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در مناطق بین جزر و مدي جزیره هرمز به فراوانی دیده مـی  Stichodactyla haddoni شقایق دریایی -چکیده

کـه موجـب   اشـاره کـرد   ) و دماي بـاال   UVداراي( توان به نورخورشیدمیهاي مهم این مناطق از استرس. شود
پاسـخ سـلولی در برابـر     . شـود مـی هـاي آزاد  افـزایش رادیکـال  افزایش اکسیداسیون درون سلولی و در پـی آن  

اشـتن  اکسـیدانی و دوم د  اندوخته کردن ترکیبـات آنتـی  : هاي دفاعی از جملههاي آزاد، افزایش مکانیسم رادیکال
شـرقی اسـکله   بخـش  ناحیه بین جزر و مـدي  از  ،از این شقایق برداري نمونه. باشد اکسیدانی میهاي آنتیآنزیم

بر  %40 و متانول (PBS) گیري با استفاده از دو حالل بافرفسفات نمکیعصاره. گرفتانجام ، جزیره هرمز شهري
نمونه مجزا به  6تکرار از  6گرم از وزن تر صفحه دهانی با  10گرم از وزن خشک مخاط با دو تکرار و  2روي 

هـا بـا اسـتفاده از    اکسیدانی آنت آنتیهاي متفاوتی از عصاره خام تهیه و خاصی غلظت. طور جداگانه انجام شد
وابستگی غلظت با خاصیت  .سنجیده شد IIIو قدرت احیاکنندگی آهن  DPPH کنندگی رادیکالخنثی هايروش
-مخاط عصارهبراي   50ICمقدار ، DPPHدر روش . مشاهده گردید ، در هر دو روشها عصارهاکسیدانی تمام  آنتی

و بـراي صـفحه    85/1 ±016/0، 469/1 ±208/0ب برابـر بـا   به ترتی% 40و متانول PBSگیري شده با دو حالل 
گرم بر  میلی 444/0 ±036/0، 733/0 ± 06/0 به ترتیب% 40و متانول  PBSگیري شده با دو حالل دهانی عصاره

داري  معنـی  اکسیدانی صفحه دهانی شقایق دریایی به طـور فعالیت آنتی نشان داد کهنتایج  .لیتر محاسبه شدمیلی
  .استبیشتر از مخاط 

  .DPPH ،موکوس، استرس اکسیداتیو ،شقایق دریایی :واژگانکلید
  

  مقدمه -1
خلیج فارس به دلیل داشتن شرایط طبیعی ویژه و همچنین 

هاي ایجاد شده در خطوط ساحلی خود داراي توسعه
استخراج نفت . ]1[باشد زیستی بسیار پراسترس میمحیط

هاي خانگی به طور ها، ورود پسابکشو عبور نفت
ها و همچنین تصادفات مستقیم یا از طریق رودخانه

ترین عواملی هستند که ها از جمله مهمدریایی و جنگ
هاي زیستگاه .گذارندمی تأثیرروي کیفیت آب این خلیج 
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هاي انسانی قرار فعالیت تأثیرساحلی به طور بالقوه تحت 
یندهاي صورت گرفته در اکننده فرداشته و بازتاب

اجزاي . باشندهاي اقیانوسی، اتمسفري و زمینی می سیستم
ها ممکن است به صورت مستقیم یا زیستی این زیستگاه

  ].2 [قرار گیرندها این فعالیت تأثیرغیرمستقیم تحت 
هایی با موجودات ناحیه ساحلی، گونه در این میان،
ند که در این محیط پراسترس یافت هستسازگاري باال 

هاي پراسترس عامل سازگاري به این محیط. شوندمی
هاي دریایی منابعی قوي از سبب شده است که اکوسیستم

عنوان و دریا به را فراهم کرده  زیستیترکیبات شیمیایی و 
 یک منبع عظیم از ترکیبات زیست فعال جدید شناخته

دلیل اینکه در هر شرایط فیزیکی و شیمیایی  به. ]3،4[شود 
در محیط زیست دریایی، تقریباً در هر کالس از 

هاي ها با ویژگیموجودات دریایی انواعی از مولکول
شود، اهمیت جانداران  فرد یافت میساختاري منحصربه

عنوان یک منبع از مواد جدید در حال رشد،  دریایی به
موجودات دریایی از نظر بیوشیمیایی  .یک واقعیت است

