ،شده شسته هایمیان پیک جه داد. درفراکشن نتی

ترین بیش F4 ها انتخاب شدند.آزمایش برای ٪3 حداقل زیرمنحنی سطح

نشان   3 شکل در فراکشن سطح زیرمنحنی هر را داشت. زیرمنحنی سطح

ی هافراکشن شدند. گرفته هقدقی 23 درحدود هاتر فراکشنشد. بیش داده

 عمده هیدروفیل یا ویژگی هیدروفوبیک خیلی ضعیف داشتند.

ن از بی: ( 50LDدریایی ) کشنده زهر شقایقتعیین دوز نیمه       

یتر از لگرم در میلیمیلی 8/37مقدار رگی به ها با تزریق درونفراکشن

F1 50٪ حالیبی مقدار این در کرد. ایجاد آزمایش هایگروه را در کشندگی 

دی، ، بی نظمی تنفسی و تاکیکار، فلج  اندام عقبیزیاد، حرکت ضعیف

شد. تر هیچ عالئمی مشاهده نیندر دوزهای پای تعادل مشاهده شد. عدم

 ده نشد. کشندگی مشاه ٪50در این مقدار  F2-F11های در فراکشن

مقدار ( بهF1-F11فعالیت ادم در هر فراکشن ): فعالیت ایجاد ادم     

تری نسبت ادم قوی F4 (.4 )شکل لیتر مشاهده شدگرم در میلیمیلی 5

ن فعالیت ادماتیک فقط در ها ایجاد کرده بود. باالتریبه بقیه فراکشن

ها مشاهده شده بود. شیب فعالیت زمان دو ساعت برای همه فراکشن

تری یافته %( افزایش بیش 4/179)F4 درصد ادم در زمان دو ساعت در 

در  شاهد( مشاهده شد ولی گروه 2R=609/0بود و یک روند خطی )

 شاهدگروه  % را نشان دادند. باالترین فعالیت ادم برای 7/11این زمان 

ساعت به  3%( و در زمان  6/37ساعت باالترین افزایش )در زمان نیم

روز 3فراکشن زهر تا  11 فعالیت ادماتوژنیک (.5رسد ) شکلصفر می

روز به  10مدت از آن بهشیب کاهشی تندی را نشان دادند ولی پس 

بود. نتایج  ٪ 5/70روز  10در پایان  F4آهستگی کاهش یافته بودند.

تواند بعد از نیش زدن می نشان داد که یک فعالیت ادماتوژنیک پایدار

گروه  فتد. مقدار درصد ادمابی خلیج فارس اتفاق S. haddoni  توسط

گرم در میلی 5(. تزریق 6)شکل  تر بودهای تست کماز گروه شاهد

 F4ترین تورم را در ثانیه( بیش 20) هر فراکشن فورا  لیتر ازمیلی

%( در  7/24) شاهد( و گروه 1/94%) F9ترین تورم در ( و کم8/115%)

و وابسته  روند خطی کردند. یک ایجاد BALB/cناحیه کف پای موش 

 مشاهده ر این زماند هادر همه فراکشن  )2R=1) ایتوجه قابل به زمان

بود. یک روند خطی  شاهدتر از گروه های تست بیشگروه ایجاد ادم شد.

نیز مشاهده   )2R= 1( شاهدو وابسته به زمان قابل توجهی در گروه 

 (.7 )شکل های تست بودتر از گروهکم شاهدگردید. مقدار تورم 

 

 
 پیک عمده S. haddoni .11 ها از عصاره متانولی تانتاکلHPLC پروفایل :3شکل 

 ترین سطح زیرمنحنی را داشت.بیشF4 یا اصلی و جزیی مشاهده شدند. 
 

 
  ،F4د شده توسط تزریق کف پا توسط فراکشن الف. ادم ایجا :4شکل 

 ایگیری قطر کف پا با کولیس عقربهب. اندازه
 

 
بر  S. haddoniزهر F1-F11 های بررسی فعالیت ادماتوژنیک فراکشن :5شکل

 BALB/c روی موش
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یک فعالیت درمونکروتیک و التهابی سریع : فعالیت درمونکروتیک 

