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چکیده
بررسی کنونی بهمنظور تعیین ویژگی سمیت سلولی عصارههای استخراجی از شکمپای  Siphonaria carboانجام شد .میزان سمیت
عصارههای آبی و اتانولی این گونه بهوسیله آزمون سمیت یاختهای با استفاده از آرتمیا انجام شد .همچنین اثرات انعقادی و لیزکنندگی روی
گلبولهای قرمز خون انسان بررسی گردید .نمونهها از صخرههای سواحل بوشهر جمعآوری شد .دو روش عصارهگیری از بافت تر و خشک با
استفاده از حالل های آبی و اتانولی مورد استفاده قرار گرفت .نتایج آزمون سمیت یاختهای نشاندهنده این بود که همه عصارهها (بهجز عصاره آبی
خشک) اثر کشندگی داشتند و میزان سمیت با افزایش غلظت عصاره همبستگی داشت .عصاره آبی تر بیشترین میزان سمیت ()LC50-24hr=5/98
را در مقایسه با سایر عصارهها داشت .نتایج بهدست آمده از تست همولیز خونی نشان داد اثر همولیتیک معنیداری در عصارههای استخراجی وجود
ندارد .همچنین آزمونهای انعقادی نشان دادند خاصیت ضدانعقادی در عصارههای استخراجی وجود ندارد .بهطورکلی در بررسی کنونی خاصیت
ضدانعقادی قوی مشاهده نشد ،ولی باال بودن اثر کشندگی سلولی عصارهها ،نشان دهنده احتمال باالی سایر اثرات مانند اثرات ضد توموری و ضد
انگلی میباشد .روشهای تخلیص عصارهها بهمنظور دستیابی به کاربردهای دارویی عصاره پیشنهاد میگردد.
کلمات کلیدی :سمیت سلولی ،همولیز خون ،ضدانعقاد ،فراوردههای طبیعی
* پست الکترونیکی نویسنده
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اثرات سمیت سلولی ،همولیز و ضدانعقادی عصاره خارهچسب

شادی و همکاران

مقدمه
نرمتنان جنس سیفوناریا (( )Siphonariaزیر رده ریهداران و تیره
کشککداران سیفونارئیده) بهعنوان خارهچسبهای کاذب ( False
 )limpetsشناخته میشوند .این جانداران پوستهدار ،بهعنوان گیاهخوارانی
بهشمار میروند که دارای تنفس هوازی هستند ( Jerezو همکاران،
2006؛  Ansellو همکاران .)1999 ،سیفوناریاها دارای پراکنش جهانی
در کناره دریاها هستند و فقط ،در قطب شمال یافت نمیشوند .از
انواع سیفوناریا که در سواحل خلیج فارس گزارش گردیدهاند میتوان
به گونههای،Siphonaria kurracheensis،Siphonaria ashger
 Siphonaria savignyiاشاره نمود .همچنین انواعSiphonaria lecanium
و  Siphonaria basseinensisنیز در این منطقه دیده شدهاند (Bosch
و همکاران.)1995 ،

Siphonaria carbo

( Luchtelو همکاران1997 ،؛  .)1984 ،Bubelماده ترشح شده از
آنها حاوی متابولیتهای ثانویه متفاوتی است ،که دلیل تفاوت آن در
نوع رژیم غذایی موجود و یا ماهیت شیمیایی خاص خود جانور میباشد
(2006 ،Davies-Coleman؛  Wageleو همکاران2006 ،؛  Ansellو
همکاران1999 ،؛  .)1984 ،Bubelوجود ملکولهای چسبنده سفید
از غدد ترشحی خانواده سیفونارئیده یکی ازمکانیسمهای اجتناب از
شکارچی میباشد ( Ansellو همکاران .)1999 ،دفاع شیمیایی در
بعضی از گونههای سیفوناریا بسیار موثر هستند بهطوریکه بسیاری از
شکارچیان در سیستم تغذیهای خود به راحتی پتلوگاستروپودها را
مصرف ،اما از خوردن سیفونارئیدها اجتناب میکنند ( McQuaidو
همکاران1999 ،؛  Branchو 1985 ،Cherry؛  .)1981 ،Branchاما
تحقیقات کمی بر روی نقش ماده یاد شده در دفاع شیمیایی صورت
1999؛
همکاران،
و
(McQuaid
است
گرفته
 Ansellو همکاران.)1999 ،
بررسی کنونی بهمنظور تعیین ویژگی سمیت عصارههای استخراجی
از شکمپای  Siphonaria carboانجام شد .در این رابطه با استفاده از
آزمون کشندگی آرتمیا و اثرات انعقادی و لیزکنندگی روی گلبولهای
قرمز خون میزان سمیت عصارههای آبی و اتانولی این گونه بررسی گردید.

