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غضروف . باشندهستند که داراي اسکلت غضروفی وسیع می یبزرگ دریای جانوران کوسه ماهیان از -چکیده
- کالژن و چند نوع گلیکوزآمینوگلیکان می: هاي زیست فعال، شاملکوسه به عنوان یک منبع غنی از مولکول

لیکوزآمینوگلیکانی موجود منظور جداسازي و بررسی خاصیت ضدانعقادي ترکیبات گدر تحقیق حاضر به. باشند
 Carcharhinus dussumieri)(گرم وزن خشک غضروف کوسه چانه سفید  5/2در غضروف کوسه، استخراج از 

نیز براي شناسایی و مقایسه  FTIRاز طیف . با استفاده از نمک کاتیونی ستیل پیریدینیوم کلراید انجام شد
در نهایت فعالیت ضدانعقادي . رین استفاده گردیدهاي استخراجی با هپا  ساختاري گلیکوزآمینوگلیکان

هاي استخراج شده با روش سنجش ضدانعقادي زمان ترومبوپالستین نسبی فعال شده گلیکوزآمینوگلیکان
)APTT (لیتر و زمان پروترومبین  میکروگرم بر میلی 763و  1250، 410در سه غلظت)PT ( 1250در یک غلظت 

مقدار کل گلیکوزآمینوگلیکان استخراج شده . پالسماي خون انسان انجام شد لیتر بر روي میکروگرم بر میلی
. نیز حضور ترکیبات شبه هپارینی را اثبات کرد FTIRنتایج طیف . گرم برگرم بافت خشک بود میلی 8/42

- ثانیه به ترتیب در غلظت 85و  50، 43بررسی خاصیت ضد انعقادي نشان داد که زمان انعقاد پالسماي انسان  

برابر شاهد  5/2و  5/1، 3/1باشد که به ترتیب زمان انعقاد را  گرم می میکروگرم بر میلی 1250و  763، 410هاي 
  . طوالنی کرد -ثانیه بود 33که -
  

 .، غضروفGAGsهپارین،  :واژگانکلید

  

  مقدمه -1
مادر و منشا حیات، به عنوان منبع عظیم دریا به عنوان 

و  یترکیبات طبیعی با خواص مختلف غذایی، داروی
تنوع زیستی باال، روابط شیمیایی . شودصنعتی شناخته می

ها و شرایط متنوع بین موجودات، تفاوت در تنش
هاي خشکی، دریایی نسبت به محیط 1هاياکوسیستم

فردي از مواد باعث تشکیل منابع نامحدود و منحصر به 

                                                        
1. Ecosystem 
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ها و دریاها شده است که در اقیانوس 1زیست فعال
ها در محیط خواص شیمیایی و ساختاري بسیاري از آن

امروزه روش زیست فناوري با  .شودخشکی یافت نمی
هاي مختلف علمی به دنبال استفاده از روش گرفتنبهره 

از جمله این . استصنعتی از موجودات زنده مختلف 
هستند که  یعی استخراجی مهم، داروهایترکیبات طبی

 . ]1[د دهنها نفر را نجات  اند جان میلیون توانسته

عنوان یکی از عوامل مهم ه در حال حاضر ترمبوز ب
بیش از  .]2[ استعروقی  - هاي قلبیمیر در بیماريو مرگ

سال است که از هپارین به عنوان داروي ضدانعقاد  50
به دلیل عوارض مختلف این ، که ]3[شود قوي استفاده می

گلیکوزآمینوگلیکان سولفاته استخراج شده از روده خوك 
یا ریه گاو، تحقیق در مورد منابع جایگزین اجتناب  و

آبزیان از منابع در دسترس براي استخراج این  .ناپذیر است
ها داراي اسکلت غضروفی فراوان کوسه. ]4[ند ا ترکیبات

براي غضروف کوسه فواید کلینیکی متعددي  .هستند
هاي  از جمله براي درمان سرطان .مطرح شده است

چشمگیري اثر همچنین  .]5[مختلف استفاده گسترده دارد 
 در درمان استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید، اسکلروز

. ]6،7[ سیستمیک پیشرونده و گلوکوم عصبی دارد
 کالژن، ازکه  است همبند نوعی بافت غضروف
شده  ها تشکیل گلیکوزآمینوگلیکان و دیگر هاي پروتئین

اگرچه بیشتر خواص ذکر شده براي غضروف . ]6[ است
تواند مربوط به ترکیبات گلیکوزآمینوگلیکانی  کوسه می

