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 مقدمه

 

 هایینکسبه تو یژهو به صورت است که یعلم یگسترة تخصص یک یاییدر ینولوژیتوکس

عمل  ةیوو ش یمیاساس، ش ینا و بر پردازدیم یاییدر یکروبیو م یاهیگ ی،جانور یستمندانز

کنندة  یدولت هاییسمارگان یولوژیبا ب ینولوژیرو، توکس ین. از اگیردیدر برم یزرا ن هاینتوکس

 ینا یکسم و نقش اکولوژ یاکاربرد زهر  یزو ن یو عملکرد دستگاه زهر اختارزهر، س یاسم 

ط که توس یکدانش مواد توکس به صورت توانیشاخه از علم را م ینسروکار دارد. ا ،یباتترک

 ینا یولوژیکب یتو اهم هاآن یاتخصوص یزو ن شوندیو انباشت م یدزنده تول هاییسمارگان

 بیشاخه از علم، ترک یناز آنجا که ا ،یگرد ینمود. از سو یفتعر ،مربوطه یسمارگان یمواد برا

 یدگکنش با اشکال زنها را در برهمو ونوم هاینتوکس یکسوپروتئوم یکسژنوم یوشیمیایی،ب

 دهد،یمورد مطالعه قرار م ،یکفارماکولوژ هاییلپتانس ها وسمضد ةانسان(، توسع به ویژه)

 رشاخةی. زدارد یو فارماکولوژ یآناتوم ی،مولکول یولوژیب یوشیمی،با ب یژرف یاربس یوندپ

بر  هاینوکست یاثرات پزشک یریتاست که به درک و مد ینیبال ینولوژیتوکس ینولوژی،توکس

 .پردازدیانسان م

در  به ویژهاز دانشمندان و  یتوسط گروه 53۳5سال  در 5ینولوژیتوکس یجهان جامعة

آن در  ییگردهما ینو اول نهاده شد یانبن ینولوژیجهت توسعة دانش توکس ینیبال ةحوز

 در Toxiconآن با عنوان  یو ژورنال رسم یدبرگزار گرد 53۳5سال  در یکاآمر یتیس یکآتالنت

 هایینتوکس یو رسم یککالس گذارینامضمن  ،جامعه ین. هدف ایدبه چاپ رس 53۳9سال 

و  هایبآس از یقطر ینبوده است تا بتواند از ا ینیبال ینولوژیشناخته شده، توسعة دانش توکس

 آمار صدمات را کاهش دهد. یاند ک یریجلوگ یدگیمارگز به ویژهها، گزش یجةصدمات در نت

 هایییینمودند و گردهما تأسیس خود را یمل ینولوژیجوامع توکس یزاز کشورها ن تعدادی

                                                      
1 International Society On Toxinology 
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و  شودیسال برگزار م 9هر  یزن المللیبین ییکردند. گردهما دهیسامان یسطح مل در

. افزون بر ژورنال شودیم یزیرفواصل برنامه ینا یندر ب یزن یامنطقه یموضوع هاییشهما

 .رسدیبه چاپ م هاینتوکس در مورد یسطح جهان دربرجسته ژورنال  یگرد یتعداد یکون،توکس

است توسط  ییپروژة چهار سالة اروپا یک( که Venomics) یکسپروژة ونوم اخیراٌ

و  یصنعت یکشر 9از  یومکنسرس یکگذاشته شده است که توسط  یاناروپا بن یسیونکم

 یورویی یونیلشش م ةو فرانسه با بودج یکبلژ یا،از پنج کشور دانمارک، پرتقال، اسپان یکآکادم

 یبرا یجانور یهاونوم منشأ با یباتترک یارسازشکآ ،پروژه یست. هدف مرکزا در دست اجرا

 ها درونوم یمولکول یلپروژه، از پتانس یناست. در ا یدجد یدرمان هاییوهها و شدارو ةتوسع

 یکپروژه خود  ینانجام ا یقتو در حق شودیمناسب در اندازة منابع استفاده م یاسمق یک

. بردیرا به کار م یکسام هاییاز فناور یبیترک زیرا ؛است یزآنال یدر ابزارها یمیپارادا ییرتغ

 ۳1از  یکه با منبع شودیم ینیبیشوجود دارد، پ یزهر یهزار گونه جانور 569از آنجا که 

 یهزار ال 9 فقط اکنونهماست که  یحال در ین. ایمروبرو باش ییدارو یلبا پتانس یتیدپ یلیونم

 اند. شده یفتوص ینهزار توکس ۳

سطح  در ینولوژیآموزش توکس یهنوز برنامة جامع برا متأسفانه ها،یلپتانس ینوجود ا با

است که در  یدهمحدود گرد مدتکوتاه یهانشده است و آموزش آن به دوره یفتوص یجهان

 یسپار دورة کوتاه در یک یل،بوتانتان برز انستیتو یس،سوئ یریگرمس هاییماریپژوهشگاه ب

 یارشد و دکتر یچند که دورة کارشناس هر ؛دگردیارائه م ،ایاسترال یدآدال درروزه  ۳ یاو دوره

 ها وجود ندارد.دوره ینمورد ا در یاطالعات یاست ول یدهگرد یطراح یلآن در برز

 ۳دورة  یبه استثنا ینیبال ینولوژیتوکس یدورة آموزش برا گونههیچبدتر آنکه  ینا از

رشتة  یکاست که وجود  یحال در ینوجود ندارد و ا یدر سطح جهان یا،استرال یدآدال ةروز

ر . هرچند دشودیبه شدت احساس م ینیبال ینولوژیدر گسترة توکس Subspecialty یتخصص

 دشویاشاره م یزنسمّی  یاییبه جانوران در ،ینولوژیذکر شدة کوتاه آموزش توکس یهادوره

تقل وجود مس به صورت یاییدر لوژیِینوبا عنوان توکس یارشته یانقطة دن یچتاکنون در ه یول

و در مقاالت  یگوناگون علم یهادر نشست یاست که جامعة جهان یحال در ینندارد و ا
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 در ونیکاند. در مجلة توکساشاره کرده یتخصص ةرشت ینا ینبه لزوم تدو ،مربوطه یهاژورنال

 یتمسموم یو رخدادها یجهان ییآب و هوا ییراتتغ یل( به دل1؛59۳9-5915) 5159سال 

 هاییکروارگانیسمم ییو شکوفا یاییشدن با گزش جانوران در یزهر یایی،در یبا غذاها

قرار خواهند  یجامعة جهان ررا در براب یفراوان یهااشاره شده است که چالش یادر ینخطرآفر

 .شودیاحساس م یروز افزون یازن ینیبال یاییدر ینولوژیرو به رشتة توکس ینداد و از ا

 هرآگینزبه جانوران  یاییدر ینولوژیدر گسترة توکس ینیو بال یهپا یهاپژوهش تاکنون 

شت . تعداد انگکنندیم یجادانسان ا یرا برا هایبآس یشتریناست که ب یدهمحدود گرد یخاص

گارش ن یاو استرال یلبرز یکا،در آمر به ویژه یسطح جهان جانوارن در ینا یرامونکتاب پ یشمار

 5991از سال  یزن یجهان یپزشک یاتادب ینهمسنگ با ا ییهاخوشبختانه پژوهش و اندیافته

 یاست که ماحصل آن چاپ دو کتاب پزشک یدهبوشهر انجام گرد یدر دانشگاه علوم پزشک

 تناننرم یینو بال ینولوژیکتوکس یایکه به زوا باشدیم فارسخلیج زهرآگینو جانوران  یاییدر

 پرداخته شده است. فارسخلیج زهرآگینو جانوران 

ه ، وابسته بفارسخلیجدر مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی  5935همچنین در سال 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، برای نخستین بار رشتة دکتری پژوهشی توکسینولوژی دریایی 

 اندازی گردید:با اهداف زیر راه

و  یکاربرد یه،پا یهابا انجام پژوهش یاییدر ینولوژیتوسعة دانش مرزشکن توکس (5

  ینیبال

 عمان  یایو در فارسخلیج یاییدر یستمندانز هایینشناخت توکس (5

 5هاباال ونوم یاتیبا توان عمل یزآنال یبرتر برا هاییکاربرد فناور (9

و ترانس  یکپروتئوم یک،ژنوم یهاداده یبها با ترکبه ونوم 5یکپارچه یافتیره (۳

 (یکس)ونوم یپتومیککر

  9ینولوژیتوسعه و ارتقاء دانش توکس (1

                                                      
1 High- throughput analysis 
2 integrated approach 
3 Clinical toxicology 



 دانشنامة توکسینولوژی دریایی 1

 

  یارد منشأ با ینیتوکس یاو  یونوم یهااز بسته یدجد یداروها یدو تول یطراح ،کشف (۳

 کشور یهاسطح دانشگاه پژوهش و آموزش در یروین یتترب (6

ا ب یکسگسترش دانش مرزشکن ونوم یبرا ایرشتهمیانو  یرقابت یطیمح یجادا (9

 یجهان یاستانداردها

 یادر منشأ با ییهاو ونوم هاینتوکس یهعل بر یژهو یساخت پادزهرها (3

 دارد: یبستگ یراهداف، به فراهم بودن مواد ز ینا دستیابی

 هایآبدر  یرسطحیز یهاو کاوش یاییدر یولوژیب یهاپژوهش یبستر الزم برا (5

 هند یانوسعمان و اق یای، درفارسخلیج

 یمیاییسنتز ش ی،جرم ی، اسپکتروسکوپ5یابییتوال یدنسل جد یو ابزارها یزاتهتج (5

 5باال یاتیبا توان عمل یزجهت آنال یبنوترک هایتیدپپ یدو تول تیدیپپ

را با  یمولکول یولوژیکارآزموده تا بتوانند ب یکسژنوم و یکسپروتئوم ینمتخصص (9

 دهند. یوندپ یکو فارماکولوژ یوشیمیاییب یهاپژوهش

دانشنامة کنونی با تالش و پشتکار دانشجویان و اساتید این رشتة علمی نوین پدید آمده 

از  فارسخلیجای زیستمندان حاوی سم یا زهر است که به شناخت یکپارچه و فرارشته

کنند؛ های دریایی را ایجاد میها و مسمومیتترین آسیبهای گوناگون که عمدهشاخه

 پردازد.می

ده است که در هر بخش به شکل مستقل به بیولوژی زیستمندان دریایی، ساختار تالش ش

 زایی و مدیریت درمان اشاره شود.ی سموم و زهرها، مکانیسم اثر و نیز بیماریمولکول

امید است این دانشنامه بتواند انگیزة کافی را در دانشجویان عزیز کشورمان که در 

تا  نماید ایجاد ،ندایی به مطالعه و پژوهش مشغولهای امیکس و زیست پزشکی دریاگستره

ور و کش گردیدهتوکسینولوژی گشوده  ایرشتهمیانهای ناشناخته در مرزهای دانش گستره

های بالینی و پایة ونومیکس دریایی از کشورهای مطرح در عزیز ایران بتواند در انجام پژوهش

                                                      
1 Next-generation 
2 high-throughput 
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 و جایگاه برتری را کسب نماید. شدهسطح جهان 

های بنیاد ملی نخبگان و صندوق حمایت از پژوهشگران و اینجا سزاوار است از تالشدر 

کرسی پژوهشی پزشکی دریایی، امکان پژوهش در گسترة  تأسیس فناوران کشور که با

توکسینولوژی را در کشور فراهم آورده و نسبت به چاپ این دانشنامه از هیچ کوششی دریغ 

های جناب آقای مهندس دارا جوکار در طراحی مچنین از کوششاند؛ قدردانی نماییم. هننموده

 و ویرایش دانشنامه نیز سپاسگزاریم.

م در بو و های جوانان این مرز، آیندة ایران زمین که با رشد و شکوفایی در اندیشهشکبی

 و افتخار آمیز خواهد بود. آورشگفتحال پدیداری است، بسیار هیجان انگیز، 

 

 ورپنبی دکتر ایرج

 فارسخلیجرئیس پژوهشکدة علوم زیست پزشکی 
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 یایی؛عروس در و نومبا  یبو درمان آس ینینشانگان بال

 یافتهساختار  مطالعة مروری یک

 

 پورنبی یرج، ازادهیریوز یر، امیمحب ین، غالمحسینگار طاهر
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 مقدمه

ش از نه یبا ب مهرگانییب ،5یانزفنجان ةاوتنان و ردک یا 5ایداریاز شاخه سن ییایعروس در

 یتقارن شعاع ین جانوران، دارای. اباشندیانسان م یخطرساز برا ةگون 511مختلف و  ةهزار گون

 (.5)اندیدهگرد رارکو ت یساختاربند یزکمحور مر کیرامون یهمسان بوده که در پ یهابا بخش

 Scyphozoa(، یا رزمناو پرتقالی Physalia physalis) Hydrozoaاها شامل یداریسن انواع

(Cyanea copillata یریال شیا ی ،)Cubozoa ییایدر یها)عروس Chironex fleckeri و 

Carukia barnesiین( و همچن Anthozoa باشندی( مییایدر یهاقی)مرج و شقا. 