لیتر از گرم در میلیمیلی 30ساعت بعد از تزریق مقدار  3در طی 

نیز مشاهده شد. فقط  HPLCآوری شده زهر از های جمعفراکشن

ترتیب مشاهده گردید که به  F4و F1 ،F3هایناحیه نکروز در فراکشن

 (. 8)شکل  متر را ایجاد کردندمیلی 5و  3 ،4ای به قطرناحیه

 بحث 

جانوران سمی  دیگر با مقایسه در دریایی زهرهای جانوری با منشاء       

در  کمی اند و اطالعاتو بررسی قرار گرفته توجه مورد ترزی کمخشکی

این کمبود اطالعات ناشی از  دارد. وجود یولوژیکمنابع مهم ب مورد این

باشد. می دریایی ترکیبات بودن متنوع و ناپایداری زهر، استخراج دشواری

ها نه تنها ما را آن عملکرد و نحوه مطالعه بر روی مکانیسم زهر دریایی

کند بلکه ما را با ترکیباتی مضر رهنمون می ترکیبات سوی شناسایی به

زهر  باشد.که از نظر دارویی و پزشکی بسیار مفید میسازد آشنا می

های گوناگون با خصوصیات ای از سمهدریایی مجموع هایشقایق

که طوریباشند بهفارموکولوژی متنوع و ویژگی بیولوژیکی زیاد می

 S. haddoniتوانند منبعی از داروهای مفید باشند. ها مینکدام از آ هر

باشد و با توجه به از موجودات زهری میخلیج فارس از این دسته 

عنوان موضوع این شناسی زهر آن بهناشناخته بودن خصوصیات سم

های های ایجاد شده پس از تزریق فراکشنمطالعه انتخاب شد. عالئم

، حالی زیاد، حرکت ضعیف، فلج اندام عقبیزهر مورد مطالعه مانند بی

حرکات چرخشی، مرگ نظمی تنفسی و تاکیکاردی، عدم تعادل، بی

 در مطالعه داشت. خوانیهم (2010) و همکاران Ravindranمطالعه  با

Sanchez-Rodriguez ( سمیت عصاره آبی زهرخام 2006) و همکاران

را  Bartholomea annulata دریایی شده از شقایق استخراج و فراکشن

 7/700در این مطالعه با تزریق درون صفاقی عصاره خام  .نشان دادند

 روی کیلوگرم بر گرم برمیلی 1روی موش و  گرم بر کیلوگرم برمیلی

و همکاران  Al-Hazmi. در مطالعه دیگر کردند دریایی را بیان خرچنگ

(2015 )50LD خام از شقایق صفاقی عصاره اتانولی زهر با تزریق درون

 بر گرممیلی 29 را موش روی بر Gyrostoma helianthusدریایی 

 50LD ،(2013و همکاران )  Sudharsan مطالعه .دادند نشان را کیلوگرم

های جدا شده از شقایق دریایی عصاره متانولی زهر خام و فراکشن

Stichodactyla mertensii گرم میلی 5و  75/3، 24/108ترتیب را به

در مقایسه با فراکشن مورد مطالعه سمیت  .کردند را بیانبر کیلوگرم 

عصاره  50LD (،2011) همکاران و Subramanian ادند.د را نشان تریکم

 .P. indicus P. sinensis, H. magnifican ,Sخام از شقایق دریایی

haddoni. گرم را نشان میلی 5 حداکثر مطالعه های موردهمه شقایق در

با  Stichodactylidaeخانواده  از های دیگرجنس 50LDدادند. مقایسه 

S. haddoni ادم فوری بعد از تزریق زیر  س متفاوت بودند.خلیج فار

کند. پوستی زهر یک مولکول ادماتوژنیک قوی در زهر مشخص می

خام مشاهده  های زهرساعت برای فراکشن 2حداکثر ضخامت بعد از 

 F4روز کاهش یافت. درصد ادم  10آهستگی در  شد و ادم خیلی به

که یک  کردص میگیری شد. نتایج مشخاندازه 5/70روز  10در مدت 

 خلیج S. haddoni توسط فعالیت ادماتوژنیک ماندگار بعد از نیش زدن

 چنینهم (2011) و همکاران Subramanian فتد.ابی اتفاق تواندمی فارس

 

 
 BALB/c  بر روی موش S. haddoniهای زهر فراکشنF1-F11 : بررسی فعالیت ادم 6شکل

 

 
 یهثان 20بعد از  S. haddoniاز  F1-F11ای ادم فعالیت لحظه :7شکل

 

 

روی پوست  S. haddoniهای زهر مونکروتیک فراکشن فعالیت در :8شکل
 3 ،4 ای به قطرترتیب ناحیهبهF4  و  F1 ،F3های میکروگرم از فراکشن 30، خرگوش

 ز(د: شاهد )عدم ایجاد نکرو ،F4ج:  ،F3ب:  ،F1 الف: ردند.ک متر ایجادمیلی 5و 
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 آوریجمع S. haddoniو  P. sinensisاز خام زهر ادماتوژنیک فعالیت

 Thangaraj ساعت نشان دادند. 2ساحل هند را در مدت زمان  شده از

 هایشقایق خام زهر ( با مطالعه بر روی2012)Bragadeeswaran و 

 Stichodactyla mertensii ,Stichodactyla شده آوریجمع دریایی

gigantea فعالیت ضدالتهابی آن را بیان کردند. درصورتی هند ساحل از 

فارس التهاب و تورم شدید و ماندگاری را نشان  خلیج S.haddoniکه 

( فعالیت ادماتیک آنزیم فسفولیپاز 2010) و همکاران Romero داد.