موجود در آن باشد، ولی مطالعات جامع و غیر آنزیمی در 
خصوص  بهخصوص میزان وجود در این ترکیبات و 

 .خاصیت ضد انعقادي آنها یافت نشد

ساکاریدهاي آنیونی با زنجیرهاي  ها پلیوزآمینوگلیکانگلیک
ساکاریدي تکرارشونده هگزوزآمین  هاي دي واحد مستقیم

و یورونیک اسید ) گلوکوزآمین یا گاالکتوزآمین(
 .]8[باشند می )گلوکورونیک اسید یا ایدورونیک اسید(

ها کندرویتین سولفات، اصلی ترین گلیکوزآمینوگلیکان

درماتان سولفات، هیالورونیک اسید، هپاران سولفات و 
هپارین گلیگوزآمینوگلیکانی فعال، به . ]9[هپارین هستند 

شدت سولفاته و داراي خاصیت ضد انعقاد طبیعی 
صورت  بهباال انعقادي  فعالیت ضدبه دلیل  .]10[باشد  می

 .]11،12[شود  اي به عنوان دارو استفاده می گسترده

که تولید هپارین تجاري متکی بر روده و ریه  اما از آنجا
عنوان ماده خام می باشد و با توجه به گاو و خوك، به

ظهور بیماري جنون گاوي و ارتباط آن با بیماري پریونی 
 -کورتزفلدت جاکوب در انسان، وجود اعتقادات مذهبی 

فرهنگی و عدم وجود منابع غیر جانوري هپارین، مانند 
ترکیب هاي نویایی، آنزیمی یا هپارینتولید با روش شیم

براي اهداف دارویی، انگیزه قوي براي شناسایی ترکیبات 
جایگزین شبه هپارین یا هپارینی از منابع دریایی را ایجاد 

هاي وسیع صنعتی از  رغم استفاده یعل .]4[کند می
غضروف کوسه ماهیان در دنیا، در ایران توجه زیادي به 
. این منبع مهم، نه در تحقیقات و نه در صنعت، نشده است

در گزارش هاي ارائه شده جهانی نیز اگرچه روي خواص 
ضد سرطانی و ضد آرتورزي غضروف کوسه بحث شده 

استخراج ترکیبات ولی توجه خاصی به 
یکانی و خاصیت ضد انعقادي آن نشده گلیکوزآمینوکل

ذخایر فراوان غضروف کوسه  لذا با توجه به وجود. است
چانه سفید در ایران، تحقیق حاضر با هدف استخراج این 

  . ترکیبات انجام گرفت
  
  ها مواد و روش -2
  هاسازي نمونهآماده -2-1

 Carcharhinus(هاي غضروف کوسه چانه سفید نمونه

dussumieri () آوري ماهیان در دیر  از مرکز عمل) 1شکل
خریداري شده و بعد از فریز شدن به ) استان بوشهر(

شناسی دانشکده علوم دریایی دانشگاه آزمایشگاه زیست
  . تربیت مدرس انتقال داده شدند
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  )Carcharhinus dussumieri(کوسه چانه سفید  1شکل 

  
هاي اضافی، غضروف در  پس از جدا کردن گوشت

گرم وزن  5/2ساعت خشک و از  48فریزدرایر به مدت 
  .خشک براي استخراج استفاد شد

  
  استخراج ترکیبات گلیکوزآمینوگلیکانی -2-2

لیتر  میلی 50گرم وزن خشک غضروف با  5/2در ابتدا 
 55ساعت در دماي  1موالر به مدت  4/0سدیم سولفات 

محلول با استفاده   pHگراد انکوبه شد و سپسسانتیدرجه 
بعد . رسانده شد 5/11درصد به  20از سدیم هیدروکسید 

دقیقه، آلومینیوم  30از انکوباسیون در دماي اتاق به مدت 
، اضافه شد و 7/7به  pHدرصد براي کاهش  100سولفات 
ساعت به هم  یکگراد به مدت درجه سانتی 95در دماي 

اي فیلتر شد س نمونه از طریق یک مش پارچهسپ. زده شد
) Sigma-Aldrich( 1ستیل پیریدینیوم کلرایدو در معرض 

  .]13،14[قرار گرفت 
  
  )CPC(تیمار با ستیل پیرییدنیوم کلراید  -2-3
 10ها، آوري شده از نمونه در این مرحله، به فیلتراي جمع 