 هاي فیزیولوژیکمکانیسمداراي اند و تکامل یافته
مواد زیست فعالی را براي مقاصدي مانند  ند کها خاصی

تولیدمثل، ارتباطات و محافظت در برابر شکارگري، 
این مواد  .]5[کنند ولید میاز خود ت... عفونت و رقابت و

بر در زیست فعال طیف وسیعی از ترکیبات مختلف را 
مهرگان از بین این تنوع زیستی دریایی، بی .]6[گیرد می

-ها و مرجاندریایی، اسفنجشقایقهمانند  دریایی چسبیده،

هاي ثانویه زیست فعال هاي نرم، تعداد زیادي از متابولیت
میکروبی، ضدتومور، ضدالتهاب، را که شامل مواد ضد

هاي بازدارنده تقسیم سلولی، اکسیدان، آنزیمآنتی
هاي کنترل سیتوتوکسیک و همچنین موادي با ویژگی

 [کنندهاي قلبی عروقی و غیره است را فراهم میمکانیسم

7[.  
و رده  Cnidaria شاخه(هاي دریایی در شقایق

Anthozoa (تحرك کم و طور عمده ساکن کف، منزويبه

هستند که به یک بستر سخت با استفاده از اندام شبیه به 
هایی دارند همچنین تانتاکول. شوندآلت مکنده متصل می

 براي گرفتن و انتقالو  حفره دهانی را احاطه کرده که 
در  شقایق دریایی .]8[شوند به دهان استفاده می طعمه
نور کافی وجود داشته  جزر و مدي تا عمقی که مناطق
حضور  ،در رسوب نرم پنهان شودبتواند ستون آن  وباشد 
این گونه در مناطق بین جزر و مدي جزیره . ]9[دارد 

را شقایق دریایی  1 شکل .شودهرمز به فراوانی دیده می
  .دهدهرمز نشان میجزیره در ناحیه جزر و مدي 

  

  
  Stichodactyla haddoniشقایق دریایی یک نمونه   1 شکل

 
توان میهاي مهم زیست محیطی در این مناطق از استرس

اشاره ) داراي اشعه فرابنفش و دماي باال( به نورخورشید
و دما در جانوران  UVیکی از عوارض افزایش تابش . کرد

هاي افزایش اکسیداسیون درون سلولی و افزایش رادیکال
 . باشدآزاد می

)Reactive oxygen species (ROS و )Reactive 

nitrogen species( RNS اکسیژن مشتقات فعال ترتیب به 

 در و فیزیولوژیک شرایط در دائماً که باشندنیتروژن می و

. ]10 [شوندمی تولید هااسترس اکسیداتیو در سلول نتیجه
 توان به سوپراکسیداز جمله مشتقات فعال اکسیژنی می

)O2
 )OH( و هیدروکسیل )H2O2( ، پراکسید هیدروژن) . −

   .]11[ اشاره کرد )O(و اکسیژن تک الکترونی
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هاي آزاد، افزایش پاسخ سلولی در برابر رادیکال 
هاي دفاعی علیه مکانیسم. ]12[ استهاي دفاعی مکانیسم
هاي آزاد به علت استرس اکسیداتیو، مشتمل بر رادیکال
تعمیري، هاي هاي پیشگیري کننده، مکانیسممکانیسم
-اکسیدانی میهاي آنتی هاي فیزیکی و مکانیسم مکانیسم

 بسیاري در اکسیداتیو تحقیقات نشان داده که استرس .شود

  .]13[دارد  نقش پاتولوژیک از مراحل
ها، از جمله اثرات مخرب استرس اکسیداتیو در مرجان

تر باشد، که بیش ها میشدگی و در نهایت نابودي آنسفید
 هایی هاي سخت گزارش شده است، اما گزارش در مرجان

نیز وجود دارد که این استرس با ایجاد اختالل در مکانیسم 
توانند هاي دریایی میهاي همزیست با شقایق عمل جلبک

دو راه عمومی براي مقابله  .]14 [ها نیز شودسبب مرگ آن
هاي آزاد، شامل اندوخته کردن ترکیبات با رادیکال

. استاکسیدانی هاي آنتیو دوم داشتن آنزیماکسیدانی  آنتی
 که باعث کند شوند،می گفته موادي به هااکسیدان آنتی