مواد و روشها
شکل  :1تصویر خارهچسب  Siphonario carboدر صخرههای
سواحل بوشهر

خارهچسبهای سیفوناریا بهدلیل نداشتن آبشش واقعی از خاره
چسبهای حقیقی (زیررده جلوآبششان یا  Prosobranchiaو تیره
کشککداران یا  Patellidaeو  )Acmaedaeمتمایز هستند .سیفونارئیده
مثل سایر ریهداران در سمت راست بدن دارای حفره ریوی میباشد.
وجود چنین حفرهای اجازه میدهد تا بر روی خشکی و از هوا تنفس
نمایند .آنها با دارا بودن جبه پشتی تکامل یافته که توسط یک سری
چین خوردگیهای پیچیده ،تشکیل یک آبشش ثانویه را داده است،
توانایی تنفس در زیر آب را نیز دارند ( Ansellو همکاران.)1999 ،
سیفوناریا بهدلیل توانایی تنفس هوایی در خشکی و آب قادرند در
منطقه جزر و مدی ساکن باشند .این موجودات میتوانند در خط
سواحل صخرهای مناطق بسیار گرم نیز زندگی کنند (.)2006 ،Garson
این جانداران دارای اجداد دریایی هستند .همچنین شواهد نشاندهنده
این است که آنها پل تکاملی میان نرمتنان شکمپای دریایی و خشکیزی
هستند ( Ansellو همکاران .)1999 ،مخاط ترشحشده از شکمپایان توسط
غدد موجود در بخشهای روی پوست و زیرپوست تولید میگردد
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خارهچسب ( )Siphonaria carboاز بخشهای مختلف صخرهای
مناطق جزر و مدی شهر بوشهر و با اسکالپل جدا گردید .سپس نمونههای
جدا شده از این سواحل ،با یونولیت حاوی آب دریا به آزمایشگاه منتقل
شد .نمونهها را چندین بار با آب شست و شو داده تا هر گونه گل و
الی اضافی خارج گردد .در ادامه ،خارهچسبها جهت نگهداری تا ادامه
آزمایشها در دمای  -20منتقل شدند.

شکل  1منطقه جغرافیایی نمونهبرداری (سواحل شهر بوشهر در
شمال خلیجفارس)
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از دو روش عصارهگیری از بافت تر و خشک استفاده شد .در
روش عصاره گیری از بافت تر در هر بار عصاره گرفتن مقدار  250گرم
نمونه تر با نسبت  4:1با اتانول به خارهچسبها اضافه گردید و بعد
از 72-96ساعت بههمزدن توسط شیکر ،ظرف دربردارنده نمونه با
فویل آلمینیومی پوشیده و بهمدت  96ساعت زیر هود قرار گرفت.
مایع بهدست آمده فیلتر شد و محلول حاصل طی مدت 2روز در دمای
35-39درجه سانتیگراد بهطور کامل خشک گردید ( Raviو همکاران،
2012؛  Jamaliو همکاران .)2010 ،در روش عصارهگیری از بافت
خشک مقدار50گرم از نمونههای بدون صدف برای مدت  96ساعت
در اون با دمای  50-55بهمدت  96ساعت خشک شد .نمونههای
خشک شده بهصورت پودر درآمد .سپس نمونه حاصله با الکل 96
درجه به نسبت  1:4ترکیب و بهمدت  96ساعت تحت شرایط دمای
اتاق و نور کم روی شیکر قرار گرفت ( Ramasamyو همکاران،
2013؛  Jamaliو همکاران .)2010 ،محلول حاصل فیلتر شد و در
دمای  35-39درجه سانتیگراد بهمدت دو روز خشک گردید ( Raviو
همکاران2012 ،؛  Marianaو همکاران .)2009 ،در عصارهگیری به
حالل آبی از روش فریزدرای جهت خشککردن عصاره استفاده گردید.
آزمون سیتوتوکسیک :برای انجام تست سمیت سلولی از
( BSLAیا brine shrimp lethality