ند ول( و انگشت مانند دارکده )تانتایشک یدهان یبازو یبا تعداد یزکدهان مر کی ایداریسن

( Cnidae) هایتخود را با پرتاب نماتوس کوچک یارهاکنند.  شکیت مید و هدایه غذا را صک

 یهاه در درون سلولکبوده  یمنحصر به فرد یگزش یهاها سامانهتینند. نماتوسکید میص

ع است یاپر از م یپسولکت شامل یت قرار دارند. هر نماتوسیدوسیها به نام سنولکدر تانتا یاژهیو

هستند.  سم یها حاوتیاز نماتوس یتواند با شتاب پرتاب شود. بعضیرشته بوده و م کی یه حاوک

 (.5و  5نند )کیسم خود را آزاد م ،ییایمیا شی یکیانکم کیها با تحرتینماتوس

 خطریب یشتره بکنیرغم اینده هستند، علکدر سرتاسر جهان پرا ییایدر یهاعروس

 (.9داشته باشند ) کیستمیا سی ینش موضعکن است واکها مماز گونه یهستند، برخ

ن کشود اما ممیجاد میبالفاصله به دنبال گزش ا معموالً، ییایگزش با عروس در عالئم

 (.۳شوند ) یدهز دیپس از چند ساعت ن یزن یریتأخ عالئماست 

 را به خود اختصاص یاف گستردهیط ییایدر یهاپس از گزش با عروس ینیبال نشانگان

، یتظاهرات پوست به صورت ها عموماًافتهیدارد، لکن  هاآن به گونه یه عمدتاً بستگکدهند یم

 (.5) نمایندیبروز م

 یعیف وسیه شامل طکاست  یمختلف ینیپروتئ یهانیسکتو یدارا ییایعروس در و نوم

                                                      
1 Cnidaria 
2 Scyphozoa 
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و  کیسک، نوروتوکیسکوتوی، مکیروتک، درمونکیتی، همولیکیولوژیب یهاتیاز فعال

 (.1) باشندیوالر مکوواسیاردک

است. گزش  یفصل معموالً ییایدر یهااز جمله عروس ییایاز جانوران در یناش صدمات

 511انه ی(. سال6و  ۳رود )می سالمت انس به شمار یبرا یجد یلکمش ،ییایدر یهابا عروس

ر قابل ی(. مرگ و م9شود )یدر سرتاسر جهان گزارش م ییایون مورد گزش با عروس دریلیم

گزارش  ییایمانند عروس در زهرآگین واناتیاز ح یابا موارد گسترده گزشدنبال به  توجه

ورم، درد، ت یموضع عالئمه شامل کبسته به گونه و نوع زهر متفاوت است  عالئماست.  یدهگرد

 ،ارخونفشاهش کش و یم، افزاکدرد شمثل سردرد، استفراغ،  کیستمیس عالئمروز و کتاول و ن

 (.3-55و  6، ۳) باشدیم ک، تشنج و شویتمیآر

، محل گزشدر  یاستن عالئم موضعکشامل  ییایدرمان در گزش با عروس در یلکبه طور 

در موارد  کمثل شو کیستمینترل عالئم سکها و تیاز نماتوس و نومشتر یاز ترشح ب یریجلوگ

 (.9باشد )ید میشد

ز ا یناش ینیتظاهرات بال یجهت بررس اییژهمند جامع و ونظام مطالعة مروریه کآنجا  از

در  ینبنابرا باشد،یدر دسترس نم هاآن یدرمان یهان موجودات و روشیبا زهر ا یتمسموم

 رییهنگام در معرض قرارگ یو اختصاص یجرا یدرمان یهاو روش و نوم ینین مطالعه اثرات بالیا

 .گیردیقرار م یستماتیکس یمورد بررس هاآن و نوم اب یتو مسموم

 

 هاو روش مواد

مقاله  5۳66مجموع  از ،Jellyfishلمه ک یبا جستجو PubMed یکاطالعات پزش کبان در

  ینسپس از ب یدند،ن مطالعه انتخاب گردیمقاله مرتبط با موضوع ا 135ان شده، تعداد ینما

ست یمقاله( و اثرات ز 59) کینولوژکوتیاربرد بکمقاله(  555) یکمقاله، به سه دسته پزش ۳11

مقاله  555با مجموع یکمقاالت گروه پزش یان،م ینو از ا یدندگرد یم( تقسمقاله 511) یکپزش

مقاله( و درمان  13) یتظاهرات پوستمقاله(،  69) کیستمیتظاهرات س یهازیرگروه که شامل

 قرار گرفتند. یستماتیکمقاله( بودند مورد مطالعه س 91)
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 ییایدر عروس یهاونوم( مقاله 555) یکپزش گروه مقاالت یجستجو تمیالگور: 5شکل 

 یموضوع یبندمیتقس و

 

 هایافته

 ییایگزش با عروس در ینیبال تظاهرات

به  بسته عالئمگردد. یم یسالمت انس تلق یبرا یجد یلکمش ییایبا عروس در گزش

 (.59و  55باشند )یم کیستمیو س یه شامل تظاهرات پوستکگونه و نوع زهر متفاوت است 

 

 (Physalia physalis)ی رزمناو پرتقال ییایدر عروس

گزش با آن،  عالئم. شودیم یدها دکیآمر ینوبدر سواحل ج معموالً یایینوع عروس در این



 دانشنامة توکسینولوژی دریایی 11

 

ز چند ساعت پس ا یریتأخ عالئمن است کشود اما ممیجاد میدنبال گزش ابه  بالفاصله معموالً

د، ی، سوزش شدیشامل درد، پارستز یع موضعیشا طور به هانشکشوند. وا یدهز دیگزش ن

 عالئمدر محل گزش و  یریهکنش کا وایشکل  یقرمز و خط دار،ولپاپ یعات پوستیضا

 مرگ و یعروق یالپس قلبک، یدگی، سردرد، لرز، رنگ پریشامل تهوع، درد عضالن کیستمیس

 یتروز پوسکاز ن یاما گزارش اند،یدهروز بافت نگردکها سبب نموارد گزش یشتر(. ب۳باشند )می

(. 5۳است ) از داشتهین یع و گرافت پوستیوس دمانیبرپا موجود است که به د یپشت ةیدر ناح

ن ینفس، تب و ادم حنجره با گزش ا یر، التهاب، تنگیهکدرد،  یتماتوز،ار یخط یهاکن پالیهمچن

 (.5۳ز در گزش با آن وجود داشته است )ی(. مرگ انسان ن51گزارش شده است ) ییایعروس در

 

 Cyanea copillata (17) ییایدر عروس

ند رد چکموجب اختالل عمل ییاینوع عروس در ینگزش با ا یلدلی به رینش تأخکوا سندرم

 (.59شوند )یجاد میساعت پس از گزش ا 5 معموالًه کشود یم کیستمیس یهابیارگان و آس

 

 (Chironex fleckeri و Chiropsalmus quadrigatus) یاجعبه ییایدر یهاعروس

 یاصل ةدست 9شامل  ییایدر یهان عروسیا و نومبا  یتدر مسموم ینیبال عالئم

عات شالق یباعث ضا کیروتکن درمونیسکباشند. تویال میاردکویو م کیروتک، درمونکیتیهمول

چند ماه  یدر ط یند و به آهستگکیروز مکجاد زخم و نیه اکشود یپوست م یمانند بر رو

ه پس قین است در چند دقکمم یعروق یالپس قلبکو ای هیچهما - یابد. فلج عصبییبهبود م

 (.53) یدمرگ نما یجاداز گزش ا

ستند و پوست یات نیح ةنندکد ی، تهدییاین عروس دریاز موارد گزش با ا بسیاری

قه یدق 1-51در  معموالًآن  یشندگکباشد. در صورت بروز مرگ، ین تظاهر میترعی، شاکدردنا

 (.51و  ۳افتد )یپس از گزش اتفاق م

بر اثر گزش با  5399-5391 یهاا در سالیر در منطقه شمال استرالیمرگ و م نیشتریب

ن یپس از گزش با ا یریت تأخینش حساسک(. وا55بوده است ) یاجعبه ییایدر یهاعروس
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 (.55ع است )یشا ییایعروس در

 (.59و  6بوده است ) یست قلبیو ا یتنفس یین گونه، نارسایعلت مرگ در ا نیترعیشا

 

 Carukia barunesi ییایدر عروس

های شوند. لکهیده میآزاد د هایآبدر سواحل و  Carukia barunesi ییایدر عروس

قه یدق 91ها پس از نیوالمکاتکبا آزاد شدن  معموالًدر محل گزش  ییهابا پاپول یتماتوزار

دنبال آن به  ن استکع است و ممیمر درد شاکم و کد شیشوند. سردرد، درد شدیجاد میا

 (.53جاد شود )یا کیوژنیاردک کو شو یتمیآر یک، تافشارخونش یافزا

 

 ینجکرویا سندرم

قه پس از یدق 51-۳1 معموالً) کیستمیس یریاز عالئم تأخ یامجموعه ینجکرویا سندرم

رخ  Carukia barnesiشامل  یاجعبه ییایبا عروس در یباشد که پس از تماس پوستیگزش( م

 جاد ین سندرم را ایتوانند ایز مین ییایدر یهااز عروس یگرید یهاگونه(. 5۳-5۳) دهدیم

 ،Carukia shinjuشوند شامل ین سندرم میه موجب اک ییهاگر گونهی(. از د56نند )ک

Carybdea xaymacana، Malomaxima ،Molokingi ،Alatina mordens ،Gerongia 

rifkinae ،Morbakka fenneri و Chironex fleckeri (.53و 59) باشندیم 

 یاحن نویشتریشوند و بیم ییار و شناساکش یبه سخت کوچک ییایدر یهاعروس نیا

 یغرب یایا و استرالین جانوران وجود دارند شامل شمال و جنوب استرالیه اک ییایجغراف

وجود  Carukia barnesiه ک ییا جاین بار در شمال استرالیاول ین سندرم برای(. ا59) است

 یاست ولیافتد در استرالین سندرم اتفاق میا هک یامنطقه نابع،(. در م91ف شد )یداشت تعر

 (.95-99ده شده است )یز دین یلند و مالزیدر تا

ه پس از گزش با کاست  عالئماز  یامجموعه ینجکرویسندرم ا ید،ذکر گرد هکچنان

 عالئماز  یان سندرم مجموعهی(. ا9۳شود )یجاد میا ییایدر یهااز عروس یخاص یهاگونه

 نندهکد یشدت تهدبه  انس یتوانند برایه مک( 91د است )یشد کیستمیو س یموضع یریتأخ
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 (.9۳باشند ) یاتح

(، سردرد، تهوع 96) فشارخونش یق، افزایتعر یزه،ن سندرم شامل درد ژنرالیا یریتأخ عالئم

خصوص به  د عضلهی(، درد شد59) یسترس روانید عالئم(، 93و  99، 9۳، 51ه )یو استفراغ، ادم ر

( ۳5نفس ) ی( و تنگ۳5(، اضطراب )۳1) ی، انقباض عروقیقراری، بیرامپ عضالنکمر، کدرد 

 است. یدهز گزارش گردی( ن۳9و  ۳5، 96) یداخل مغز یزی( و خونر96) یمغز رگهستند. م

رد بطن چپ ک(، اختالل عمل۳۳و  ۳1، 96ن )یش تروپونیتوان موارد افزایم یقلب عالئم از

(، ۳6) یست قلبی(، ا۳۳) یبطنکاردی تاکی (،۳9)کاردی تاکی (،۳1و  9۳) یقلب یی(، نارسا96)

 یی(، نارسا56) یوگرافیاردکتروکرات الیی(، تغ۳9و  ۳3حاد ) یته قلبک(، س۳9) یوپاتیومیاردک

و  ین ادم پاپی( را نام برد. همچن11و  ۳1از استرس ) یناش یوپاتیومیاردک(، ۳1) یبحاد قل

 (.15سندرم گزارش شده است )ن یعلت ابه  کودک کیاغماء در 

ها، ورونن یمانال سدکر در ییه تغکرسد ینظر مبه  ناشناخته است اما و نوماثر  سمیانکم

 معموالًن یسکتو ینسم اثر ایانک(. م15و  ۳1شود )یاندوژن م یهانیوالمکاتکموجب آزاد شدن 

ود وج یتنفس و کیسکپویه یریارد است و درگکویم یهارد سلولکعلت دخالت در عملبه 

 (.۳6نداشته است )

 

 (Sea bather eruptionشناگران ) بثورات

( و در شناگران 1۳و  19شود )یا ظاهر میردن در درکدر عرض دو روز پس از شنا  راش

 هایآبدر  معموالًمورد  ین(. ا11ند )کیدار مو خارش یتماتوزار یهاپاپول یجادبا لباس شنا ا