ذرات معلق که    ، تا زمانیلیتر ستیل پیریدینیوم کلراید میلی
. ها مشاهده شوند، اضافه گردیدسفید رنگ در محلول

 18گراد به مدت  درجه سانتی 37ها در دماي سوسپانسیون
 rpm 7000ساعت انکوبه شده و در نهایت در دور 

)g3000( گراد  درجه سانتی 4دقیقه در دماي  30، به مدت
 30دست آمده در معرض  رسوب به. شدند 2سانتریفیوژ

                                                        
1. Cetyl pyridinium chloride (CPC) 
2. (Z 36 HK HERMLE,German) 

از قبل حرارت (موالر  2سدیم کلراید ر محلول لیت میلی
ترکیب از طریق . حل شد) گراد درجه سانتی 40 داده شده،

واتمن فیلتر، فیلتر شده و سپس به  41کاغذ فیلتر شماره 
موالر اضافه شده در  2برابرحجم سدیم کلرید  3فیلترا، 

درصد براي رسوب دادن پلی  95مرحله قبل، اتانول 
به این ترتیب، . اته خام افزوده شدساکاریدهاي سولف

 rpm با سانتریفیوژ در دور گلیکوزآمینوگلیکانیکمپلکس 
دقیقه  10گراد به مدت  درجه سانتی 4در دماي  6000
درصد  9/99رسوب دو بار با متانول . آوري شد جمع

درجه  4در دماي  rpm  6000دور(شسته و سانتریفیوژ 
 2فریزدرایر به مدت و در ) دقیقه 10گراد به مدت  سانتی

دست آمده وزن به گلیکوزآمینوگلیکان. ساعت خشک شد
داري هاي بیشتر در دسیکاتور نگهشده و براي بررسی

  .]13،14[شدند 
  
  FT- IRسنجی  طیف -2-4

هاي عاملی روي ترکیبات  ساختار مواد و شناسایی گروه
سنج مادون قرمز استخراج شده از طریق طیف

)Shimadzo, FTIR 8400S spectrophotometer, Japan (
. صورت گرفت cm4000-1تا  400در محدوده طول موج 

طور کامل، به  به این منظور مقدار مشخصی از ماده به
 مخلوط شد 1:100با نسبت وزنی  KBrصورت قرص با 

]4[.  
  
-سنجش خواص ضدانعقادي گلیکوزآمینوگلیکان -2-5

 هاي استخراج شده

  پالسما سیتراته خون انسانآماده کردن  -2-5-1
سنجش ضدانعقادي در آزمایشگاه با پالسما سیتراته 

در این روش خون . انجام شد) PPP3(ضعیف پالکت 
با تري  يانسان از اهدا کنندگان سالم گرفته شده و فور

 1به  9درصد به نسبت حجمی  2/3سدیم سیترات 

                                                        
3. Citrated human platelet poor plasma 
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سی  سی 1سی خون انسان و  سی 9(مخلوط 
چندین بار لوله فالکون محتوي خون و و ) سیترات سدیم

به آرامی سروته شد و  سیترات سدیم ضد انعقاد تري
 4دقیقه در دماي  5به مدت  rpm5000 بالفاصله با دور

با سمپلر،  گراد سانتریفیوژ شد و سپس درجه سانتی
پالسماي خون جدا شد و براي سنجش ضد انعقادي در 

  .ار گرفتها مورد استفاده قر تمامی مراحل و روش
  
  سنجش ضدانعقادي با استفاده از معرف  -2-5-2

هاي گلیکوزآمینوگلیکان استخراج شده از  ابتدا از نمونه
لیتر  میکرو 1000گرم در میلی 5/2 ، غلظتغضروف کوسه

-سپس به منظور تهیه غلظت. به عنوان استوك ساخته شد

میکروگرم بر میلی لیتر به طور جداگانه  763و  410هاي 
 500میکرولیتر از استوك اولیه با  200، 100 مقدار

میکرولیتر پالسما سیتراته مخلوط شد و به منظور تهیه 
میکرولیتر از  300میکروگرم بر میلی لیتر،  1250غلظت 

میکرولیتر پالسما سیتراته مخلوط  300استوك اولیه با 
گردید و به این ترتیب سه استوك از گلیکوزآمینوگلیکان 

اي استفاده در دو سیستم سنجش غضروف کوسه بر
 100براي نمونه شاهد نیز مقدار . ضدانعقادي آماده شدند

میکرولیتر پالسما سیتراته  500میکرولیتر آب با  200و 
 7630و 410هاي مخلوط شده، استوك شاهد براي غلظت