روش کشندگی ناپلیوس آرتمیا
 )assayاستفاده شد .مطابق این روش ابتدا  1گرم از سیست آرتمیا
در  750میلیلیتر آب با شوری تقریبی  25بخش در هزار  ،دمای 28
درجه سانتیگراد آب ،در زیر نور المپ فلورسنت و تحت شرایط
هوادهی مداوم بهمدت  24ساعت تفریخ گردید .سپس ،از ناپلئوسهای
هچ شده برای هر آزمون تعداد  20ناپلئوس فعال انتخاب شدند و به
لولههای حاوی  5میلیلیتر از آب با شوری  25بخش در هزار منتقل
شد .در ادامه به لولهها مقدار  100 ،10و  1000میکروگرم بر میلیلیتر
از هر عصاره اضافه گردید .کلیه تیمارها با سه بار تکرار انجام شد و
یک تیمار کنترل منفی نیز درنظر گرفته شد .همه لولهها دارای شرایط
یکسان در زیر نور و دمای  37درجه سانتیگراد قرار گرفتند .بعد از
طی  24ساعت تعداد الروهای زنده و مرده در زیر میکروسکوپ استریو
شمارش گردید .این نتایج بهمنظور سنجش پتانسیل سمیتزایی مورد
استفاده قرار گرفت ( Meyerو همکاران .)1982 ،نتایج براساس این
فرمول محاسبه گردید:
(}×100تست – کنترل)/کنترل}= ارزیابی زیستی درصد مرگ
آزمون همولیتیک :سنجش اثر همولیزی عصارههای استخراجی
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با pH =8توسط نرمال سیلین( )%0/8 NaClسه بار شستشو داده شد.
سپس از رسوب گلبولهای قرمز شسته شده در  Tris-HClو NaCl
سوسپانسیون دو درصد تهیه گردید .مقادیر 200 ،300 ،400 ،500
و 100میکرولیتر از هر عصاره با غلظت  1میلیگرم در میلیلیتر را با
 150میکرولیتر حالل مخلوط گردیدند و با حالل  Tris-HClو NaCl
به حجم  1میلیلیتر رسانده ،سپس  200میکرولیتر از سوسپانسیون
دو درصد اریتروسیت اضافه گردید .پس از انکوبه کردن بهمدت 30
دقیقه فعالیت هموالیتیکی بهوسیله قرائت طول موج  540نانومتر
توسط دستگاه االیزا بررسی گردید.
آزمون ضدانعقاد Activaited Partial ThromboplastinTime-

 :a-PPTبرای ارزیابی اثر ضدانعقاد مطابق روش )1957( Margolis
ابتدا مقدار  100میکرولیتر از عصارهها با  150میکرولیتر نرمال سالین
 %0/9و  2/25میلیلیتر از پالسمای انسانی مخلوط گردید .سپس
محلول آزمون بهمدت  5دقیقه در دمای  37درجه سانتیگراد در
حمام گرم بنماری قرار گرفت .از محلول آزمون فوق مقدار 100
میکرولیتر برداشته شده و با  100میکرولیتر سفالوپالستین مخلوط
گردید .برای سنجش زمان انعقاد میزان  100میکرولیتر از محلول
کلسیم کلراید اضافه شد .بهمنظور یکسانسازی محلول با دمای محیط
با روش پارویی مخلوط شد .زمان انعقاد لخته فیبرین بعد از  30ثانیه
ثبت گردید .در مورد آزمون همولیز سلولهای خونی ،جذب بین 0/5
تا  ،1بیانگر همولیز متوسط و بین  0/5تا 0/2نشانگر فعالیت همولیتیکی
پایین میباشد .توکسینهایی که همولیز آنها زیر  0/2باشد،
غیرهمولیتیک میباشند.
) :Prothrombin Time (PTبرای ارزیابی اثر ضدانعقاد مطابق
روش  )1945( Quickمقدار  100میکرولیتر از محلول آزمون با 100
میکرولیتر از ترمبوپالستین مخلوط گردید .در مرحله بعد برای سنجش
زمان انعقاد لخته فیبرین میزان  100میکرولیتر از محلول کلسیم
کلراید  0/9درصد اضافه گردید .سپس با روش پارویی بهمنظور یکسان
سازی محلول با دمای محیط مخلوط شد .سپس زمان انعقاد لخته
فیبرین بعد از  10ثانیه ثبت گردید.
آنالیز دادهها :کلیه آزمونها با سه بار تکرار انجام گرفت .برای
تعیین غلظت کشنده  )LC50( %50از نرمافزار  Probit Analyserاستفاده
شد .سایر سنجشها از جمله محاسبه میانگین و انحراف معیار و
ترسیم نمودارها با استفاده از نرمافزار  Excel 2010انجام گرفت.