هاي ناشی اکسیداسیون در آسیب یندهايافر توقف و کردن
هاي دفاع   آنزیم. ]15[ شوندمی از استرس اکسیداتیو

اکسیدانی شامل سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون  آنتی
    .]13[ است کاتاالزپراکسیداز و 

اکسیدانی گزارش شده در شقایق از جمله ترکیبات آنتی
 هاهایی از قبیل کاروتنوئیدحضور رنگدانه ،دریایی

اکسیداسیون نوري از حذف طریق فرآیند که از  باشند می

همچنین  .]16 [دنکنهاي آزاد جلوگیري میرادیکال
جلوگیرنده ها به عنوان ترکیبات ضدآفتاب و مایکوسپورین

هاي آنتیاز آسیب اشعه فرابنفش که به عنوان مولکول
هاي سمی اکسیژن شناخته اکسیدانی جهت زدودن رادیکال

   .]17[ اندشدهها نیز گزارش شوند که در کورالمی
 ترکیب یک DPPH هیدرازیل یاپیکریل-1-فنیلدي-2و2

 شدن احیا با که باشدمی بنفش رنگ با پایدار رادیکالی
آنتی ترکیبات( هیدروژن یا الکترون دهنده عناصر توسط

 تبدیل رنگ زرد هیدرازین پیکریل فنیل دي به )اکسیدانی
 توسط الکترون یا هیدروژن اتم دادن توانایی .شودمی

بی میزان با تست این در مختلف هايعصاره و ترکیبات
 بنفش محلول نوري جذب میزان کاهش یا کردن رنگ

DPPH گیرد که در شکل می قرار سنجش مورد متانول در
  .]18 [نشان داده شده است 2

 توانایی بر مبناي (III)روش قدرت احیاکنندگی آهن 
شود گیري میاندازه فریک آهن کاهش به هااکسیدانآنتی

]19[.   
-فعالیت آنتی) 2012(و همکاران  Suganthiاي  در مطالعه

 Chrysaora quinquecirrhaاکسیدانی سم عروس دریایی 
را در حالت پروتئین خام استخراج شده، با استفاده از 

هاي این پروتئین نماتوسیت. سنجیدند DPPHروش 
 را DPPH کالیقدرتمند مهار راد تیفعالعروس دریایی 

 .]20[ نشان دادند
 

  
با گرفتن ) بنفش رنگ( DPPHرادیکال . دهدرا نشان می DPPHفعالیت آنتی اکسیدانی ترکیبات مختلف با استفاده از رادیکال   2شکل 

 .شودتبدیل می) زرد رنگ(الکترون و یا هیدروژن از ترکیبات در نهایت به شکل احیا 
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گفت که توان با توجه به توضیحات آورده شده می
هاي دریایی منطقه بین جزر و مدي استراتژي شقایق

هاي مختلف محیطی از جمله جزیره هرمز در برابر استرس
-هاي فعالیت ترکیبات آنتیبا توجه به شاخص UVدما و 

ي خام صفحه دهانی اکسیدانی موجود در مخاط و عصاره
مهره در برابر تواند بیانگر نحوه سازش و مقابله این بی می

حاضر با هدف بررسی  لذا مطالعه .ها باشداسترس
اکسیدانی مخاط و صفحه دهانی شقابق خاصیت آنتی

   .مورد ارزیابی قرار گرفت S. haddoniدریایی 
  
 ها  مواد و روش -2
  برداريمکان و روش نمونه -2-1

در ماه (فصل زمستان در برداري از شقایق دریایی نمونه
با توجه به بازدیدهاي . انجام شد 1392سال ) بهمن

هاي فرشی در ناحیه صورت گرفته بیشترین تراکم شقایق
لذا در یک . شرقی ایستگاه اسکله شهري هرمز دیده شد

ها گذاري شده و از نمونهنمونه عالمت 10جزر کامل 
برداري  ها در مکان نمونهشناسایی نمونه. عکس گرفته شد

سپس . ]21[و با استفاده از کلید شناسایی انجام گرفت 
ها را از قسمت ستون بدن، به طوري که صفحه نمونه

دهانی موجود را به صورت کامل در اختیار داشته باشیم 
-نمونه. با کاتر جدا و قطعه قطعه و به تانک ازت وارد شد