  .]4[تهیه گردید 
 
سنجش ضدانعقادي با معرف زمان  -2-5-3

  )APTT1(ترومبوپالستین نسبی 
در  نرمال ساخته و 025/0در ابتدا محلول کلسیم کلرید 

. داري شد گراد تا زمان استفاده نگه درجه سانتی 37دماي 
میکرولیتر از  100مقدار  سپس به صورت جداگانه

 1250و  763، 410هاي هاي ساخته شده با غلظت استوك
 100لیتر را در اپندورف ریخته، مقدار  میکروگرم بر میلی

                                                        
1. Activated Partial Thromboplastin Time 

از محلول ترومبوپالستین نسبی که حاوي مواد  میکرولیتر
دقیقه انکوبه شدن  2پس از . فعال کننده است، اضافه شد

میکرولیتر محلول  100گراد، مقدار  درجه سانتی 37در 
ها اضافه و بالفاصله زمان  کلسیم کلرید به هر یک از لوله

تشکیل لخته زمان ثبت شد و براي   با مشاهده .گرفته شد
  .]15،16[د نیز همین کار تکرار گردید نمونه شاه

 
سنجش ضدانعقادي با استفاده از معرف زمان  -2-5-4

  ) 2PT(پروترومبین 
لیتر از معرف پروترومبین را درون سه لوله  میلی 200

ها در داخل انکوباتور در دماي اپندورف ریخته و اپندورف
داشته و سپس   دقیقه نگه 2مدت  گراد به درجه سانتی 37

و  763، 410هاي با غلظت  میکرولیتر از استوك 100
 PTرا جداگانه به هر لوله آزمایش حاوي معرف  1250

افزوده شده و بالفاصله زمان گرفته شده و لحظه انعقاد 
  .]15،17[ثبت شد 

 
  هایافته -3
  بازده استخراجها و  گلیکوزآمینوگلیکان استخراج  -3-1

هاي خام استخراج شده  محصول نهایی گلیکوزآمینوگلیکان
میلی گرم  107گرم وزن خشک غضروف کوسه  5/2از 

گرم برگرم بافت خشک  میلی 8/42 بود که برابر با
 .باشد می
 
 FT-IRشناسایی با طیف  -3-2

هاي استخراج هاي ایجاد شده در گلیکوزآمینوگلیکانپیک
دهنده حضور ترکیبات شده خام غضروف کوسه که نشان 

الف و  -2در شکل باشد  هپارینی و شبه هپارینی می
ب  -2هپارین استاندارد در شکل  FT-IRهمچنین طیف 
 .آورده شده است

                                                        
2. ProthrombinTime 
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هاي استخراج گلیکوزآمینوگلیکان FT-IRطیف   الف -2شکل 

  شده خام غضروف کوسه
 

  
 مربوط به هپارین استاندارد FTIRب  طیف  -2شکل 

  
نمونه گلیکوزآمینوگلیکان غضروف یک پیک اصلی در 

هاي  نشان دادند که مسئول گروه cm-195/1650ي  محدوده
  .باشند گلیکوزآمینوگلیکانی می

  
با  سنجش ضدانعقادي بر روي خون انسان -3-3

  PTو  APTTاستفاده از دو معرف 
نتایج سنجش خواص ضد انعقادي گلیکوزآمینوگلیکان 

  .آورده شده است 1جدول استخراج شده در 
  

    PTو  APTTزمان انعقاد در دو تست   1جدول 
  غلظت  منبع

(µg/ml) 
زمان انعقاد 

 APTT  تست
  )ثانیه(

زمان انعقاد 
  PT تست

 )ثانیه(

GAG استخراجی از
  -  57  410  غضروف کوسه

  763  50  -  
  1250  18  17  

  -  900  20  هپارین

براي پالسماي   PTو APTT) نمونه کنترل(مقادیر طبیعی 
  .ثانیه ثبت شد 13و  33انسان سالم به ترتیب 
هاي مختلف ترکیبات  هاي غلظت مقاسیه میانگین داده

گلیکوزآمینوکلیکانی استخراج شده از غضروف کوسه در 
هاي  داري را بین غلظت اختالف معنی APTTتست 

) p<0.05(مختلف با یکدیگر و نمونه کنترل نشان داد 
با  PTها در تست  مقایسه میانگین دادههمچنین ). 3شکل (