براساس روش انجام شده توسط  Bondocو همکاران ( )2013با
استفاده از گلبولهای قرمز انسانی انجام شد .ابتدا خون شسته شده
دو درصد از فردی ،غیرسیگاری و مرد تهیه گردید .خون با Tris-HCl
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Siphonaria carbo

کشندگی با افزایش غلظت کاهش مییافت .عصاره آبی تر دارای
سمیت کشنده  %50کمتری نسبت به بقیه بود ،لذا از نظر سمیت
بیشترین سمیت را در بین عصارههای استخراجی داشت .از آنجاکه
کلیه مقادیر بهدست آمده در این بررسی در زیر  0/2قرار دارند
(جدول ،)2بنابراین عصارههای استخراجی فاقد خاصیت همولیتیک
هستند.

نتایج
نتایج آزمون سمیت یاختهای روی ناپلی آرتمیا نشاندهنده
این بود که بهجز عصاره آبی خشک بقیه عصارهها اثر کشندگی روی
یاختههای مورد نظر داشتند (جدول  .)1در مورد عصاره آبی خشک،
سطح کشندگی کم بود و همچنین برخالف سایر عصارهها میزان

جدول  :1نتایج آزمون سمیت سلولی بهروش BSLA

اتانولی تر
اتانولی خشک
آبی خشک
آبی تر

LC50

 µ1000غلظت

 µ100غلظت

 µ10غلظت

23/47
21/61
120/71
5/98

73/33±5/77
73/33±5/77
20±10
63/33±11/54

43/33±7/85
40 ±0
40±10
33/33±5/7

26/66±7/85
26/6±5/16
66/6±5/7
60±34/64

جدول :2نتایج بررسی همولیز عصارههای استخراجی
عصاره

µ 100

µ 200

µ 300

µ 400

µ 500

اتانولی تر
اتانولی خشک
آبی تر
آبی خشک

0/042 ±0/137
0/031±0/123
0/007±0/075
0/029±0/066

0/022 ±0/129
0/032±0/137
0/013±0/067
0/006±0/052

0/027±0/143
0/039±0/132
0/018±0/078
0/004±0/054

0/020±0/142
0/029± 0/143
0/010±0/079
0/026±0/068

0/011± 0/158
0/021± 0/148
0/004±0/081
0/003±0/052

0/18
0/16
0/14
0/12
0/1
0/08
0/06
0/04
0/02
0

اتانولی تر
اتانولی خشک
آبی تر
آبی خشک
100

200

300

400

500

شکل :3همولیز سلولهای خونی انسانی توسط عصارههای مختلف

آزمون ضدانعقاد :میزان فعالیت ضدانعقادی هر چهار عصاره مورد
آزمون  PTو Margolis

آزمون براساس روشهای  )1945( Quickبرای
( )1957برای آزمون  a-PPTارزیابی گردید .نتایج نهایی نشان داد
هیچیک از عصارههای استخراجی دارای ویژگی ضدانعقادی نبودند .از
آنجاکه محدوده نرمال آزمون  )30-45( a-PPTمیباشد و نتایج همه
عصارههای استخراجی در محدوده نرمال  a-PPTقرار داشتند لذا هیچ
یک از عصارهها دارای ویژگی ضدانعقادی چشمگیری نبودند (جدول.)3
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جدول  :3نتایج نهایی آزمون ضدانعقادی بهروش a-PPT