عات خود به خود در عرض دو ین ضای(. ا1۳شود )یده میدا دیو فلور کیزکج میب، خلیارائک

 (.19ز گزارش شده است )ین ید و طوالنیشد عالئمن ی(. همچن16) ابندییمهفته بهبود 

 Linuche unguiculata ییاین علل عروس دریاز ا یکیه کآن مطرح شده  یبرا یمختلف علل

 ییاین عروس دریا یتنماتوس یبا الرو حاوعلت تماس به  عاتین ضای(. ا19-۳5) باشدیم

ه در کاست سمّی  یفشار لباس عامل فعال شدن ساختارها معموالً(. ۳5-۳۳شوند )یجاد میا

 (.۳1الرو وجود دارد )
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بثورات و موج سواران، در  ةسابق یان افراد بالغ داراکودکه کدهند ینشان م مطالعات

ردن بدون لباس شنا، پس از کقوع آن را با حمام توان احتمال ویقرار دارند. م یشتریب کسیر

 (.16اثر است ) یو اغلب ب یدرمان، عالمت معموالً(. 1۳رد )کم کا یردن در درکشنا 

 

 ییایدرهای گزش با عروس کیستمیس ینیبال تظاهرات

 یتنفس عوارض

نفس  ی(. تنگ۳۳وجود دارد ) ییایدر یهابا گزش عروس یاز اختالالت تنفس یادیز موارد

تنفس، در اثر گزش با  یعلت انسداد دستگاه فوقانبه  ساله 5۳پسر بچه  کید در یشد

 (.۳6گزارش شده است ) ییایدر یهاعروس

 

 یعروق عوارض

(، فقدان پالس ۳3ال )یکان برای(، اسپاسم شر۳9در ران و پاها ) ید عمقیور ترومبوز

ها و پاها وژن در دستیاهش پرفک(، 61) یستالو گانگرن د یاانوز منطقهی، سیشر یستالد

( گزارش 65روز انگشتان )کدر ساعد و ن یو اسپاسم عروق Chrysaora quinquecirrha در اثر

 شده است.

 

 کینورولوژ عوارض

 یها، از دست دادن دائماندام یو پارز یرختکشامل  کیاز عوارض نورولوژ هاییگزارش

و  ۳3س )کپل یت مولتی(، مونونور6۳و  69)لن باره ی(، گ65والر )ک(، فلج نوروماس61حس )

در ادرار و  یاریاختی(، ب66و  15ان )یال و مدی(، فلج عصب راد6۳(، فلج عصب اولنار )61

در اثر  کد اشی(، احتباس ادرار، اختالل نعوظ، فقدان تول69) فراویص یستمس ینزیکس ید

 ارد.( وجود د91سور )کفل ی( و پارستز63) کیپاراسمپات یس اتونومید

 یچشم عوارض

و خود محدود شونده  مدتکوتاه عالئم معموالً ییایبا گزش عروس در یچشم مشکالت
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 (.95ند )کجاد یا مدتطوالنیتواند عوارض یموارد م یدر بعض یجاد کرده ولیا

اهش تطابق، کاز، یدریش فشار داخل چشم، میت، افزایری(، ا95د چشم )ید اهشک

 ی( احساس جسم خارج9۳(، سوزش چشم )99) مدتطوالنی ینی(، دوب95) یقدام یایشیسن

 یف، التهاب اتاق قدامیت خفیلکیوسیدیریه، ایس، ادم قرنیموزکملتحمه،  یپرمی(، ها91)

علت بزرگ به  طرفه کی یچشم ة(، التهاب حدق9۳) یعدس یپسول قدامکدورت در کچشم، 

 .شندبایذکر شده در مطالعات م ی( از عوارض چشم96) یشدن غدد اشک

 

 گرید کیستمیس عالئم

 کیتیتوان پارالیم اند،یدهگزارش گرد ییایدر یهاه با گزش عروسک یگرینادر د عالئم از

(، 35) یس تونی(، د35) کف یعیرطبی(، تورم غ31) کی(، سندرم نفروت93و  99لئوس )یا

 (.3۳ه نام برد )یلکحاد  یی( و نارسا ,39Mondor) یماریب

 Physaliaاز جمله  ییایدر یهادر گزش با عروس یسکالیآناف کاز شو یادیز موارد

physalis ( 31-511گزارش شده است.) 

 یحاملگ یدر ط زهرآگینع، گزش موجودات یناشا طور به هکگزارش شده  نیهمچن

 (.515و  515بگذارد ) یمرگبار بر جا یو حت ین و مادر عوارض جدیجن یتواند برایم

 

 ییایدرهای گزش با عروس یپوست تظاهرات

سوزش و خارش،  یرنظ یاز صدمات پوست یاگستردهة شامل محدود ییایدر یدرماتوزها

 ییایمثل عروس در یاوتنانکتوانند در اثر یها مبین آسی(. ا519شوند )یم یریهکعات یضا

 (.51۳جاد شوند )یا

(. 9) شودیدر سر تا سر جهان گزارش م ییایون مورد گزش با عروس دریلیم 511 انهیسال

انند م یرات قابل توجهیشوند، تأثیده میت نامیه نماتوسک ییایگزنده عروس در یساختارها

 ین است براکه ممکد یشد کیروتکن تظاهرات درمونیتورم، سوزش، تاول و همچن ی،قرمز

 ییایعروس در(. 511نند )کیجاد میپوست انسان ا یبر رو د،باشن کافراد حساس خطرنا
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ت عود یا درماتی یریدار تأخیعات پای(. ضا51۳ند )کجاد یحاد و مزمن ا یپوست عالئمتواند یم

 (.516دارد ) یمترکوع یش ةنندک

 هاآن از یشوند اما بعضیم یفقط درمان عالمت، ییایعروس در یتظاهرات پوست ثرکا

 (.519ات و مهلک باشند )یح ةنندکد ین است تهدکمم

پاپول (، 9) یتماتوزار یهاتوان خارش، احساس سوزش، زخمیع میشا یات پوستتظاهر از

 ییرکه یها( و پاپول513گمانته )یپرپیها یخط یها(، راش69دار )سوراخ یهاولکو ما

 (.551دار را نام برد )خارش

ز گزارش ا کی یند، ولکیجاد میا کماتوز دردنایعات ارتیضا معموالً ییایعروس در گزش

 (.555است ) یدهز ثبت گردین یحسیبدون درد و بدون ب یعات پوستیضا

ف دست چپ پس از تماس کدر  یتماتوزار یخط یریعه کهیساله، ضا 55ای پسر بچه در

ل ینوفی، التهاب گرانولوماتوز با تجمع ائوزیستولوژیه در هکگزارش شده  ییایعروس در یکبا 

 (.555مشاهده شده است )

ر سرد یهک( و 55۳دار )یپا یت تماسی(، درمات559) یجلدریز یچرب یآتروف ن،یهمچن

 (.551گزارش شده است ) ییایدر یهادر تماس با عروس یتسابکا

 یتماتوزار کیپاپوالر مونومورف یهاتوان راشی( م556و  55۳) یریتأخ یهانشکوا از

 (.9دار و بدون درد را نام برد )خارش

 کی کشکک ران و یقدام یالن در قسمت تحتانن پکیعات شبه لیبر ضا یمبن گزارشی

 یموجود است. در پاتولوژ ییایساله پس از گذشت چهار هفته از گزش با عروس در 51پسر 

وجود  کیپرپالستیدرم هایدرمال به همراه اپیر اتصال درمواپیلئار در زکمونونو یهار سلولیثکت

 (.51۳درمان شده است ) ید موضعیداشته و با استروئ

ناشناخته  ییایعروس در کیبه دنبال گزش با  یمفصل عالئمندوزوم همراه با  اریتما

 (.559گزارش شده است )

عروس  کیهفته از تماس با  کیساله پس از گذشت  16 یدر خانم یریتأخ نشکوا

ر رنگ ییمتر و تغیلیل با قطر چند مکش یضیعات پاپولوندوالر گرد و بیضا به صورت ،ییایدر
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ت یاکمار از خارش و سوزش شیو ب یدهبا سطح صاف گزارش گرد یاقرمز و قهوهتا  یصورت

 تیه درم و ادم و تجمع لنفوسیدر ال کیروتکن یهاتینوسیاترک، یستوپاتولوژیداشته و در ه

 (.551و  553ده شده است )یل دینوفیائوز یدر اطراف عروق و تعداد

با  یریعات تأخیجاد ضایچهار در ات نوع یش حساسینش افزاکوجود وا ی،امطالعه در

تواند یورتون مک ی(. مصرف دوز باال555ان شده است )یب ییایدر یهااوتنان از جمله عروسک

 (.555ر اندازد )یرا به تأخ ییایگزش با عروس در یپوست عالئمشروع 

ها وهیز ما یعلت تماس با بعضبه  یگمانتهپرپیوالرهاکعات مایه ضاک تیتوفتودرماتیف

جه افتراق، ه وکرد یقرار گ ییایعروس در یعات پوستیضا یص افتراقیتواند در تشخیباشد، میم

د باشیم ییاین عروس دریسکال به توکیان گزش و نبود پاسخ سرولوژکعدم وجود درد و م

 (.55۳و  559)

ود. جاد شیا ییایتواند در اثر گزش با عروس دریودرما میا پی یال پوستیترکبا عفونت

 (.551) باشندیم یسکوکو استرپتو یسکوکلویاستاف ننده پوست،کر یدرگ یهایترکن بایترعیشا

 یپرتروفی، با هDermatitis bullosa striata medusica (55۳) ای ییایعروس در تیدرمات

 (.556ابد )ییادامه م کینش آتروفکه شروع و با وایاول

ة ده شده است. گونید ییایدر یهااز عروس یننده در گزش با بعضکعود  یپوست بثورات

Physalia physalis ر دتیننده آن را شدکعود  یپوست عالئممطالعه،  یکن تظاهر را دارد. در یا

است  Stomolophous meleagrisگر ید ییای(. عروس در559رده است )کر که ذیعه اولیاز ضا

د. در باش یکتواند همراه با ادم و خشیم یه است ولیاول ةعیه ضایآن شب ةنندکعود  ةعیه ضاک

ده شده است و در سرم یلئار در اطراف عروق دکمونونو یها، تجمع سلولیپوست یوپسیب

 ین(. همچن553وجود داشته است ) ییاین عروس دریا ژنآنتیه یعل یبادیماران آنتیب

Chrysaora quinquecirrha ش یافزا یامقاله(. در 591ند )کیم یپوست یعات التهابیجاد ضایا

تواند در یه مکگزارش شده  ییاین عروس دریچند سال پس از گزش با ا یبرا IgEسطح 

 (.595ننده باشد )ک کمکناشناخته  یهاص گزشیدر تشخ یاماران در معرض خطر یب ییشناسا

Carybdea rastonii ه در عرضکند کیتم میزخم و ار ه با درد،یاول یعات پوستیجاد ضایا 
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 یتم خطیوالر و ارکیعات پاپولووزیمثل ضا یریعات تأخیابند. ضاییقه گسترش میدق 51-51

ف خاتمه یخف ونییگمانتاسه با پکز گزارش شده است یروز ن 6-59همراه با خارش پس از 

 (.595افته است )ی

Olindias sambaquiensis ه همراه ک( 599) یدنماوالر میکو وزی یتماتوزایجاد بثورات ار

آن حساس شدن سیستم  یسمانک( و م59۳باشد )می کسیستمی عالئمخفیف و بدون  با درد

 (.591باشد )ژن این عروس دریایی میایمنی در برابر آنتی

 

 ییایدر عروس از گونه چند با گزش یپوست تظاهرات یبرخ: 5جدول 

 گزش ناشی از یپوست تظاهرات گونه عروس دریایی

Porpita pacifica (599 و 593) تیدرمات 

Carybdea marsupialis  (599 و 593) تیدرمات 

Physalia physalis 
 شالق یپوست عاتیضا ،(5۳1) درد ادم، اریتم،

 (5۳5) یپوست روزکن و( 5۳5) مانند

Chrysaora hysoscella  
 ادماتوز و اریتماتوز عاتیضا سوزش، خارش،

 (.5۳9 و 5۳۳)

Carybdea alata 
 از سپ داریپا یپوست تیحساس شیافزا نشکوا

 (5۳1) تماس

Rhizostoma pulmo (.5۳۳) یکیتحر تیدرمات جادیا 

Chrysaora quinquecirrha  (.591) یپوست یالتهاب عاتیضا جادیا  Seanettle ای 

Olindias sambaquiensis (599) والرکیوز و اریتماتوز بثورات جادیا 

Nemopilema nomurai (.5۳6) کیستمیس عالئمبدون  یپوست عالئم 

Rhopilema nomadica 
 روالکیپاپولووز بثورات و سوزش ،یقرمز جادیا

 (.5۳9و 5۳3)

Rhopilema hispidum (511) داریپا عاتیضا جادیا 

Rhopilema esculentum (.511) دیشد خارش جادیا 
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 مخصوص در اثر گزش با یبادیش آنتیو افزا یپوست یعات موضعیمطالعه، ضا کی در

Aurelia aurita ( 596و  59۳گزارش شده است.) 