  ).p<0.05(داري را نشان داد  نمونه کنترل اختالف معنی
 

 
  

بین غلظت مختلف  APTTزمان آزمایش   3شکل 
  هاي استخراج شده از غضروف کوسهگلیکوزآمینوگلیکان

 
  بحث -4

تحقیقات صورت گرفته در زمینه استخراج  با وجود
 بیشترترکیبات گلیکوزآمینوگلیکانی از غضروف کوسه، در 

مطالعات صورت گرفته استخراج این ترکیبات با استفاده 
در تحقیق حاضر از . باشدپروتئولیتیک میهاي از آنزیم

استخراج این ترکیبات استفاده شد که  برايروش شیمیایی 
تر تر و کم هزینهتر، آسانمی سریعنسبت به روش آنزی

که در بخش نتایج آورده شد،  همانطوري .باشدمی
هاي خام استخراج شده از غضروف  گلیکوزآمینوگلیکان

گرم بافت خشک  گرم بر میلی 8/42کوسه در این تحقیق 
هاي استخراج شده در میزان گلیکوزآمینوگلیکان. بود

کیبات تحقیق حاضر نشان دهنده کمپلکسی از تر

d
c

b

a

٠

٢٠

۴٠

۶٠

٨٠

١٠٠

٠ ۴١٠ ٧۶٣ ١٢۵٠

ان 
زم

)
انیه

ث
(

)میلی لیتر/ میکروگرم(غلظت 
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. استگلیکوزآمینی مختلف موجود در غضروف کوسه 
هاي زیادي مربوط به استخراج این ترکیبات از پژوهش

این تحقیقات  بیشترکه در  .سایر آبزیان انجام گرفته است
پروتئولیتیک هاي استخراج این ترکیبات با استفاده از آنزیم

مقدار کندرویتین سولفات استخراج شده  .بوده است
 5 از غضروف 2011در سال و همکاران  Krylovتوسط 

، salmo salar ،Somniosus microcephalusگونه ماهی 
galeus melastomus ،Deania calcea ،Amblyraja 

hyperborean   53/7، 96/13، 31/10به ترتیب برابر با ،
گرم در صد گرم وزن خشک بود که  51/15، 66/6

بیشترین میزان ماده استخراج شده مربوط به غضروف 
   .]18[بود ) 51/15( کوسه

Uchisawa  گرم وزن تر  100از 2001در سال و همکاران
سولفات کندروتین گرم  8/2غضروف ماهی آزاد مقدار 

. ]19[استخراج کردند و ساختار آن را تعیین کردند 
گرم وزن  100از  )2008(و همکاران  Krishnaهمچنین 

گرم  2خشک صدف داخلی ماهی مرکب 
  .]4[گلیکوزآمینوگلیکان استخراج کردند 

شبه هپارینی استخراج   سنجی مادون قرمز نمونه نتایج طیف
 2 د در شکلشده از غضروف کوسه و هپارین استاندار

- cm -13640  هاي بین گستره  پیک. نشان داده شده است
هاي آزاد  مربوط به باند کششی گروه هیدروکسیل 3160

باشد که در نمونه هپارین استاندارد و ترکیبات شبه  می
هپارینی استخراج شده از غضروف کوسه قوي و قابل 

 cm-1 63/3441تشخیص بوده و در هر دو نمونه برابر با 
 cm -1 1750و  cm -1 1500باند ظاهر شده بین. است

) Iگروه آمید( c=oهاي  مربوط به باند کششی گروه
- cm باشد که در طیف نمونه استاندارد هپارین با شدت می

 cm -1 95/1650در مقایسه با نمونه شبه هپارین 1643 1
و  07/1242عالوه براین دو باند دیگر در . باشد می
هاي کششی  شود که مربوط به گروه مشاهده می 77/979

C-O  و خمشیC-OH  در نمونه هپارین استاندارد

مربوط به باند  1200و  1000باند ظاهر شده بین . باشد می
که در نمونه شبه  باشد گروه کربونیلی می C-Oخمشی 

باشد   می cm -1  07/1134هپارینی غضروف کوسه با شدت
ترین باند  و مشخص تر از هپارین استاندارد که خیلی قوي

 همچنین باند قوي در نمونه شبه هپارینی با شدت . است

cm-118/617  مربوط به گروهC-OH باشد که در  می
  .]20[باشد  هپارین استاندارد کمتر قابل تشخیص می

هاي غضروف  گلیکوزآمینوگلیکان FT-IRمقایسه طیف 
کوسه با هپارین استاندارد نشان داد که نمونه 