 برداري از تانک ازت خارج و باها بعد از اتمام نمونه
شرایط مناسب قرارگیري در یخ به آزمایشگاه منتقل و در 

  .نگهداري شد -80دماي 
  
 گیريعصاره -2-2

نمونه شقایق دریایی جمع آوري شده، به طور  10از 
با (ها در دماي پایین نمونه انتخاب، مخاط آن  6تصادفی 

-FDU)  جدا و در فریز درایر) استفاده از ظرفی از یخ

7012, Korea) 48به مدت  گراد سانتیدرجه  -60در دماي 
از  گیريعصاره سپس. خشک شد ،در شرایط خالء ساعت

گرم از وزن تر صفحه  10گرم وزن خشک مخاط و  2
هاي سلولی به منظور دناتوره کردن پروتئین دهانی

با  هاي ثانویه از سلولو رها شدن متابولیت) ها آنزیم(
و  )PBS(نمکی بافرفسفات  استفاده از دو حالل

 استخراج عصاره خام انجام گرفت ، بطور مجزا،%40متانول
]22[.  
گرم از وزن  10تکرار و  2گرم از وزن خشک مخاط با  2

میلی  20نمونه مجزا با  6تکرار از  6تر صفحه دهانی با 
با استفاده % 40یا متانول) PBS(لیتر از بافرفسفات نمکی 

در ظرفی از  (Thomas, Phila, USA) از هموژنایزر دستی
 Z 36 HK)یخ هموژن شده و در دو مرحله سانتریفیوژ 

HERMLE, Germany) )در دور rpm 10000  در دمايو 
در (سانتریفیوژ  سوپرناتانت. شد) گراد سانتیدرجه  4

شد و ) گراد سانتیدرجه  4 و در دماي rpm  15000دور
میزان عصاره  .سپس در فریز درایر خشک و توزین شد

به طور میانگین  PBSبا استفاده از حالل  بدست آمده خام
گرم در یک  561/0در مخاط و صفحه دهانی به ترتیب 

و با  در یک گرم وزن تر گرم 0948/0و گرم وزن خشک 
در مخاط و صفحه دهانی به % 40استفاده از حالل متانول 

 0427/0و گرم در یک گرم وزن خشک  212/0ترتیب 
سپس به همه . مشاهده شد در یک گرم وزن ترگرم 

لیتر آب مقطر اضافه  میلی 5ها به صورت جداگانه عصاره
شد و این محلول به عنوان استوك اولیه براي ساختن 

-هاي آنتیهاي متفاوت از نمونه براي آزمایشغلظت

غلظت استوك اولیه . اکسیدانی مورد استفاده قرار گرفت
شده با گیري عصاره خام مخاط و صفحه دهانی عصاره

لیتر و گرم بر میلیمیلی 186و  172به ترتیب   PBS حالل
-گرم بر میلی یمیل 85و  85تیب به تر% 40با حالل متانول 

    ].23[لیتر بود 
  
  : DPPHتوان خنثی کنندگی رادیکال آزاد  -2-3

سپس با  .ها ساخته شدهاي متفاوتی از عصارهابتدا غلظت
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هاي بطور تجربی غلظتاستفاده از آزمون و خطاي بسیار، 
، 5/42، 75/63، 85هاي غلظت. مناسب انتخاب گردید

25/21 ،625/10 ،312/5 ،656/2 ،328/1 ،664/0 ،332/0 
هاي خام لیتر براي عصارهمیلی گرم بر میلی 166/0و 

گیري شده با حالل متانول مخاط و صفحه دهانی عصاره
، 75/10، 5/21، 43، 86، 129، 172هاي و غلظت 40%

-میلی 167/0و  335/0، 671/0، 343/1، 687/2، 375/5

گیري شده با حالل لیتر براي مخاط عصارهگرم بر میلی
PBS 25/23، 5/46، 93، 5/139، 186هاي و غلظت ،
و  363/0، 726/0، 453/1، 906/2، 812/5، 625/11
-دهانی عصارهلیتر براي صفحهگرم بر میلیمیلی 181/0

میکرولیتر از  300. انتخاب شد PBSل گیري شده با حال
 300به ) در متانول( DPPHمیلی موالر  16/0محلول 