 یدهد 5در جدول  یزن ییایاز عروس در یگرگزش با چند گونه د یتظاهرات پوست برخی

 .شودیم

 

 ییایدر گزش با عروس در یاقدامات درمان

 کیستمیدرمان عوارض س

در محل گزش،  یاستن عالئم موضعکشامل  ییایدرمان گزش با عروس در یکلبه طور 

در  کمانند شو کیستمینترل عالئم سکها و تیاز نماتوس و نومشتر یاز ترشح ب یریگجلو

 (.9باشد )ید میموارد شد

ها تیدر نماتوس و نوماهش ترشح ک یبرا یو مواد مختلف یباتاز استفاده از ترک مواردی

 .شوندیمشاهده م 5که در مطالعات وجود دارند، در جدول 

درصد از  91شتر از یدر ب و نومباعث ترشح  Physaliaه در که سرکشده  گزارش

 ییایدر یهاعروس یاقدام مناسب و مؤثر برا کیه کسر یجهشود. در نتیم هایتنماتوس

Cubozoans در  یشود ولیمحسوب مPhysalia (.51۳د استفاده شود )ینبا 

 (.93و  9شوند )یم هایتشتر نماتوسیو آب تازه باعث ترشح ب Methylated spiritsل، کال

قرار  یو مورد بررس یمعرف ییایاهش درد گزش با عروس درکجهت  یزن یمتعدد ترکیبات

 .اندیدهذکر گرد 9اند که در جدول گرفته

 یدثابت گرد یول .(565شد)یاستفاده م عالئماهش ک یها براشکدر گذشته فقط از حشره

 (.519شوند )یدتر میشتر و عوارض شدیب بیه باعث آسک

اهش درد محسوب ک ین روش برای، آب گرم پرطرفدارترییایگزش موجودات در در

 (.5۳1و 6شود )یم

به  (. اگر چه استفاده از گرما5۳1و  5۳9ن شود )یسکتواند باعث دناتوره شدن تویم گرما

 (.5۳۳باشد )یظهور عالئم محدود م یعلت سرعت باال
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 و نوم ترشح اهشک جهت استفاده مورد مختلف باتیترک یبرخ: 5جدول 

 ییایدر عروس یهاتینماتوس در

و  اهش ترشحک یترکیب مورد استفاده برا

 نوم
 منابع 

 درصد ۳-۳ دیاس کیاست ای هکسر
(9 ،۳ ،53 ،59 ،93 ،۳۳ ،65 ،

 (515-5۳1و  553

 (5۳5و  5۳5، 515، 9) ایگزش با آب در ةشستن منطق

 (515) آمونیاک

 (5۳9و  515، ۳) ردنکباب کسس مخصوص 

 (515) ادرار

 

 ییایدر عروس با گزش درد اهشک جهت در رفته کاربه  باتیترک یبرخ: 9جدول 

 اهشک جهت کار رفتهبه  ترکیبات

 یاییدر عروس با گزش درد
 منابع 

  (5۳۳-5۳3، 5۳5و  5۳1، 519، 59، 9) آب گرم

 (561و  5۳۳، 51، 9، 9) خی

 (5۳5و  5۳1، 515 و 515، 9) نیائکدوینظیر ل یموضع یضد دردها

 (5۳1و  515) ردن محل گزش کت کحریب

 (5۳1و  51۳، 515)  یبانداژ فشار

 (565و  51۳، 515، ۳1، 51، 9)  یقیضد درد تزر

 (515و  51)  نیستامیهیآنت و ورتونک

 

( 5۳3عالئم گزش گزارش شده است ) یمپرس سرد بر روکر یمطالعه، عدم تأث کی در

، Cyanea ،Tamoya ییایدر یهادر عروس به ویژه خیگر استفاده از ید یااما در مطالعه

Carybdea rastonii  وPhysalia (.561ان شده است )یمؤثر ب 

 هبه ویژیی ایدر یهادر گزش با عروس یه بانداژ فشارکمطالعات گزارش شده  یبعض در

Cubozoans از  و نومشتر ی( و باعث آزاد شدن ب569-56۳، ۳1، 9ند )کیرا بدتر م عالئم
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 (.566شود )یم هایتنماتوس

و در  تیم در نماتوسیلسکو  یمسد یهاانالکردن ک ک، بالین موضعیائکدویل سمیانکم

 (.515باشد )یاهش درد مکو  یتاز ترشح نماتوس یریجه جلوگینت

است، در  ییایدر یهاننده از گزش عروسک یریجلوگ کیه ک Sea Safeنام به  یپماد

 (.569درصد مؤثر گزارش شده است ) 91ش از یتا ب ییایاز عالئم گزش با عروس در یریشگیپ

 یعمولآفتاب مضد و ییایننده از گزش عروس درک یریون جلوگیر لوسیمطالعه، تأث کی در

سه یمقا Chiropsalmus quadrumamusو  Chrysaora fluscesceus ییایدو عروس در یرو

 (.591و  563گزش شد ) عالئمانس و شدت کاهش فرکون باعث یه هر دو لوسکشد 

(. 519ن اقدام است )یردن و شستن اولکز یبثورات شناگران و خارش شناگران، تم در

 (.595دهد )یاهش مکن موجودات را یخطر گزش با ا ةنندکمخصوص و محافظت  یهالباس

 ر را نام برد:یتوان موارد زمی گریاقدامات د از

NO ( 553) کیستمیم سیلسک(، 553) کییوتبی(، آنت515 و ۳1) یژن درمانیسکو ا

( و در 51۳م سولفات )یزی( و من5۳5وم سولفات )ینی(، محلول آلوم۳1) فشارخونضد یداروها

 عالئمربنات در درمان کیم بیر سدی(. تأث595و  51) یتنفس -یقلبهای یتد حمایموارد شد

 (.599نشده است ) تاثبا ییایگزش با عروس در

ل نشان یق وراپامیپس از تزر ینگ قلبیتوریمان Sea nettleگزش با  یمطالعه رو کی در

در درمان  ییاین عروس دریا و نومنوتروپ مثبت یاهش اثر اکل با یه وراپامکداد 

 (.591و  59۳، 59مؤثر است ) هاینسکوتویاردک

و مرگ  یعروق یالپس قلبکرده و کن یریجلوگ و نومل از اثرات یه وراپامکثابت شد  بعدها

م سولفات یزین و منیپیل، فلودیعالوه، استفاده از وراپامبه  (.59۳دهد )یش میر را افزایو م

م یزین و منیپیه فلودکرده کان یر گزارش شده و بیتأثیمقاله ب کیونوم در یهمراه با آنت

ل یه از وراپامجه در استفادی(. در نت596ز دارند )یرا ن و نومرات یردن تأثکبدتر  درتسولفات ق

 (.595ننده قلب هنوز بحث وجود دارد )کفعال  یو داروها

ر سندرم مارستان دیدن به بیباال قبل از رس فشارخوندر درمان  زیرزبانی یتراتن گلسیریل
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ق یتزر ن سندرم،یباال در ا فشارخون(. در درمان 593و 599مؤثر گزارش شده است ) ینجکرویا

ر باشد مؤثیم کیرسپتور آلفا آدرنرژ ةنندک کبال یدارو کین که یفنتول آم یدیداخل ور

ن سندرم شده است. یاز ا ید ناشیق و لرز شدیاهش تعرکن باعث یفنتول آم نیبوده، همچن

ن یامستیهآنتی زون ویورتکدرویه ین سندرم مؤثر بوده ولیاهش اضطراب در اک یازپام براید

ش انقباض قلب وجود ی، افزایاجعبه ییایدر (. در گزش با عروس531اند )ر مطلوب نداشتهیتأث

 یریش انقباض جلوگین افزایاز ا یسکالیفیکجاد تایبدون ا ازمیلتیدمطالعه،  کیه در کدارد 

 (.55۳رده است )ک

 کیشود. در ینترل مک یاز موارد به سخت یاریدر بس یعروق یدرد و عالئم قلب شیافزا

 کیاست و از زهر  FDAه مورد قبول ک Ziconotide یدیان استفاده از ضددرد ورکمطالعه، ام

مطرح شده  ینجکروی( گرفته شده در درمان سندرم اConus magus) ییایحلزون در

 (.535)است

 

 یزهرضد درمان

 و نومتواند اثر ی( م539و  535، 595، 5۳1) یاجعبه ییایدر یهاه عروسیعل ونوم یآنت

رات یونوم تاثی(. آنت596استفاده شود ) و نومه مقدم بر ک یند، البته در زمانک یرا خنث

(. 59۳) ندکیم یخنث را ییایدر عروس و نوم کیالمکپریها و کیتیهمول ،یعروق - یقلب

 (.531و  53۳شود )یز مین عالئمر یو سا یناگهان درد اهشک باعث ونومیآنت

ن درمان در یبهتر Chironex fleckeri (53۳) هیونوم علیع از آنتیبه موقع و سر استفاده

 (.536باشد )یار گزش مکاهش اسکاهش درد و ک

قه یدر عرض چند دق ونومآنتی یع و دوز باالیسر یلیق خیدر قلب تزر و نوم یفور ریتأث

 یتیسیسکوتویو م یتیسیسکنورتو یبر رو ونومآنتی ریمطالعه، عدم تأث کی(. 539طلبد )می را

 (.533ار نادر است )یبس عالئمن یاگر چه ظهور ا دهد؛یرا نشان م و نوم

از   یکی ونومآنتی یاثریه بکدر انسان وجود دارد  ونومآنتی ریاز عدم تأث یاریبس لیدال

ونوم به یآنت ی، عدم دسترسو نومقابل بازگشت غیر راتیگر شامل تأثیل مهم دیباشد. دالیم
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ه یونوم علیآنت یمطالعه رو کی(. در 511باشند )یم و نومع یسر یلیر خیا تأثی ینسکمحل تو

Chironex fleckeriر یأثه تکان شده است یر بیتأثی، بیعروق یالپس قلبکاز  یری، در جلوگ

به موقع استفاده  معموالًونوم یه آنتک یدهد در حالین را نشان میسکع تویسر یلیخ

 (.515)شودینم

شود. یتحمل م یمک یلیخ یریا تأخی یفور یتیحساس یهانشکبا وا معموالً و نوم یآنت

ن کونوم ممیق آنتیروز پس از تزر ۳-1 یبرا یسکالیپروف یکد خورایواستروئکیورتکاستفاده از 

 (.515باشد ) ونومآنتی نسبت به یتیحساس یهانشکاهش واکاست علت 

 ونومیآنت مؤثرتر از ونومآنتی ل ویب وراپامیکه ترکمطالعات گذشته گزارش شده است  در

 (.51۳و  511، 531شود )یم یاهش عوارض قلبک( و باعث 51۳و  519، ۳6باشد )یم ییبه تنها

 

 یرض پوستاعو درمان

ت عود یدار و درماتیو پا یریتأخ ینش پوستکه در درمان واکاند نشان داده مطالعات

 516بوده است )درصد مؤثر  5/1موس یرولکموس و تایرولکمی، پییایننده با گزش عروس درک

 (.519و 

ه ک( N- Acetyl 5-Methoxytryptamineن )ی، مالتونPelagia noctilucaدرمان زهر  در

 (.513حاد مؤثر باشد ) ین است در درمان التهاب موضعکباشد ممیدانت میسکایآنت کی

 ییایعروس در و نومردن ک یبا خنث Ipomoea pes-capraeاه یاستخراج شده از گ ماده

 (.551مؤثر باشد ) ییایاز گزش با عروس در یت ناشیتواند در درمان درماتیم

در اثر  یصورت و یسال رو ۳دار به مدت یپا ونییگمانتاسپرپیه هاکمرد جوان  کی در

درصد  9/5نون یکدرویروزه با ه ۳1جاد شده بود با درمان یا Pelagia noctilucaگزش با 

 (.555و  515افت )یبهبود  یموضع

با  گزش یعات پوستیدر درمان ضا یموضع یراتزون بوتیورتکدروین و هیز یسکودریه

 (.551مؤثر بوده است ) ییایعروس در

اهش کسم یانک( با مleukotriene inhibitor) Piripostو  نییندومتاسو ا سرژیدمتی
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 (.555مؤثر باشند ) کیروتکدرمونین است در درمان آنتکمم ینتوکس یرینفوذپذ

ت یبافت درم و فعال ینش التهابکن وایم بیمستق یه ارتباطکشده است  اثبات

ناز یوتئننده متالوپرک یرین، استفاده از جلوگیدر بافت وجود دارد. با توجه به ا ینازمتالوپروتئ

شود یمحسوب م ییایدرمان گزش عروس در یمناسب برا یکمکدرمان  کین یلکیمثل تتراس

(559.) 