(اعداد بر حسب ثانیه هستند)
عصاره

میانگین

اتانولی تر
اتانولی خشک
آبی تر
آبی خشک

32/64±2/85
33/53±2/51
31/73±1/22
37/47±0/92
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در مورد آزمون  PTنیز نتایج مشابهی مشاهده شد .بر این اساس
نتایج خام بهدست آمده بهوسیله جدول استاندارد  INRمحاسبات PTT
و  PTمورد ارزیابی قرار گرفت .در میان نتایج نهایی مشخص گردید
هیچیک از عصارههای استخراجی دارای ویژگی ضدانعقادی نبودند
(جدول.)4
جدول :4نتایج آزمون ضدانعقاد PT

عصاره

INR

اتانولی تر
اتانولی خشک
آبی تر
آبی خشک

14/0±02/18
15/0±12/13
14/0±60/54
14/1±76/07

بحث
در سالهای گذشته تالشهای بسیاری در جهت یافتن ترکیبات
زیست فعال از منابع طبیعی صورت گرفته است .در این میان،
زیستمندان دریایی بهدلیل تنوع بسیار زیاد گونهها و همچنین زیست
بومهای مختلف سبب شده بسیاری از تحقیقات جهت شناسایی و
استخراج مواد زیست پزشکی نوین به بررسی جانداران دریایی متمرکز
شود .بهدلیل نیروهای گزینشی که در محیطهای دریایی بهطور پیاپی
بر موجودات تاثیر میگذارند ،سازگاریهای زیستی و فیزیکوشیمیایی
مختلفی در آنها بهوجود آمده که سبب شده دریا سرچشمه خوبی
برای تامین داروهای جدید باشد.
خارهچسبها موجوداتی قلمروطلب با تنفس از هوا هستند .آنها
در زمان مد به سختی به محل معین و همیشگی بستر صخرهای خود
میچسبند .حاشیه پوسته صدفی آنها با فرورفتگیها و برآمدگیهای
محل اتصال آنها به صخره کامالً متناسب است .در زمان جزر برای
چرای جلبکها از منزلگاه خود خارج میشوند و بنابراین در معرض
شکارچیان ساحلی قرار میگیرند .هنگامیکه خارهچسب توسط
شکارچی تهدید میگردد از خود مخاط سفیدرنگی ترشح میکند که
دارای متابولیتهای پلی پروپیونات است .با توجه به اینکه بررسیهای
اندکی روی این ترکیبات صورت گرفته است ،اطالعات اندکی درباره
تاثیرات آن روی سایر موجودات وجود دارد .برخی مطالعات نشاندهنده
اثرات ضدباکتریایی این ترکیبات میباشند ( Carballeiraو همکاران،
.)2001
از حدود سی سال پیش مشخص شده است خارهچسبهای
سیفونارید دارای متابولیتهای پلیپروپیونات هستند که بهعنوان دفاع
شیمیایی در برابر شکارچیان از آن استفاده می کنند (.)1988 ،Fautin
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این متابولیتها مورد توجه بسیاری از شیمیدانها قرار گرفته
است و ویژگی ضدباکتریایی آنها بهاثبات رسیده است (Garson
و همکاران1994 ،؛  Patersonو  )1992 ،Perkinsولی تا کنون بررسی
کشندگی یاختهای ترکیبات این موجودات بررسی نشده است.
در بررسی کنونی به اثرات کشندگی سلولی براساس آزمون آرتمیا
و همولیز و ضدانعقادی این ترکیبات با هدف کاربردهای زیست پزشکی
پرداخته شد .در مورد اثرات کشندگی سلولی ،برخی عصارهها دارای
اثرات قابل توجهی بودند ،ولی درباره تاثیرات آنها روی یاختههای
خونی اثرات قابل توجهی بهدست نیامد.
عصارههای متعددی با منشا جانوران دریایی بر روی ناپلی آرتمیا
مورد آزمون قرار گرفتهاند و در بیشتر موارد دارای اثر سمیت بودهاند
( Mohammadizadehو همکاران2013 ،؛  Carballoو همکاران2002 ،؛