ترکیب حاصل ورتکس شد و . میکرولیتر نمونه اضافه شد
) گراد سانتیدرجه  30±2(دقیقه در دماي اتاق  30به مدت 

در نهایت جذب همه . شد) داري نگه(و در تاریکی انکوبه 
نانومتر با دستگاه االیزا  517ها در طول موج نمونه

(Biotec – Epoch, USA) مهار درصد. خوانده شد 
 محاسبه )1( فرمول از با استفاده DPPH آزاد هاي رادیکال
  .]24[ گردید

  (%)درصد خنثی کنندگی رادیکال آزاد = 
 (A blank - A sample / A blank) × 100   

)1(  
 منفـی که کنتـرل نوري جذب میزان A blank فرمول این در

 300( باشددارا می را هاعصاره استثناي به  مواد تمامی
 ،)میکرولیتر آب مقطر 300و  DPPHمیکرولیتر محلول 

 هايغلظت نوري جذب بیانگر A sampleو  دهدمی نشان
 عصـاره از غلظتی آن از پس. باشد می هـاعصاره مختلف

) IC50( یا بود درصد 50 رادیکالی مهار داراي درصد کـه
 چـه هر که است بدیهی. گردید نمـودار محاسبه توسـط

 مهار یا اکسیدانیآنتی قدرت کـوچکتر باشد عـدد ایـن
 سه اهآزمایشتمام  .باشد بیشـتر می آزاد، هايرادیکال
 .شدند بارتکرار

 IIIرت احیا کنندگی آهن قد -2-4

، 453/1، 906/2، 812/5، 625/11، 25/23 هايابتدا غلظت
ي صفحه ابرلیتر  گرم بر میلی میلی 181/0و  363/0، 726/0

هـاي  و غلظـت  PBSگیري شـده بـا حـالل    دهانی عصاره
و  335/0، 671/0، 343/1، 687/2، 375/5، 75/10، 5/21

گیـري  بـراي مخـاط عصـاره   لیتر  میلی گرم بر میلی 167/0
میکرولیتـر از   200سپس . شدانتخاب   PBS شده با حالل

 6/6(مـوالر   2/0میکرولیتـر بـافر فسـفات     500نمونه بـا  
=pH ( درصــد  1میکرولیتــر فــري ســیانید پتاســیم  500و
)potassium ferricyanide (ترکیـب حاصـل   . ترکیب شد
قـرار   گـراد  سـانتی درجـه   50دقیقه در دمـاي   30مدت ه ب

استیک اسـید  کلرو میکرولیتر تري 500گرفته و بعد از آن 
سـپس  . بـه آن اضـافه شـد   ) TCA 10% w/v(درصـد   10

. دقیقه سانتریفیوژ شـد  10مدت ه ب g 1650ترکیب با دور 
میکرولیتـر   500میکرولیتر از فاز باالئی،  500در نهایت به 
) IIIکلرید آهن (میکرولیتر فریک کلراید  100آب مقطر و 

یجـاد  به منظـور ا (دقیقه  10پس از . درصد اضافه شد 1/0
 700، میزان جذب محلول نهائی در طول موج )تغییر رنگ

دهنـده  میزان جـذب بـاالتر نشـان   . گیري شدنانومتر اندازه
ــا   ــدرت احیــ ــدگی(قــ ــتر ) کاهنــ ــتبیشــ از . اســ

عنـوان اسـتاندارد   هـم بـه   )BHT( تولوئن هیدروکسی بوتیل
، BHTهاي در نظر گرفته شـده بـراي   غلظت. استفاده شد

  . ]19[ لیتر بود گرم بر میلیمیکرو 800و  600، 400، 200
 
 تجزیه و تحلیل آماري -2-5

تجزیه و تحلیل آماري نتایج با استفاده از نرم افزار آماري 
SPSS 16   رسم نمودارها از برنامه  برايانجام شد و

Excel 2013 دار براي مقایسه اختالف معنی. استفاده شد
اکسیدانی در مخاط و هاي مربوط به فعالیت آنتیبین داده

صفحه دهانی در این موجود از آنالیز واریانس یک 
در سطح  Duncanو از آزمون آماري   (ANOVA)طرفه

  .  درصد استفاده شد 05/0اعتماد 
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   ها یافته -3
 آزاد هايرادیکال) مهار( بازدارندگی درصد -3-1