و  یانیناز داخل شریکوروی، ییایپا پس از گزش با عروس درد دست و یشد یمکسیا در

 (.55۳، 591مؤثر بوده است ) E1ن یپروستاگالند

، یساله در مالز 93 یناشناخته به مرد ییایگزش با عروس درة مورد گزارش شد کی در

 (.551مؤثر گزارش شده است ) یکو خورا یدید وریاس کیوربکه با آسیدرمان اول

ن یجن یهمچون سقط، تولد قبل از موعد، جدا شدن جفت و مرگ داخل رحم عوارضی

ه یاول طور به ، عوارض رایکارتباط دارد. منابع اند یدر زمان حاملگ ییایبا گزش عروس در

کنند. مراقبت و درمان مادر مثل درمان می مادر قلمداد یرات زهر بر رویمرتبط با تأث

رات یتأث خطر رغمعلی ینیاهش عوارض جنک ین اقدام برایبهتر نوم،ویق آنتیو تزر یسکالیآناف

ونوم در یه آنتکاند ر نشان دادهیباشد. مطالعات اخین میجن ین اقدامات بر رویمخرب ا

 (.55۳-555خطر است. )یتواند استفاده شود و بیم یحاملگ

 

 بحث

ود را به خ یاهف گستردیط ییایدر یهاپس از گزش با عروس ینیو نشانگان بال عالئم

. هر چند دارد یبستگ ییایعمدتاً به گونه عروس در ینیبال یهاافتهین یه اکدهند یاختصاص م

اگر، ننده در شنکاربرد مواد محافظت کو  یآلرژ ةده، سابقیب دیزان گسترش منطقه آسیه مک

ها مؤثر هافتیتوانند در نوع و شدت یده میب دیپوست آس یلفتکوزن فرد و  ور،زان بلوغ جانیم

 (.5واقع شوند )

 ةحس خراش دهند کیه خود را با کبوده  یتظاهرات پوست به صورت هاافتهیعموماً  اما

دود ه حک یا درد ضربانیدهد تا حس سوزش یم یه بالفاصله پس از تماس روکش زننده یا نی
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عات یمانند ضا یاگسترده یپوست یهاافتهیو  دهندیابد، خود را نشان مییش میقه افزایده دق

دار، سوراخ یهاولکد، پاپول و مایشد کیروتک، تاول، تورم و تظاهرات درمونیتما، اریریهک

حاد  به صورت توانیخارش دار را م یریهک یهاا پاپولیگمانته و یپرپیها یخط یهاراش

حاد،  ین فراتر از نشانگان پوستی(. همچن551و  51۳، 511، 519، 69، 9، 5رد )کمشاهده 

مل ه شاکرد کمشاهده  ییایدر یهاز پس از گزش با عروسین یریتأخ یپوست عالئمتوان یم

پاپوالر  یها(، راش516ننده )کت عود یا درماتی یری(، تأخ55۳دار )یت پایعات درماتیضا

 ( را نام برد.9دار و بدون درد )خارش یتماتوزار کیمونومورف

ا ه بکدر شناگران و غواصان  ییتماتوزبثورات ار به صورت ه خود راکشناگران  یهاجوش

 یپوست یهاافتهیگر یدهد، از دیم ینند روکیبرخورد م یاانگشتانه ییایالرو عروس در

 (.19-۳۳باشند )یم

 ییایو عروس در Physalia physalis یب با رزمناو پرتقالیپس از آس کیستمیس عالئم

شوند. یار مشاهده مکآش به صورت ینجکرویسندرم ا ( و درChironex fleckeri)مانند  یاجعبه

ه شامل کشوند یده مید یپوست عالئمنار کدر  کیستمیس عالئم، یب با رزمناو پرتقالیدر آس

 یو حت فیخف ک، شویجی، گیقراری، بیدگی، سردرد، لرز، رنگ پریعضالن دردتهوع، استفراغ، 

 (.5۳و  ۳، 5باشند)ینفس م یو تنگ فشارخونوپ، ضربان قلب تند و افت کسن

جه یر در نتیه مرگ و مکاست  Chironex fleckeri همان ییاینوع عروس در نیترکخطرنا

 (.59و  53، 59گزارش شده است ) یایین نوع عروس دریبا ا یقلب یستو ا یتنفس یینارسا

قه یدق 51-۳1 معموالً) کیستمیس یریتأخ عالئماز  یاز مجموعهین ینجکرویا سندرم

 Carukia barnesiشامل  یاجعبه ییایبا عروس در یه پس از تماس پوستکپس از گزش( است 

 یلند و مالزیا، تایاسترال یشورهاکن سندرم از یا ینیبال یها(. نمونه5۳-5۳دهد )یم یرو

 (.95-99گزارش شده است )

 توانیم یمورد یهاارائه گزارش به صورت زیگر نید یرپوستیو غ کیستمیعوارض س به

در ران و  ید عمقیمانند ترومبوز ور ی(، عوارض عروق۳۳) یه شامل اختالالت تنفسکبر خورد 

(، ۳3روز انگشتان )کدر ساعد و ن یها و اسپاسم عروقان خون در اندامیاهش جرک(، ۳9پاها )
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(، فلج 61دائم ) به صورت اندام، از دست دادن حس یو پارز یرختک شامل کیعوارض نورولوژ

ش فشار یافزا ت،یریشامل ا ی(، عوارض چشم6۳و  69لن باره )ی(، گ65)ای عضله -یعصب

دورت در کو  یهس، ادم قرنیموزکملتحمه،  یپرمی(، ها95) یقدام یایشیداخل چشم، سن

 (.9۳باشند )ی میعدس یپسول قدامک

استن از که شامل کسه اقدام است ة یبر پا ییایدر یهاب با عروسیدرمان در آس اساس

 یزهر یهایتشتر نماتوسیب یاز آزادساز یریشگی(، پیب بافتیزهر )درد و تخر یاثرات موضع

 یهاییارآزماکباشند. هر چند هنوز یم کشامل شو کیستمیس یهانشکنترل واکز یو ن

ته انجام نگرف ییایدر یهادرمان عروسة ویدر مورد ش یافکة شد رلنتکور که یدو سو ینیبال

 یدرمان یهاوهین شیقه( از پرطرفدارتریدق 51 یدرجه برا ۳5گرم )اربرد آب ک یاست ول

ن یائکدوی)مانند ل یموضع یو در صورت لزوم ضددردها یخی یهاکتوان از پیز میباشد و نیم

(. 55۳و  559، 5رد )کز استفاده ینها نییستامهیو آنت دهایواستروئکیورتک، یقیدرصد( و تزر 1

درصد و  ۳تا  ۳ کیاست دیا اسی یتجارتة کها، استفاده از سرتیردن نماتوسکرفعال یغ یبرا

شوند. از یمحسوب م یدرمان یهان روشیترعیا از شایگزش با آب درة ز شستن منطقین

 اشدبیم یاجعبه یاییدر یهاونوم عروسیآنت د،دار ینیاربرد بالکه کد شده یتول یضدزهرها

شود یم زین یاهش درد ناگهانکؤثر بوده و موجب م یتیکو همول یعروق یقلب یراتتأث یهکه عل

را  ینیبال یهاییارآزماکباال، انجام ة با درج ینی(. در هر صورت، فقدان شواهد بال53۳و  531)

 کیمستیو س یبا عوارض موضع ییارویرو یبرا ونگوناگ یدرمان یهاوهیاثرات ش یبررس یبرا

 د.ینمایرا گوشزد م ییایدر یهازهر عروس
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 مقدمه

 ش از نه هزار گونه استیشد( شامل بیده میاوتنان نامکن یش از ایه پکا )یداریسن ةشاخ

 ییایعروس در معموالًن شاخه را یانسان خطرساز هستند. ا یباً صد گونه آن برایه تقرک

محور  کیهمسان هستند که حول  یهابا بخش یتقارن شعاع ین جانوران، داراینامند. ایم

 (.5اند )رار گشتهکت و ی، ساختاربندیزکمر

و  Chironex fleckeri ییایدر یها)عروس Cubozoaا شامل یداریسن یهاپیت

Carukia barnesi) ،Hydrozoa (Physalia physalis یا رزمناو پرتقالی ،)Scyphozoa  

(Cyanea copillata و یریال شیا ی )Anthozoa باشندیم ییایدر یهاقیمانند مرج و شقا 

 (.5و  5)

د ول( و انگشت ماننکده )تانتایشک یدهان یبازو یبا تعداد یزکدهان مر کی اهایداریسن

ت ید و هدای(، صCnidae) هایتخود را با پرتاب نماتوس کوچک یارهاکه غذا و شکدارند 

 یاهژیو یهاه در درون سلولکبوده  یمنحصر به فرد یگزش یهاها سامانهتینند. نماتوسکیم

ه کست ع ایپر از ما یپسولکت شامل یدارند. هر نماتوست قرار یدوسینام سن هها بولکدر تانتا

م س یها حاوتیاز نماتوس یتواند با شتاب پرتاب گردد. بعضیرشته بوده که م کی یحاو

 (.5-9نند )کیسم خود را آزاد م ییایمیا شی یکیانکم کیها با تحرتیهستند. نماتوس

 کیستمیا سی یموضعنش کن است واکمم ییایعروس در یهااز گونه یبا برخ گزش

از  ی(. صدمات ناش1گردند ) یسالمت انس تلق یبرا یل جدکمش کی( و ۳و  9داشته باشند )

، مرگ هاآن دنبال گزشبه  است و یفصل معموالً ییایدر یهااز جمله عروس ییایجانوران در

 عالئممل ه شاکمتفاوت است  ینبسته به گونه و نوع توکس عالئمگزارش شده است.  یزر نیو م

ش یزام، افکدرد ش مثل سردرد، استفراغ، کیستمیس عالئمروز و کو ن ولدرد، تورم، تا یموضع

 (.۳-55باشند )یم ک، تشنج و شویتمیآر ،فشارخوناهش کو 

از  یعیف وسیه طکاست  یمختلف ینیپروتئ یهانیسکشامل تو ییایعروس در و نوم
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، کیسکوتوی، مکیروتک، درمونکیتیهمول یهاتیهمانند فعال یکیولوژیب یهاتیفعال

رغم یعل ییاین موجودات دری(. ا55دهند )می والر را از خود نشانکوواسیاردکو  کیسکنوروتو

 ییایعروس در و نوم(. 59اند )داشته یدودمح ییدارو یاربردهاکار، یتنوع بس

Pelagia noctiluca ب یخرو ت یوداتیسکب ایسم آسیانکو م یتیسیسکتوتویت سیبا خاص

DNA (.5۳رد )ینده مورد استفاده قرار گیضدسرطان در آ ید داروهایتواند در تولیم 

و  ارخونفشاهنده کال، اثرات یروبکیمآنتی ی،دانتیسکاآنتی یهاتیمطالعات، فعال یبرخ در

توانند مورد ینده میه در آکاست  یدهز گزارش گردیدرد  نضد ننده عروق وک، منقبض یچرب

 لکبه ش یاافتهیساختار  مطالعة مروریه ک(. از آنجا 51-56، 59رند )یقرار گ ییاستفاده دارو

 نیموجودات صورت نگرفته است، بنابرا ینا ینولوژیتوکس یهاجنبه یجهت بررس یاختصاص

 پردازد.یم هاآن و نوم یکو پزش ییبرآورد اثرات دارو یزو ن ینولوژیتوکس یهان مطالعه به جنبهیا

 

 هاو روش مواد

تعداد  Jellyfishلغت  یبا جستجو PubMed یکاطالعات پزش کبان یموتور جستجو در

مقاله مرتبط با موضوع انتخاب  135  یناز ب یی،دست آمد که در مرحله ابتدابه  مقاله، 5۳66

ار قر یمورد بررس و نوم یپزشک یستو اثرات ز یکسونوم ینهمقاله در زم ۳11سپس  ید،گرد

مقاله( و  59) کینولوژکوتیب بردارکمقاله(  555) یکمقاالت به سه دسته پزش ینگرفتند و ا

 .یدندگرد یممقاله( تقس 511) یکست پزشیاثرات ز

مقاله(،  5۳س )کیمقاله(، پروتئوم 55س )کیژنوم یهازیرگروه به یکست پزشیز مقاالت

 و نوم یاربردکو  کیولوژیمقاله(، مطالعات ب 95) و نومسم اثر یانکمقاله(، م 95) و نوم یولوژیب

. مقاالت یدندگرد یبندمیمقاله( تقس 96) یشگاهیجانوران آزما یرو و نوم یمقاله( و بررس 5۳)

مقاله(  13) یتظاهرات پوستمقاله(،  69) کیستمیتظاهرات س یهازیرگروه به یزن یکگروه پزش

 یستاثرات ز یبه بررس یستماتیکمطالعه س ین. در ایدندگرد یبندمقاله( طبقه 91و درمان )