 Condylactis gigantea دریایی شقایق (CgPLA2) خامشده از زهرجدا

یک فعالیت درمونکروتیک با فعالیت خیلی . کوبا را ثابت کردند ساحل

میکروگرم  30مقدار جلدی بهساعت بعد از تزریق زیر 3در مدت  سریع

شده از زهر مشاهده ( جداF4و  F1 ،F3های )فراکشنلیتر از در میلی

 S. haddoniنکروز پوستی سریع توسط زهر  گزارش یک اولین شد. این

است. ما فعالیت نکروتیک آن در برابر تومورهای پوستی مانند مالنوما 

در  فعالیت درمونکروتیک مبنی بر کنیم. مطالعه مشابهرا پیشنهاد می

 هایارگان بر هاآن زهر اثرات مطالعات پس ندارد دوجو دریایی هایشقایق

با مطالعه  (2011) و همکاران Ramkumar کنیم.می بیان را بدن مختلف

های جدا شده از شقایق دریایی سمیت عصاره آبی زهر و فراکشن

Anthopleura asiatica همولیز در قلباز ساحل هند نکروز مغزی ، ،

نکروز در کلیه و همولیز در سیاهرگ مرکزی  ،انسداد با لخته خون

( 2000) همکاران و  Mizunoدر مطالعه دیگر .کبد را ثابت کردند

 Phyllodiscusعلت نارسایی حاد کلیوی توسط زهر شقایق دریایی 

semoni دریایی دارای  های شقایقسم در مطالعات قبلی .کردند را بیان

را نشان  نفروتوکسیتی و نوروتوکسین قلبی، سمیت ،هموالیتیکی فعالیت

 وKawai ؛ 2004، و همکاران Wang؛ 1999، و همکارانBunc ) دادند

Konno، 2004؛ Mizuno 2007 ،همکاران و.)  Bruhn( 2001) همکاران و

 Luciano .یق دریایی را بیان کردندپپتید نوروتوکسین از زهر شقاپلی

 .دادند نشان را دریایی شقایق زهر از کبدی آسیب (2004) همکاران و

Ravindran عصاره متانولی  روی بر سمیت ( با مطالعه2010) و همکاران

، Heteractis magnifica دریایی هاییقشقا شده از های جداو فراکشن
Stichodacyla haddoni،Paracodylctis siensis  از ساحل هند اثرات

 نشان را هپاتوتوکسیک و نفروتوکسیک ،کاردیوتوکسیک، نوروتوکسیک

 فعالیت یک .مطالعه ما نیز اثر سمیت را نشان داد S. haddoniدادند.

فارس  خلیج S. haddoniتوسط زدن نیش از بعد ماندگار ادماتوژنیک

فتد. ادم ماندگار و فعالیت درمونکروتیک سریع بعد اتواند اتفاق بیمی

 آن نتایج، مطابق با ای هستند.توجه زهر پدیده قابل پوستیتزریق زیر از

زهر  از سریع درمونکروتیک فعالیت ،ماندگار ادماتوژنیک روی گزارش اولین

 سازی نیشها شبیهفارس است. داده خلیج S. haddoni دریایی شقایق

مدیریت  برای که دهدمی نتیجه را ما مطالعه مورد دریایی شقایق زدن

 .خواهند داشت درمان ارزش دنبال آن برای استراتژیو هم به کلینیکی
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Abstract 
S. haddoni is one of the venomous animals of Persian Gulf and characterization of its biological 

activity and toxicity are of great value concerning discovery of new potential pharmaceutical agents as 

well as study of toxicity of the crude venom. The main goal of this study was to survey biological 

activities fractions isolated from methanol extract of tentacles from the Persian Gulf sea anemone. LD50 

of isolated fractions venom of S. haddoni was recorded on Balb/c mice with intravenous injection. 

Edematogenic activity of isolated fractions from venom was performed by injection into the sub plantar 

region of the left hind paw male Balb/c mice (average weight 20–22 g) in tetra plicate. Dermonecrosis 

activity of the venom was checked on male New Zealand rabbit's skin (3kg). LD50 of F1 was recorded at 

38.8 mg/ml. The highest edematogenic activity was seen just two hours after injection 5mg/ml from F4 

(179.4 %) and decreased up to 70.5% during 10day. 30mg/ml of F1, F3 and F4 fractions made necrosis 

area 4, 3, 5mm respectively after 3 hours. Instant potent edema and rapid dermonecrotic activity are 

significant phenomena after injection of intradermal. This is the first report on instant edematogenic and 

rapid dermonecrotic activities of the Persian Gulf Sea Anemone venom, Stichodactyla haddoni. The 

results would also be of high value to better management of clinical conditions and follow up treatment 

strategies as well.  
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