DPPH  
ها نمونه DPPH آزاد هايرادیکال بازدارندگی درصد 

 ها و درصدشد و نمودار غلظت عصاره محاسبه
در هر دو عصاره  DPPH آزاد هايرادیکال بازدارندگی

 PBSصفحه دهانی و مخاط مربوط به هر دو استخراج با 
باالترین ). 2و  1 هاينمودار(رسم شد  %40و متانول

دهانی و  براي صفحه  DPPHدرصد بازدارندگی رادیکال
و  %73به ترتیب  PBS گیري شده با حالل مخاط عصاره

گرم میلی 375/5و  453/1هاي به ترتیب در غلظت 71%
  .مشاهده شد لیتردر میلی

 براي صفحه  DPPHباالترین درصد بازدارندگی رادیکال
به % 40متانول گیري شده با حالل دهانی و مخاط عصاره

و  32/1هاي به ترتیب در غلظت% 66و % 70ترتیب 
  .لیتر مشاهده شدگرم در میلیمیلی 656/2

 IC50اکسیدانی چندین مرتبه انجام و هاي آنتی آزمایش
به غلظتی از عصاره اطالق  IC50. گیري شدها اندازهعصاره

شود که در درصد بازدارندگی می 50شود که موجب می
معیار مناسبی براي  IC50. نشان داده شده است 1جدول 

باشد، تلف میهاي مخاکسیدانی نمونه مقایسه فعالیت آنتی
-هاي مختلف و تحلیل اختالف معنیزیرا مقایسه غلظت

  .ها کار دشواري استداري بین آن

  

  
  دهانی و مخاط هاي صفحههاي مختلف عصارهدر غلظتDPPH مقایسه درصد بازدارندگی رادیکال   1 نمودار

  PBSگیري شده با حالل عصاره

 
  هاي صفحه دهانی و مخاط هاي مختلف عصارهدر غلظتDPPH مقایسه درصد بازدارندگی رادیکال   2 نمودار

  %40گیري شده با حالل متانولعصاره
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گیري در مخاط و صفحه دهانی عصاره IC50  مقدار  1 جدول
  شده با دو حالل مختلف

 IC50 (mg/ml)  ناحیه  حالل

PBS   دهانیصفحه  c06/0 ± 733/0  
PBS  مخاط  b208/0± 469/1  
  d036/0± 444/0  صفحه دهانی  %40متانول
  a016/0± 85/1  مخاط  %40متانول

  
 یا اکسیدانیآنتی قدرت باشدکـمتر   IC50عـدد چـه هر

کمتر  IC50، در واقع استبیشـتر  آزاد، هايرادیکال مهار
 50باعث تري دهد که نمونه در غلظت پایین نشان می

بنابراین مخاط استخراج شده . شوددرصد بازدارندگی می
اکسیدانی و آنتیداراي کمترین فعالیت  %40با حالل متانول

داراي  %40صفحه دهانی استخراج شده با حالل متانول
  .استاکسیدانی بیشترین فعالیت آنتی

  
  IIIقدرت احیا کنندگی آهن  -3-2

خـام مخـاط و   هـاي  عصـاره غلظـت و جـذب   ، 3نمودار 
را نشـان   PBSگیري شده بـا حـالل   صفحه دهانی عصاره

  . دهدمی
معیاري براي قابلیت  عنوان به  IIIدر این روش، احیاي آهن

در این . روداکسیدانی به کار میدهی ترکیبات آنتیالکترون
سنجش، تغییر رنگ زرد محلول حاوي عصاره به رنگ 

در عصاره  سبز به قدرت احیاکنندگی ترکیبات موجود
حضور مواد احیاکننده در محلول به احیاي . بستگی دارد

بوتیل . شودمنجر می 2Fe+فري سیانید به  /3Fe+کمپلکس
کنترل مثبت به  عنوان بهنیز ) BHT(هیدروکسی تولوئن 
افزایش در جذب مخلوط واکنش، . کار برده شده است

قدرت . هاستحاکی از قدرت احیاکنندگی باالي نمونه
-نندگی عصاره خام مخاط و صفحه دهانی عصارهاحیاک

. با افزایش غلظت افزایش یافت PBSگیري شده با حالل 
هاي مورد ي غلظتمقایسه میانگین میزان جذب در همه