. شودیگوناگون پرداخته م یاییعروس در یهاونوم یوتکنولوژیکب یکاربردها یزو ن یپزشک

 (.5 )شکل دهدیعملکرد و روش کار در مطالعه حاضر را نشان م حوهن یتمالگور 5شکل 
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 یپزشک ستیز اثرات مقاالت یجستجو تمیالگور: 5 شکل

 هاآن یموضوع یبند میتقس و ییایدر عروس یهاونوم کیوتکنولوژیب یکاربردها و

 

 هایافته

 یپزشک یستز اثرات

 و نوم ینیژنوم و ساختار پروتئ یبررس

 عروس یهاونوم ینین ساختار پروتئییو تع کیدر مورد ژنوم یار محدودیبس مطالعات

س ع زهر عرویشا یاز ساختارها هاآنزیم دها وی، پپتکیوژنیب یهانیانجام شده است. آم ییایدر

گونه عروس  5۳ ینین ساختار پروتئییو تع کیژنوم یبه بررس یک(. جدول 59هستند ) ییایدر

 (.5)جدول  پردازدیاند، من جنبه مورد مطالعه قرار گرفتهیه از اک ییایدر

 

 و نوم یولکمول - یو سلول یکیولوژیب اثرات

ه در کباشد یم  کیتیها، اثر هولاز ونوم یاریع در بسیشا کیولوژیاز اثرات ب یکی
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. مثالً در گونه باشندیم یمنحصر به فرد یهاسمیانکم یمختلف دارا ییایدر یهاعروس

ر د عامل اثیپیون لیداسیسکسلول و پرا ینفوذ به غشا Cyanea capillata ییایدر یهاعروس

نفوذ به  عالوه بر Carybdeam arsupialis ییایدر عروس در یا( 1۳) و نومن یا کیتیهمول

 (.16باشند )یم یپازیت فسفولیفعال یسلول، دارا یغشا

تجمع  کیولوژیاثر ب یدارا Carybdea rastonii ییایعروس در و نومدر دو مطالعه  ینهمچن

 (.11و  1۳است ) یدهها ذکر گردم به داخل سلولیلسکورود م اثر آن یانسکه مکت است کپال

ه در مطالعات ک ییایگونه مختلف عروس در 59 یهاسم اثر ونومیانکو م کیولوژیب اثرات

 نشان شده است. 5اند، در جدول شده یمختلف مورد بررس

ان در انس ییایدر گزش عروس در کیولوژیزیپاتوف ین است نقشکمم کیآلرژ نشکوا

ن است کم، مییایژن عروس دریه آنتیعل یاختصاص یهانیمنوگلوبولیش ایداشته باشد. افزا

 ( .551و  513بمانند ) یچند سال باق یبرا

هم م یردهاکاز عمل یکینند. کیم کیرا تحر کینرژیستم مونوآمیها ساز ونوم یاریبس

 (.555نند )کیم یینزکپویا هی یزیجاد پارالیا یزن یجاد درد و بعضی، او نومها در نیمونوآم

در  یرانتخابیانال غک کی کهند کیرا فعال مTRPV1انال ک Vanillotoxin دیپپت

 (.559و  555جاد درد نقش دارد )یون سلول و ایزاسیاست و در دپالر nociceptive یهانورون
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 ییایدر عروس گونه 5۳ ینیپروتئ ساختار نییتع و کیژنوم یبررس: 5جدول 

 ژنومیک پروتنومیک عروس دریایی
Rhizostoma pulmo ( 53ریزولیزین) - 
Stomolophus nomurai ( 51کالژن) - 
Polyorchhis penicillatus (55) پروتئین ریبوزومی اسیدی - 

Cyanea lamarcki 
 (55گلیکوپروتئین سیتوتوکسیک )

 (59نوروپپتید )
- 

Cyanea capillata 
 (5۳سرپین )

Na-( 51کانال) 

 (5۳سیستاتین )
(56+) 

Chironex fleckeri (91و  53، 59) و نوم - 
Cyanea nazokii ( 95و  95اندوگلیکوسرامیداز اسیدیتیک) - 
Carybdea rastonii (99) و نوم - 
Carybdea alata (9۳) و نوم - 
Chiropsalmus quadrigatus (91) و نوم - 
Carukia barnesi (9۳) و نوم - 
Phyllorhiza punctate (96) و نوم - 
Stomolophus meleagris (99) و نوم - 
Aequoria victoria ( 93پروتئین فلورسنت سبز) - 
Clytia homisphaerica ( ۳1نوروگلوبین) - 
Olindias sambaquiensis (۳5) و نوم - 
Aurelia aurita ( ۳5ائورلین) (۳۳و  ۳1، ۳۳، ۳9+) 
Nemopilema nomurai (۳6) لکتین - 
Aurelia sp - (۳9  ۳3و+) 
Chrysaora quinquecirrha - (۳1 ،11  15و+) 
Rhizostoma octopus - (15+) 
Craspedacusta sowerbyi - (19+) 
Spirocodon saltarix - (۳1+) 
Nemopsis dofleini - (۳1+) 
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 ییایدر عروس ةگون 59 یولکمول -یسلول اثر سمیمکان و کیولوژیب اثر: 5جدول 

 اثر بیولوژیک مکانیسم اثر عروس دریایی
Chironex fleckeri (19و13)کیتیهمول 

 (13و  ۳5)کیرتکدرمون
 (۳5و ۳9و ۳۳)یتیسیسکنوروتو

 (۳9)یتیسیسکوتویاردک

 (۳1)یسلول ینفوذ به غشا
- 
- 

 (۳1از هم)ها سلول یجدا شدگ
م یش سدیافزا غشا و نفوذپذیریر ییتغ

 (۳۳)یداخل سلول
و  ۳6م داخل سلول)یلسکو متعاقب آن 

۳9) 
Cyanea capillata (۳5و  ۳9)یسیتیسکتوتویس 

 (۳۳و  ۳3)یتیسیسکوتویم
 (۳9)کیمنولوژیا

 (۳1ت )یوسیم در سلول میلسکش یافزا
- 

 (۳9و همورال) یسلول یمنیا کیتحر
Cassiopea xamachana (61)کیتیهمول 

 (65)یتیسیسکتوتویس
 (۳1و 61سلول) یت غشایش هدایافزا
 A2 (65) پازیت فسفولیفعال

Stomolophus meleagri (65)کیتیهمول 
 (69)یتیسیسکوتویاردک

 (6۳)اکسیدانتیآنت

- 
- 
- 

Cyanea capillata (61و 6۳و 66)کیتیهمول 
 و63و91)یتیسیسکوتویاردک

 (6۳و 69
 (95)یتیسیسکنوروتو

 (95)کیمنولوژیا

 (1۳غشا) نفوذپذیریش یافزا
 (1۳د)یپیون لیداسیسکپرا
- 

 (95م)یانال وابسته به ولتاژ سدک کبال
 (95ن)یستامیه یآزاد ساز

 (95رد ماست سل)کاختالل در عمل
Cyanea nazokii (99و  9۳)کیتیهمول 

 (91)یستیسکتوتویس
- 

 (91ناز)یت متالوپروتئیفعال
Rhopilema esculentum (9۳)کیتیهمول 

 (96ناز)یپروتئ
- 
- 

Rhopilema nomadica (99)کیروتکدرمون 
 (99)یتیسیسکوتویاردک

 (93)کیتیهمول

 A2(99) فسفولیپازت یفعال
- 

 (93و  31) A2 فسفولیپازت یفعال
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 اثر بیولوژیک مکانیسم اثر عروس دریایی
Nemopilema nomurai (35)کیتیهمول 

 (35)یتیسیسکتوتویس
- 

 (91ناز)یت متالوپروتئیفعال
Catostylus masaiaus (35)کیتیهمول - 
Carybdea alata (39)کیتیهمول 

 (3۳)یتیسیسکنوروتو
 (3۳)یتیسیسکتوتویس

- 
- 
- 

Carybdae marupialis (16سلول) ینفوذ به غشا (16)کیتیهمول 
 (16)فسفولیپازت یفعال

Carybdea xaymacana (۳1)کیتیهمول 
 (۳1)یتیسیسکتوتویس

 (۳1سلول) به نفوذ
 (۳1م داخل سلول)یلسکش غلظت یافزا

Carybdea rastonii 11به هم)ها تکپال یچسبندگ 
 (1۳و
 (31)یتیسیسکو تویاردک

سلول و ورود  نفوذپذیریش یافزا
 (1۳و  11م)یلسک

ه ریسم ذخیانکا میب به برداشت یآس
 (31ن)ینورآدرنال

Carybdea arborifera (۳5)یتیسیسکتوتویس 
 (۳5)یتیسیسکنوروتو

 (۳5سلول) ینفوذ به غشا
- 

Carukia barnesi (۳5)یتیسکتویس 
 (۳5و  ۳9)یتیسیسکنوروتو

 (۳5سلول) ینفوذ به غشا
 (۳9ها)نیوالمکاته کآزاد شدن 

Chiropsalmus sp (۳۳)یتیسیسکنوروتو 
 (۳۳)یتیسیسکوتویم

 (۳1)کیتیهمول
 (۳1)یتیسکتوتویس
 (۳9و  3۳)یتیسیسکتوتویس

- 
- 

 (۳1سلول) ینفوذ به غشا
 (۳1)یم داخل سلولیلسکش یافزا

- 
Chrysaora 
quinquecirrha 

 T(39)فعال شدن سلول  (36و  93)کیایمنولوژ
 (39ها)نیاتکت لنفویفعال

( c5b9) مپلمانکستم یردن سکفعال 
(33) 

Linuche unguilata (511)کیمنولوژیا 
 (۳5)یتیسیسکنوروتو

 (۳5)یتیسیسکتویس

 (511)یاختصاص IgGد یتول
- 

 (۳5)یداخل ینفوذ به غشا
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 اثر بیولوژیک مکانیسم اثر عروس دریایی
Pelagia noctiluca (515)یتیسیسکتوتویس 

 (511)کیژزیآنال
 (51۳)کیتیهمول

 (۳5)یتیسیسکنوروتو

 DNA(515)ب به یآس
 (۳5و  519سلول) ینفوذ به غشا
 (51۳و)یداتیاسترس اکس

- 
- 
- 

Aurelia aurita (516وآگوالنت)ک یآنت 
 (91)یتیسیسکتوتویس

 (516)کیتینوژنولیبریت فیفعال
 (91ناز)یت متالوپروتئیفعال

Physalia sp (۳5)یتیسیسکتوتویس 
 (۳5)یتیسیسکنوروتو

 (۳5سلول) ینفوذ به غشا

Alatina moseri (۳5)یتیسیسکتوتویس 
 (۳5)یتیسیسکنوروتو

 (۳5سلول) ینفوذ به غشا
- 

Cyanea lamarckii (519)کیتیهمول 
 (519)یتیسیسکتوتویس

- 
 A2(519) فسفولیپازت یفعال

 

 یشگاهیدر جانوران آزما و نومرات یتأث

و ن یه اک( در موش نشان داده است Chiropsalmus quadrigatus) و نوم یمطالعه رو

صاف در آئورت و با  یاچهیو ماه یقلب یهاانقباض سلول شین است موجب افزاکمم نوم

ت علبه  ن استکمم و نومن یباالتر ا یها گردد. دوزهام درون سلولیلسکش یسم افزایانکم

(. در 55۳ش از حد شود )ی، موجب انقباضات بیاچهیماه یهااد در داخل سلولیم زیلسک

را، گذ فشارخونش یدنبال آن افزابه  و فشارخوناهش کخرگوش، اثرات  یرو و نومن یا یبررس

 دهیش مقاومت عروق فمورال مشاهده گردیفمورال و افزا یانیفشار متوسط شر یاهش ناگهانک

 نیز گزارش شده است. ایبطن چپ ن ولاستید یش فشار انتهایاهش ضربان قلب و افزاکاست. 