 Thompsonو همکاران .)1985 ،در مرحله بعدی بسیاری ازترکیبات
بهدست آمده از این روش شناسایی شدهاند .برخی از این ترکیبات
روی دیگر مدلهای زیست پزشکی مورد غربالگری قرار گرفتهاند.
نتایج نشاندهنده گستره وسیعی از فعالیتهای زیستی مانند ویژگیهای
ضدسرطانی ،ضدالتهابی و سرکوب ویروس  HIVاز این عصارهها میباشد
( Shakouriو همکاران2016 ،؛  Bahroudiو همکاران2015 ،؛
 Ehsanpourو همکاران2015 ،؛  Herenciaو همکاران1998 ،؛
 McCuneو همکاران.)1990 ،
میزان کشندگی سلولی ( )LC50عصارههای استخراجی مقادیر
باالیی را نشان میدهد که سبب میشود این عصارهها ،جهت ادامه
ارزیابیهای زیست پزشکی گزینه بسیار مناسبی باشند .برای نمونه
عصارههای متانولی استخراجی از خیار دریایی  H. leucospilotaدارای
 LC50حدود  40میکروگرم بر میلیلیتر بوده است .در بررسیهای
بعدی ترکیبات استخراجی از این گونه دارای ویژگی ضدسرطانی
مناسبی شناخته شد ( Sarhadizadehو همکاران2014 ،؛
 Mohammadizadehو همکاران .)2013 ،مقدار کشندگی سلولی به
دست آمده در بررسی کنونی ( 5/9میکروگرم بر میلیلیتر مطابق
جدول )1نشاندهنده سمیت نسبی باالتری میباشد که بههمین جهت
بررسیهای بیشتری روی یاختههای سرطانی در مورد این عصارهها
توسط نگارندگان در حال انجام میباشد.
در بررسیهای پیشین مشخص شده است که گونههای سیفوناریا
دارای ترکیبات پلی پروپیونات با ساختارهای متنوع هستند (Beukes
و  .)1999 ،Davies-Colemanدر سایر گونههای سیفوناریا این ترکیب
مسئول سمیت سلولی عصارههای استخراجی از این گونهها معرفی
شده است .در بررسی کنونی ،عصاره استخراجی از این خارهچسب
سواحل بوشهر دارای خاصیت سمیت بود .این ویژگی سمیت را
میتوان به وجود ترکیبات پلی پروپیونات نسبت داد ( Paulو همکاران،
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 .)1997براساس میزان  LC50بهدست آمده از درصد مرگ ،بیشترین
اثر کشندگی مربوط به عصاره آبی تر میباشد و عصاره آبی خشک،
کمترین اثر کشندگی را دارد .در مطالعات  Cutignanoو همکاران
( )2012استئاریکاسید بهعنوان یکی از ترکیبات شناخته شده در
برخی سیفوناریاها گزارش گردیده است .این ماده بهعلت ماهیت اسیدی
خود در آب انحاللپذیر است .بنابراین میتوان نتایج کشندگی باالتر
در عصاره آبی را به احتمال حضور این ترکیب در عصاره مربوط دانست.
نکته قابل توجه این بود که در میان عصارههای مورد آزمون،
عصاره آبی خشک که کمترین اثر کشندگی را داشته ،دارای اثر معکوس
جالب توجهی میباشد .بهنحویکه میزان کشندگی این عصاره در
غلظتهای باالتر از  10میکرون ،کاهش یافته است .یعنی با افزایش
مقدار عصاره در غلظت ،میرایی کمتر شده است .تفاوتهای ناشی از
انواع عصارههای متنوع و روشهای عصارهگیری که ترکیبات متفاوتی
را از پیکره موجود جدا میکنند ،احتماالً دلیل نتایج غیر یکسان در
پژوهش حاضر میباشد .همچنین وجود تفاوت در بین عصارهها بهدلیل
تنوع ناشی از فرآیند پیشعصارهگیری بافتهای خشک و خیس موجود
میتواند دلیل دیگری برای تفاوت در نتایج باشد.
ایمنی هومورال در بیمهرگان دریایی ،با عوامل ضدمیکروبی که