نوگلیکان غضروف کوسه داراي یک پیک اصلی گلیکوزآمی
بوده که مسئول همان  cm-1  95/1650در محدوده

ترین  مشخص. باشد هاي گلیکوزآمینوگلیکانی می گروه
ساکاریدعاي سولفاته  ویژگی طیف مربوط به حضور پلی

باشد که ارتعاشات  می cm-1  1200-1100در محدوده
و در نمونه  دهد را نشان می S=Oنامتقارن پیوند بین 

  .دیده شد cm -1  07/134غضروف کوسه با شدت
نشان داد که مواد استخراج  FT-IRنتایج بررسی طیف 

هاي مشابهی  ها و باند شده از غضروف کوسه داراي گروه
بوده و ) ب - 2شکل (هپارین استاندارد  FTIR با طیف 

شود که با نتایج  ترکیبات شبه هپارین متعددي را شامل می
Manjusha ،2001  وKim مطابقت  2012، و همکاران

  .]12،21[ داشت
هاي فعالیت ضدانعقادي گلیکوزآمینوگلیکاندر این تحقیق 

استخراج شده با روش سنجش ضدانعقادي زمان 
در سه  )APTT(ترومبوپالستین نسبی فعال شده 

لیتر و زمان  میکروگرم بر میلی 763و  1250، 410غلظت
میکروگرم بر  1250در یک غلظت  )PT(پروترومبین 

لیتر بر روي پالسماي خون انسان نشان داد که این  میلی
-برابر شاهد  5/2و  5/1، 3/1ترکیبات به ترتیب انعقاد را 

همچنین در تحقیق . طوالنی کردند -ثانیه بود 33که 
Krylov  5نشان داده شد که در بین  2011و همکاران 

عقادي مربوط به کندرویتین گونه ماهی، بیشترین اثر ضد ان
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 .]18[ استسولفات استخراج شده از غضروف کوسه 
دراماتان سولفات و کندرویتین سولفات استخراج شده از 
 پوست کوسه نیز فعالیت ضدانعقادي قوي را نشان داد

هاي  هاي شبه هپارینی ویژگی گلیکوزآمینوگلیکان .]22[
دهند  می دارویی مختلفی را بر اساس منشا از خود نشان

هاي ساختاري این ترکیبات  بعضی از ویژگیکه بستگی به 
، الگوي سولفاته شدن گلوکوزآمین و پراکندگی مانند

ظرفیت اتصال این ترکیبات به آنتی که . گلوکورونیک دارد
 سنجشدر اینجا . ]23[ دده ثیر قرار میأترومبین را تحت ت

 با برهمکنش بین ،ضد انعقادي با استفاده از معرف
هاي  و گلیکوزآمینوگلیکان رهاي انعقاديفاکتورهاي مسی

خیري بر فعالیت این فاکتورها اعمال أاستخراج شده، اثر ت
شود، به همین دلیل افزودن گلیکوزآمینوگلیکان  می

 .باشد با افزایش زمان انعقادي همراه میاستخراج شده 

الزم به ذکر است که با توجه به خالص بودن هپارین 
بطور بارزي  APTTو PTنکه زمان در هردو تست انتظار ای

هاي استخراج شده از  نسبت به گلیکوزآمینوگلیکان
 .غضروف کوسه بیشتر شود یک امر طبیعی است

 CPCطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که با روش  به
توان درصد باالیی از ترکیبات گلیکوزآمینوگلیکانی را  می

شباهت  FT-IRطیف  .از غضروف کوسه استخراج کرد
ساختاري ترکیبات گلیکوزآمینوگلیکانی استخراج شده را 
با هپارین استاندارد و کندوتین سولفات استاندارد نشان 

نتایج سنجش ضد انعقادي با هر دو روش استفاده از . داد
نشان داد که ترکیبات استخراج ) APTTو  PT(معرف 

انسان ا خون شده قادر به طوالنی کردن زمان انعقاد پالسم
و در نهایت اینکه، با توجه به وجود منبع عظیم  باشند می

کوسه چانه سفید در صیدهاي جنوب کشور، غضروف 
تواند منبع مناسبی براي  غیر قابل استفاده این ماهی می

  .استخراج این ترکیبات دارویی باشد
  
  سپاسگزاري -5

با سپاس فراوان از سرکار خانم مهدیه طهماسبی که در 
 .انجام مراحل این تحقیق ما را یاري نمودند
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