بیشترین  BHTاکسیدان سنتزي بررسی نشان داد که آنتی
نتایج آنالیز واریانس نشان داد . قدرت احیاکنندگی را دارد

داري میان تمام باال، اختالف معنیهاي که در غلظت
 ).˂05/0P(ها وجود دارد عصاره

  
  بحث -4

فعال از جمله موجوداتی که به دلیل داشتن ترکیبات زیست
با خواص مختلف دارویی در عرصه پزشکی مورد توجـه  

-اغلب در بررسی .مهرگان دریایی هستنداند، بی قرار گرفته

زي مهره و کـف بیهاي محیطی نیز، استفاده از موجودات 
چون قادر بـه فـرار از متغیرهـاي مخـرب     . شودتوصیه می

  .نیستند، پس باید خود را تنظیم کنند یا از بین بروند

  

  
  PBSگیري شده با حالل هاي خام مخاط و صفحه دهانی عصارهنمودار غلظت و جذب عصاره  3نمودار 
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ها و مناطق جزر و مدي زندگی موجوداتی که در مصب
کنند، دامنه وسیعی از نوسانات را تجربه کرده و اغلب می

هاي فیزیولوژیک را نسبت به طیف وسیعی از مقاومت
محدوده مقاومت . دهندزا از خود نشان میعوامل استرس

تواند ن ویژگی میتر است که ایدر این موجودات وسیع
در تشخیص حاالت استرس نسبت به جانورانی که دامنه 

به دلیل . ]25[ مقاومت محدودتري دارند مفیدتر باشد
شرایط اکولوژیک مختلف، روي میزان و تنوع  اینکه

ثر است، امروزه ؤدر موجود مزیست فعال ترکیبات 
مهرگان و همچنین ترکیبات زیست شناسایی این بی

با توجه به اینکه موجودات . استفعالشان بسیار مهم 
هاي متعددي هستند، لذا دریایی در معرض استرس

ها تولید و ذخیره ترکیبات ضداسترس مختلفی در آن
. باشداکسیداتیو می خطرها از جمله این استرس. دشو می

اکسیدان و -اکسیداتیو، در نتیجه عدم تعادل پرو خطر
و امروزه به ها در موجودات زنده شکل گرفته اکسیدانآنتی

-هاي مزمن شناخته میعنوان یک پدیده مهم در بیماري

یآنت باتیترکیافتن  يرو تالش برا نیا از .]26[ شود
که به  یی،ایموجودات دری، به طور ویژه در عیطب دانیاکس

به شدت رو  ،خاص هستندهاي از مولکول منبعیعنوان 
  .]27[به افزایش است 

و همکاران  Valentinاز بین تحقیقات انجام گرفته، 
اسفنج  عصاره اکسیدانی درصد فعالیت آنتی) 2011(

Dendrilla nigra   با استفاده از روش راDPPH، 83/50 
-بدست آوردند که در مقایسه با خواص آنتی درصد

، قایل درصد 100با فعالیت ) استاندارد( BHTاکسیدانی 
مهرگان دریایی، همچنین در بین بی. ]28[توجه بود 
هاي عروس دریایی اکسیدانی سم نماتوسیتفعالیت آنتی

-صورت پروتئین خام استخراج شده بود، در غلظته که ب

، DPPHلیتر به روش میکروگرم بر میلی 20- 120هاي 
بررسی شده و نتایج نشان داده است که درصد مهاري 

و بوده  درصد 92تا  15پروتئین خام،  DPPHرادیکال 

  .]20[ باشد تابع غلظت پروتئین می
-آنتیو همکاران فعالیت  Sadhasivam، )2014(در سال 

اي و  اکسیدانی عصاره متانولی تعدادي شکم پا، دوکفه
مورد سنجش  DPPHخارپوست را با استفاده از روش 

-هاي آنتیفعالیتداري را در ها تفاوت معنیآن  ،دادهقرار 

هاي مختلف هاي گرفته شده از گونهاکسیدانی عصاره
 عصاره هاي مورد سنجش،در میان نمونه .گزارش کردند

ها اياز دوکفه Perna viridisو Meretrix meretrixگونه 
 به ترتیب ،DPPHداراي باالترین اثر بازدارندگی رادیکال 