 یننده قلبکو دپرس  ی، هر دو اثر انقباض عروقییاین عروس دریا و نومه کنشان داد  یبررس

م یلسکش از حد یم وابسته به ولتاژ و ورود بیلسک یهاانالکسم آن فعال شدن یانکرا دارد و م

 (.551به داخل سلول است )
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 یبتوانند در مقابل اثرات قلیم میلسککانال  یهانندهک که بالکاست  یدهگرد شنهادیپ

 (.55۳مؤثر واقع شوند ) و نومن یشنده اکو  یعروق

 افراگم ویه موجب انقباض دکدارد  یتیسیسکوتویت میخاص Fleckeri chironex ومو ن

موجود  یعضالن یهاو وازودفران در موش و انقباض سلول لئومیا یرصاف نظ یاچهیبافت ماه

ش یموجب افزا ین، همچنو نوم ین(. ا559و  556شود )یم خوکچة هندیدر آئورت در موش و 

، جوشاندن و PHدر موش شده است که  یعروق یالپس قلبکدنبال آن به  گذرا و فشارخون

ن یا و نوم ی(. در بررس553) اندیدهآن مؤثر واقع گرد اثربخشیر ییردن در تغکز یو فر کخش

 ینیارکا موسی یناپسیپس س β2و α1 یاعصاب اتونوم، آدرنورسپتورها یری، درگییایعروس در

آن، مؤثر بوده  یعروق یاهش اثرات قلبکدر ای جعبه ییایعروس در ونومآنتی ده نشده وید

 (.551است )

س ن عرویبا ا فشارخونرات ییاز تغ یریم سولفات در جلوگیزیو من ونومآنتی بیکتر

لعه ن مطایند. اکیم یریجلوگ و نوم یعروق ینداشته است اما از عوارض قلب یریتأث ییایدر

اهش ک م سولفاتیزیمن یکمکتواند با درمان یم ،و نومن یا یعروق یرات قلبیه تأثکنشان داد 

 (.555ابد )ی

 یوگرافیاردکتروکرات الییو تغ یکیترومکانکال ییو جدا یسر جهشکاهش ک ی،امطالعه در

ن یدر ا یناست. همچن یدهموش ذکر گرد یبر رو و نوم یناز اثرات ا یالمپرکیبه همراه ها

 (.555د )نک یریم باال جلوگیاثرات مضر پتاس تواند ازی، میونات روکه گلوکان شد یمطالعه ب

آن،  یو ماده استخراج شده از بازوها ییاین عروس دریت ایخالص شده از نماتوس و نوم

 باشندیم یعروق یعوارض قلب یموش، دارا یمتفاوت، بر رو یولوژکو فارما یسمانکبا دو م

در  ییایه تفاوت جغرافکعضله صاف آئورت موش نشان داد  یروای ن مطالعهی(. همچن559)

 (.55۳وجود دارد ) ییایدر یهان عروسیا و نوم عالئم

و  یمتفاوت هستند. در بررس Chiropsalmus spو  Chironex fleckeri یشندگک اثرات

 گذرا و فشارخونش یموش، پاسخ افزا ی( رو.Chiropsalmus sp) یاجعبه ییایعروس در نوم

 Chironex fleckeri ونومآنتی ده شده وید یعروق یقلبالپس کو  فشارخوناهش کدنبال آن به 
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از عوارض  یریم سولفات در جلوگیزیو من ونومآنتی بیکتر ی. حتدآن ندار یرو یچ اثریه

و  Chironex fleckeri و نوم(. هر دو 551ر است )یتأثیب و نومن یا یعروق یقلب

Chiropsalmus sp. و نومن اثرات در یه اکداشتند  یماه یرو یشندگکو  یاثرات قلب 

Chironex fleckeri (.55۳گر بوده است )ید و نومتر از یقو 

سندرم  ةنندکجاد یا A latina nr mordens ییایدر یهاعروس و نوم یرو ةمطالع

 ن پالسما و انقباض درین و نورآدرنالیش آدرنالیموجب افزا و نوم یننشان داد که ا ینجکرویا

 ییاین عروس دریا یه اثرات قلبکن مطالعه مشخص شد ی. در ادگردنیوازودفران در موش م

 (.556) باشدیم ینبه علت آزاد شدن کاتکوالم

 Malo maximaند کیجاد میا ینجکرویه سندرم اک ییایدر یهاگر از عروسید یکی

Jelyfish  و ن یشود. ایم کینوتروپیو ا یز چپ موش موجب پاسخ انقباضیه در دهلکاست

مقاومت  و یحس یستم عصبی، سکیپاراسمپات یند ولکیرا فعال م کیسمپاتستم ی، سنوم

ها نیوالمکاتکرا آزاد شدن  یرات قلبیتأث یلز دلین مطالعه نی. اددهیر قرار نمیرا تحت تأث یشر

 (.559داند )یم

الپس کدنبال آن به  ش ضربان قلب ویدر موش، موجب افزا Carukia barnesi و نوم

 ة، مادقلب یرو و نوم ینیوالمکاتکر یتأث عالوه برشود. یم فشارخونش یو افزا یعروق یقلب

 یجاد عوارض قلبیتواند ایم یت،بدون نماتوس ییاین عروس دریا یاستخراج شده از بازوها

ش یو افزا کیستمیو س یویر فشارخونش یدار و افزایپاکاردی تاکی باعث کو در خو یعروق

ن ینشان داده شده است که ا ین(. همچن553)یددر گردش خون نمان ین و نورآدرنالیآدرنال

 هانیوالمکاتکموجب آزاد شدن  تواندیه مکم است یانال سدکننده کفعال  یک یسم دارا

 (.591گردد )

ز یش و آنالیافزا یقلب یهاآنزیم قلب موش، یرو Cyanea capillata و نوم یبررس در

 یهادهننک کدهد. بالیارد را نشان مکویم یزودرس رو کیمکسیب ایال، آسکیستوپاتولوژیه

شار رد قلب شامل ضربان قلب، فکل موجب بهبود عملین و وراپامیپیفدین یرم نظیلسکانال ک

 یوگرافیاردکتروکرات الییاستول بطن چپ و تغید یفشار انتها نری،روکان خون یبطن چپ، جر
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، SAجاد اختالل در گره یبا ا ییایس درن عرویا یاستخراج شده از بازوها ة. مادگردندیم

ه توانند بیها مسمیانکن میشود. ایرونر مکو اسپاسم عروق  یقلب یهاب سلولیموجب آس

وند، نسبت داده ش کیآدرنرژ یو بتا آلفا یرسپتورهام و یلسک یهاانالکش از حد یت بیفعال

و ماده استخراج شده از  و نوم(. 595ندارند ) یاثر کینرژیولک یت رسپتورهایدر فعال یول

استخراج شده از  ة. مادیندنمایجاد میرا در موش ا یعروق ین گونه، عوارض قلبیا یبازوها

 یبحاد قلایی مرگ و نارس یاصل علته کشود یم یننده قلبکرات دپرس یبازوها، موجب تأث

نسبت  یشتریب فشارخوناهش کاستخراج شده از بازوها، موجب  ة(. ماد595باشد )یدر موش م

 (.599گردد )یآن م و نومبه 

رات ییموش، تغ یبر رو ییاین عروس دریا و نوم یهاتیو فعال کیهماتولوژ یبررس در

ده شده ید Base Excessربنات و کیربن، بکدیسکا ی، دPHشامل  یخون یگازها یپارامترها

م ید. سدنکینم یرییژن تغیسکه درصد اشباع اک یابد در حالییش میژن خون افزایسکاست. ا

 نینیکرات یزو ن یایچهو ماه یکبد یهاآنزیم ابند.ییم شیفزام ایاهش و پتاسکم یلسکو 

 یابد در حالییش میافزا یادیمقدار زبه  دیاس کیتکماند. الینرمال م BUNابند و ییش میافزا

 یعیبط ابند و سپس به حالتییش میموقت افزا طور به نیت و هموگلوبیرکز، هماتوکه گلوک

 یور یباشد ول یو عضالن یبدک ی،نورون هاییتسم راین است داکمم و نومن یگردند. ایبرم

 ( .59۳نداشته است ) یریراس تأثکه و پانیلک

Nemopilema nomurai  جاد یو ا یاردک یاهش فشارخون، برادکدر موش موجب

دهد یم مطالعه نشان ینج ایشود. نتایم، میلسک یهاانالکت یعلت فعالبه  انقباضات در آئورت،

 و نوم(. 591باشد )یو کرونوتروپ آن م ینوتروپ منفیا یرات، تأثو نومن یا یه علت اثرات قلبک

و  یاهش برون ده قلبک، موجب یانیاهش فشار متوسط شرک سگ،در  ییاین عروس دریا

 ینازسفوکف ینفسفاتاز و کرات ینآلکال ی،کبد یهاآنزیم شین افزایاهش ضربان قلب و همچنک

بد کقلب،  یرو ییاین عروس دریا و نوم یرات چند ارگانین مطالعه تأثیاست. در ا یدهز گردین

 (.59۳و عضالت نشان داده شده است )

 Sea Nettle (Chrysaora و نوم یمنیو ا یبدک، یویلک، ی، تنفسیقلب اثرات
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quinquecirrhaبد موش نشان ک یهاسلول یرو و نومن یا ی( شناخته شده است. در بررس

(. عوارض 596دارد ) و نومن یعوارض ا یجادسم ایانکدر م یم نقش مهمیلسکه کداده شده 

 (.599ده شده است )یدر موش د Chrysaora achlyos و نوم یشندگکو  کیتی، همولیبدک

 امل وک کقورباغه، بال یاچهیماه یهاسلول یرو Genus aurelia و نوم یبررس در

ده شده یعضله د یرقابل برگشت غشایون غیزاسیانقباض عضله و دپوالر قابل برگشت درغیر

 یدهگرد انیاهش مقاومت غشا بکم در غشا و یون سدی یریش نفوذپذیآن افزا یسمانکه مکاست 

 (.593)است

ن یآزاد شدن پروستاگالند یلدلبه  و موش یهند ةچکدر خو Carybdea rastonii و نوم

انقباض  یلدر آئورت خرگوش، دل و نومن یا ی(. در بررس5۳1شود )یموجب انقباض آئورت م

ن یاندوژن و همچن یهانیوالمکاتکها، آزاد شدن نیآزاد شدن پروستاگالند عالوه برجاد شده یا

 .(5۳5است ) یدهصاف گزارش گرد عضالتم درون یلسکش یافزا

، کیروتکدرموندهد و موجب عوارض یتوبوالر م - ، نفروزگلومرولوAurelia aurita و نوم

 (.5۳9و  5۳5گردد )یدر موش م یشندگک، و کیتی، عوارض همولیعروق یریش نفوذپذیافزا

 خوکچة هندیگربه، موش و  فشارخوناهش کموجب  Acromitus rabanchatu و نوم

ست یجه ایو در نت یاهش ضربان قلب و قدرت انقباضک، موجب خوکچة هندیشود. در یم

ن است کابد و ممییاهش مکشود. در گربه و موش تعداد تنفس و قدرت تنفس یم یقلب

ض دهد. عواریش میرا افزا یعروق پوست یریپذو نفوذ یشود. انقباض عروق یموجب آپنه موقت

 ةموجب مهار انقباض عضل و نومن ی(. ا5۳۳ز گزارش شده است )ین کیتیو همول یروز عضالنکن

جه یتو در ن یعضالن یهاسلول یغشا یر بر رویعلت تأثبه  کیتیافراگم موش و اثرات پارالید

 یاستخراج شده از بازوها ده(. ما5۳1شود )یم یم داخل سلولیلسکاهش کم و یش سدیافزا

ون ز خکاهش گلوکدنبال آن به  ز وکع گلویش سریدر خرگوش، موجب افزا ییاین عروس دریا

 (.5۳۳شود )یم

 کیسکتوتویس کیتیهمولاثرات پستانداران،  یرو Rhizostoma pulmo و نوم یبررس در

 یرو کیتیت همولیفعال Pelagia noctiluca و نوم(. 5۳6مشاهده شده است ) کیالستوژنکو 
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ز مقاوم است، یو پروتئول PHرات ییدر برابر تغ و نومن ی، خرگوش و مرغ داشته است. ایماه

 (.5۳9ند )کیر مییدرجه حرارت تغ اآن ب کیتیقدرت همول یول

 

 ینیاربرد بالکبا  و نوم کیولوژیب اثرات

دانت یسکاآنتی تیتومور و فعالضد ، اثرChrysaora quinquecirrha و نوممطالعات،  در

 (.51داشته است )

وما در انسان و موش با یم گلیبدخ یها، در سلولChiropsalmus quadrigatus و نوم

 (.5۳3) یدنمایم جاد آپوپتوزیا ،53Pان یش بیسم افزایانکم

سم تداخل در یانکسرطان با مضد تیخاص Cotylorhiza tuberculata ییایعروس در در

 (.511ده شده است )ید Gap junction یسلول نیی بفضا

 DNAب یو تخر اکسیدانتب یت آسیبا خاص Pelagia noctiluca و نوم یتیسیسکتوتویس

با  و نومن ین ای(. همچن5۳واقع شود )ولون انسان مؤثر ک یسرطان یهاتواند در سلولیم

 یسرطانضد تی، خاصیس خارج سلولکیاتصال سلول به ماترضد ر ویثکتضد سمیانکم

 (.515)دارد

 یسلول، در نابود یب به غشایسم آسیانکبا م Cyanea nazokii و نوم یستیسکتوتویس

 (.515است ) یدهولون به اثبات رسک یسرطان یهاهپاتوما و سلول یهاسلول

 یتومورضد تی، خاصیزکمر یستم عصبیس یبر تومورها Cassiopea xamachana و نوم

 (.51۳و  519داشته است )

 و Bacillua circulans یهعل .Cassiopea sp ییایعروس در ییایترکباآنتی اثر

Pseudomonas putida ( 511ثابت شده است.) 