در سلولها خونی و پالسما وجود دارد ،همراه با واکنشهایی مانند
کواگلوسیون همولنف یا مالنیزاسیون توأم بوده و ایمنی سلولی نیز در
این ارگانیسمها توسط هموسیتها که سلولهای متحرکی هستند و
میکروبها را فاگوسیتوز کرده و مواد محلول سیتوتوکسیک و ضد
باکتریایی را بهدرون همولنف ترشح میکنند ،اعمال میشود (Becker
و .)2008 ،Terlau
بررسی خاصیت همولیتیک با هدف ارزیابی تاثیر مواد بر گلبولهای
قرمز با هدف غربالگری اولیه ترکیبات موجودات بهمنظور ورود به
صنایع مختلف بهویژه بخش دارویی صورت میپذیرد .ویژگی
همگلوتیناسیون و همولیز در حدود  60در صد از نرمتنان دریایی دیده
میشود .این ویژگی به برخی ملکولهای زیست فعال مانند لکتینها
نسبت داده میشود ( Dreschو همکاران2005 ،؛  Mojicaو همکاران،
 .)2005در بسیاری از موارد هم هنوز ماهیت ماده همولیزکننده
مشخص نشده است ،اگر چه برخی موجودات دریایی که دارای ویژگی
همولیز مناسبی بودهاند و یا مطالعات بسیار زیادی روی آنها انجام
شدهاند دارای ترکیبات شناخته شدهای با این ویژگیهای کاربردی
میباشند .برای نمونه ویژگی هموالیتیک بسیاری از خیارهای دریایی
به ترکیبات ساپونینی و شبه ساپونینی نسبت داده شده است (Bahroudi
و همکاران2015 ،؛  Shadiو همکاران2015 ،؛  Ismailو همکاران،
2008؛  Kalininو همکاران .)1996 ،داشتن ویژگی کشندگی یاختهای
در کنار نبود فعالیت همولیتیک در برخی موجودات دریایی گزارش
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شده است ( Alencarو همکاران2015 ،؛  Wilkeو همکاران.)2010 ،
در بررسی کنونی هیچیک از عصارهها دارای ویژگی همولیتیک نبودند.
از آنجاکه عصارههای بهدست آمده دارای خواص ضدانعقادی نبودند،
بهطورکلی در این زمینه نمیتوان سمیت خونی باالیی را برای عصارههای
استخراجی از این نرمتن درنظر گرفت .یکی از مواردی که در رابطه با
این سمیت پایین در مقایسه با موجوداتی مانند لیسههای دریایی که
دارای ویژگیهای همولیتیک باالیی بودهاند میتوان به وجود پوسته
مستحکم که بهعنوان سد دفاعی فیزیکی عمل میکند آن اشاره نمود
که موجود نیاز کمتری به مکانیسمهای شیمیایی جهت مقابله با عوامل
محیطی از قبیل شکارچیان دارد.
بهطورکلی در بررسی کنونی ویژگی ضدانعقادی و همولیتیک
باالیی از ترکیبات خارهچسب  S. carboمشاهده نشد ،ولی ویژگی
کشندگی یاختهای باالیی دیده شد .وجود این خواص کشندگی سلولی
در برخی عصارهها را میتوان اثر مناسبی برای ادامه این بررسی مطرح
نمود .این غربالگری اولیه در مورد کشندگی سلولی میتواند در مطالعات
آینده در زمینه بررسی اثرات ضدتوموری و ضدانگلی ترکیبات مورد
نظر ادامه یابد .بهطورکلی ترکیبات جداسازی شده از بیمهرگان دریایی
که دارای کشندگی یاختهای ( )LC50کمتر از  70میکروگرم در
میلیلیتر در آزمون کشندگی آرتمیا ( )BSLTباشند ،نشانگر داشتن
پتانسیل فعالیت علیه سلولهای سرطانی میباشد ( Edradaو همکاران،
2000؛ Edradaو همکاران .)1998 ،کشندگی یاختهای قوی بهدست
آمده در بررسی کنونی ،پتانسیل مناسبی برای اثرات زیست پزشکی
نشان میدهد.
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