و کمترین اثر بازدارندگی را داشته  درصد 52/74و  52/74
 Turitella گونه مربوط بهدرصد  DPPH 54/23رادیکال 

attenuate  27 [بوداز شکم پایان[.   
در تحقیق حاضر بیشترین مقدار درصد بازدارندگی 

عصاره خام صفحه دهانی و  مربوط به DPPHرادیکال 
به  PBSگیري شده با استفاده از حالل مخاط عصاره

 375/5و  453/1هاي در غلظتدرصد  71و  73ترتیب 
مشابه با عصاره  که تقریباً لیتر مشاهده شد گرم بر میلی میلی

-هاي سم عروس دریایی با فعالیت آنتیخام پروتئین

لیتر  میکروگرم بر میلی 120درصد در  92اکسیدانی 
ولی به این دلیل که عصاره تحقیق حاضر عصاره  .باشد می

جداسازي ترکیبات مختلف  برايیندي اخام بوده و هیچ فر
هاي باالتري نسبت به لذا در غلظت ،صورت نگرفته است

-عصاره خام پروتئین سم عروس دریایی فعالیت آنتی

بیشترین مقدار درصد . دهداکسیدانی را نشان می
مربوط به عصاره خام صفحه  DPPHبازدارندگی رادیکال 

الل گیري شده با استفاده از حدهانی و مخاط عصاره
در  درصد 66و  70به ترتیب نیز  درصد 40متانول 
مشاهده لیتر گرم بر میلیمیلی 656/2و  32/1هاي غلظت

 D.nigra، 83/50شد که از مقدار گزارش شده در اسفنج 
همچنین درصد بازدارندگی رادیکال  .بیشتر بوددرصد، 
DPPH  در دو عصاره خام مخاط و صفحه دهانی قابل

  .]29-27[ باشدمقایسه با نتایج تحقیقات پیشین می
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 IC50اکسیدانی چندین مرتبه انجام و آنتی هاي آزمایش
 شده، آزمایش هاينمونه تمام. گیري شدها اندازهعصاره

 به گیر انداختن شانتوانایی و غلظت به شانوابستگی
را نشان داد که این  غلظت افزایش با بیشتر هايرادیکال

نتایج همسو با نتایج انجام گرفته روي پروتئین هیدرولیز 
اما این روند تا غلظتی که واکنش  باشدشده ماهی کد می

در واقع بعد از اینکه  ،منحرف نشود ادامه خواهد یافت
غلظت عصاره از حد خاصی فراتر رود ممکن است 

-رف شود و خاصیت آنتیواکنش به دو یا چند مسیر منح

  .]29 [هاي باال کاهش یابداکسیدانی در غلظت
از روش احیاي آهن نیز براي  ،DPPHعالوه بر روش 

این روش . اکسیدانی استفاده شدمحاسبه خاصیت آنتی
 ، با هدف)2004(در سال  Bhagooliو  Griffinتوسط 

اکسیدانی در مرجان  تعیین تغییرات پتانسیل آنتی
damicornis Pocillopora  وPocillopora meandrina 

هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفت و حرارتبه درجه 
هاي اکسیدانی در میزبانمشاهده شد که پتانسیل آنتی

مرجانی با افزایش دما و زمان، افزایش، و در برخی موارد 
کاهش یافته است و علت کاهش به دلیل ضعف در قدرت 

   .]30 [دفاعی ذکر شده است
توان عالوه بر حضور اکسیدانی را میاین خاصیت آنتی

-هاي آنتیترکیبات آنتی اکسیدانی، به حضور آنزیم

اکسیدانی در عصاره خام صفحه دهانی و مخاط نیز نسبت 
  .]31 [داد
  
  گیري نتیجه -5

توان گفت که عصاره خام مخاط و صفحه  به طور کلی می
اکسیدانی قابل دهانی شقایق دریایی داراي خاصیت آنتی

اکسیدانی صفحه دهانی در فعالیت آنتی .اي است مالحظه
داري بیشتر به طور معنی %40و متانول PBSهر دو حالل 

اکسیدانی و از آنجایی که ترکیبات آنتیاز مخاط است 
توانند شامل موجود در عصاره خام شقایق دریایی می

مختلف نظیر هایی ها، انواع پپتیدها و رنگدانهمایکوسپورین
تري هاي دقیقکارتنوییدها و غیره باشند، لذا نیاز به بررسی
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