Cytochalasin  موجود در قارچPhoma sp. ییایه از عروس درک Nemopilema nomurai 

ن ی(. همچن51۳دارد ) یسرطان یهان بردن سلولیدر از ب کیسکتوتویجدا شده است، اثر س

، Paecilomycos variotti موسوم به Nemopilema nomurai ییایقارچ جدا شده از عروس در

 ینبه چندم مقاو یتیکوسپاراهمول یبریوو و یلینس یآرئوس مقاوم به مت یلوکوکاستاف در مقابل
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 (.516) باشدیم ییایترکباآنتی اثرات یدارادارو، 

خواص  یدارا Rhopilema esculentum ییایه خوردن عروس درکاست  یدهگرد مشخص

لسترول و کاهنده ک، فشارخونضد ن،یوتانسیننده آنژکل یم تبدیت آنزیننده فعالک یریجلوگ

 (.56) باشدینده کلسترول مید و افزایسریگلیتر

 نفشارخودر  ییاین عروس دریا یکمصرف خورا یفشارخونضد اثر یزن یگریمطالعه د در

 (.519ثابت شده است ) یویلک یباال

ی شکت حشرهی، خاصRhopilema esculentum kishinouyeییایاز عروس در یدیپپت

 (.513دارد ) Sopyri fabriciusaدر مقابل  به ویژه

است  یدهداستخراج گر Aurelinموسوم به  یدی، پپتAurelia aurita ییایعروس در از

 (.۳5و  5۳است ) یروبکیمضد تیخاص یدارا یگرم مثبت و گرم منف یهایترکه بایه علک

 

 کینولوژکوتیب اربردهایک

ات یصوصخ یلدلبه  هکهستند  یخارج سلول یهانین پروتئیشتریالر، بیبریف یهاالژنک

استفاده  یکو پزش یو داروساز ییبایصنعت غذا، زتوانند در یم ی،کیولوژیزیو ف یژه ساختاریو

ن یه اکدهد یآن نشان م کیولوژیات بیو خصوص ییایالژن عروس درکاربرد ک یتگردند. قابل

 یپزشک یستز یاربردهاکا گاو در یانسان  یهاالژنکمناسب  نییگزیجاتواند یالژن مک

عنوان جزء به  ای ییغذا یهاملکتواند در میالژن مک یب هتروژن ساختارهایک(. تر5۳1) باشد

الژن ک(. 5۳5رد )یبهبود زخم، مورد استفاده قرار گ یبرا یدرمان یدر پمادها یاصل یبیکتر

شود. یان مانس یهاتین از لنفوسیکتوین و سیمنوگلوبولید ایتول کیموجب تحر ییایعروس در

نش کرا بدون وا یمنیتواند پاسخ ایم ییایالژن عروس درکه کمطالعات نشان داده است 

 (.5۳9و  5۳5) یدنما کیتحر کیآلرژ

 یسیت رونویفعال کیتحر عالوه بر ییایالژن عروس درکه کاست  یدهگرد اثبات

(Transcriptionخاص ،)ی( ت ترجمهTranslationبرا )ا ن ریکتوین و سیمنوگلوبولید ایتول ی

 اشعةب یپوست را از آس یاهالژنکدها و یپیتواند لیم ییایالژن عروس درک(. 5۳۳ز دارد )ین
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UV (.5۳۳و  5۳1) یداز نور به حساب آ یپوست ناش یریپضد یو عامل یدمحافظت نما 

 یجهت آزادساز کوچکار یبس ید اجزای، تولییایالژن عروس درکاربرد ک یتقابل کی

اربرد کجهت  ییایعروس در یهاتی(. نماتوس5۳6باشد )یم ییدارو یهانینترل شده پروتئک

 اند.ن مورد توجه قرار گرفتهیع توکسیسر یارعلت انتقال بسبه  انتقال دارودر 

علت به  ن هدفیا یبرا Physalia physalis ییایجدا شده از عروس در یهاتینماتوس

 یآن برا یو ماندگار یسخت ماه یهاکردن پولکسوارخ  ییت رشته رشته شدن و توانایخاص

 (.5۳3و  5۳9ها، مورد استفاده قرار گرفته است )سال

مثبت آن  یر( و تأثqniumucin) ییاین عروس دریموس یق داخل مفصلیتزرای مطالعه در

 (.561-565است ) یدهگرد یت بررسیدر استئوآرتر یون غضروف مفصلیدر دژنراس

با جذب  Rhopilema esculentum یو بازوها Nemopilema nomurai ییایدر عروس

ارند د یدانیسکاآنتی تیخاص یل،سکدرویه یهاالکین بردن رادیژن و از بیسکا یهاالکیراد

 (.56۳و  569)

 یرا برا یمیزه نوبل شی(، جاOsamu Shimomura)یمومورا ، اوسامو ش5119دسامبر  در

افت ی( درGreen fluorescent proteinفلوئورسنت سبز ) ین حاویشف و استفاده از پروتئک

ه کند کید میتول Aequorinنام به  ینیپروتئ Aequorea victoria ییای(. عروس در561رد )ک

ند کت یابل رؤق د نوریتواند تولیباشد و میم میلسکوابسته به  یهانیمتعلق به دسته فتوپروتئ

 یاضاف یبه ورود انرژ یازمندن Aequorinن یم با فتوپروتئیلسک یهاگنالید نور از سی(. تول56۳)

از  یربرداریر فلوئورسنت در تصوکعنوان ماربه  تواندیم GFPا ی Aequorin(. 566) یستن

توانند در مطالعات یم GFP یهانیتئاز پرو ی(. انواع مختلف569زنده استفاده گردد ) یهاسلول

ن ی(. همچن563-595) یرندمورد استفاده قرار گ یروبکیو مطالعات م یسلول یولوژیبپاتوژنز، 

 (.599و  595باشند ) یم داخل سلولیلسک یریگشاخص اندازه کیتوانند یم

ت از تومورها و عفون یربرداریها، تصونیرد پروتئکز عملیتوان در آنالین مین پروتئیا از

HIV ( 59۳-59۳استفاده نمود.) 
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 بحث

 یبراگونه آن  511باً یش از نه هزار گونه جانور وجود دارد که تقریا بیداریشاخه سن در

دگاه یاز د ییایعروس در یهااز گونه یکن وجود شمار اندیانسان خطرساز هستند. با ا

ن یی، تعییایا جنس عروس دریگونه  5۳اند و زهر تعداد س مورد مطالعه قرار گرفتهکیونوم

 (.53-19اند )قرار گرفته کیژنوم یسساختار و مورد برر

 ییایعروس در 59ز زهر ین یولکا مولیو  ی، سلولیسم اثر در سطح بافتیانکلحاظ م از

حاظ از ل یه اثرات متنوعکدهند یها نشان من پژوهشیج ایه نتاکاند قرار گرفته یمورد بررس

ز را ا یعیف وسیتوانند طیه مکرد کتوان مشاهده یرا م ییایدر یهاسم اثر زهر عروسیانکم

، 93، 9۳، 9۳، 99، 65، 61، 19-۳1) کیتیآثار همول ک به صورتیهماتولوژ تمسیاثرات بر س

 کیروتک(، در مون31و  99، 69-91، 6۳، 69، ۳9) یتیسیوتوکسیاردک(، 519و  51۳، 39-35

، 65، ۳9، ۳5، ۳1) یکتوتوکسی(، س511و  39، 36، 95، ۳9) کیمنولوژی(، ا99و  ۳5، 13)

 ( را شامل شوند.515و  3۳، 3۳، 35، 91

 هکنشانگر آن بوده است  ییایدر یهاعروس یاز زهرها یسم اثر زهر تعدادیانکم یبررس

جود آورند. وبه  سانکی کیولوژیتوانند اثرات بیم یمختلف یهایسمانکگوناگون با م یهازهر گونه

ش یفزاتا ا یق نفوذ به غشاء سلولیتواند از طریگوناگون م یهاگونه کیتیمثال اثر همول یبرا

ون یداسیسک( و پرا61و  ۳5، ۳1، 1۳غشاء ) یریش نفوذپذی(، افزا۳1) یغشاء سلول تیهدا

 یستیسکوتویاردکن اثرات ی( باشد. همچن31و  57 ،89) 5A پازیفسفولت ی( و فعال1۳) یدیپیل

غشاء  یریر نفوذپذیی(، تغ۳1ها از هم )سلول یتواند شامل جدا شدگیم ییایدر یهازهر عروس

( را شامل شوند ۳6و  ۳9) یسلول م داخلیلسکو متعاقب آن  یم داخل سلولیش سدی(، افزا۳۳)

 و منحصر یدگیچی، پینیاز تنوع ساختار پروتئ یتواند ناشیم ،سمیانکن تنوع در اثرات و میه اک

 باشد. ییایمختلف عروس در یهاسم عمل هر زهر در گونهیانکفرد بودن مبه 

 یمنیا کیتحر Chironex fleckeriز در گونه ین کیمنولوژیسم اثرات ایانکلحاظ م از

رد کن و اختالل در عملیستامیه یآزادساز Cyanea capillata(، در گونه ۳9و همورال ) یسلول

( و در 511) یاختصاص Gن یمنوگلوبولید ایتول Linuche unguilata(، در 95ها )ماست سل
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( و فعال 39ها )نیاکت لنفوی، فعالT یهافعال شدن سلول Chrysaora quinquecirrha گونه

 (.33)اندیده( ذکر گرد3b5Cمپلمان )کستم یشدن س

ت، ( اسییای)زنبور در یاجعبه ییای، عروس درییایدر یهان عروسیترنیآگه زهرکآنجا  از

ت. گونه صورت گرفته اس ینا ی، بر روییایدر مورد عروس در ینولوژیسکتو یهاشتر پژوهشیب

ن عروس یشود؛ گر چه ایده میا دیاسترال یعموماً در سواحل شمال ییاین نوع عروس دریا

 یایو در کیزکج میانوس اطلس، خلیتوان در اقیرا م ییایزنبور در یهاگر گونهیو د ییایدر

عاً یسر هاآن ، زهریزدگشیع پس از نیدرد و تورم سر عالوه برز مشاهده نمود. یب نیارائک

، ورت بروزگردد. مرگ در صیو سپس مرگ م یعروق یالپس قلبک، یتنفس ییموجب نارسا

 از افت فشارخون و عالئمی به صورت تواندیم یعروق یقلبشود. پاسخ یقه واقع میده دق یط

 (.5دهد ) یروکاردی تاکی همراه با یپرتانسیونه یاو  یاردک یبراد

، نشانگر Chiropsalmus quadrigatus یازهر عروس جعبه یرو ینولوژیسکتو مطالعات

جاد یا یلسم اثر زهر و دلیانکرسد مینظر مبه  هک( 55۳بوده است ) هاآن یعروق یاثرات قلب

ه به ولتاژ م وابستیلسک یهاانالکق فعال گشتن یاز طر یقلب ینندگک و دپرس یانقباض عروق

 (.551به داخل سلول باشد ) میلسکش از حد یو ورود ب

ل توانند در مقابیم میلسکانال ک یهانندهک که بالکاست  یدهشنهاد گردین رو پیا از

 و نوم یعروق ی(. اثرات قلب55۳مؤثر واقع شوند ) و نومن یا یشندگکو  یعروق یاثرات قلب

Chironex fleckeri 55۳و  551، 553قرار گرفته است ) یگسترده مورد بررس به صورت زین-

555.) 

روس عن یزهر ا فشارخونرات ییاز تغ یریم سولفات در جلوگیزیو من ونومآنتی بیکتر

 ن مطالعهیند. اکیم یریآن جلوگ یعروق ینداشته است. اما از عوارض قلب یریتأث ییایدر

ولفات م سیزیمن یکمکتواند با درمان ین زهر میا یعروق یرات قلبیه تأثکن نشان داد یهمچن

 (.555ابد )یاهش ک

 یی، جدایسر جهشکاهش کن عروس در موش موجب یا و نومگر، ید یامطالعه در

هده شده است و مشا یالمکپریبه همراه ه کیوگرافیاردکتروکرات الییال و تغکیانکرومتکال
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 (.555ند )ک یریاثرات نامطلوب جلوگ ینتواند از ایم یونات روکه گلوکد یگرد

 یررسه و بیپا یهاه پژوهشکنشانگر آن هستند  کینولوژیسکن مطالعات تویا یهاافتهی

 ینیبال عالئم کتوانند در درمان و دریچقدر م یشگاهیآزماسم اثر زهر در سطح جانوران یانکم

 ننده باشند.ک کمک ییایدر یهامانند عروس زهرآگینده با جانوران یب دیماران آسیب

ه خود را کشده است  یمعرف ینجکرویعنوان عامل سندرم ابه  Carukia barnesi ةگون

حساس و ا یقراریق، بیتنفس دشوار، تعر(، تهوع و استفراغ، یرامپک)اغلب  ید عمومیبا درد شد

زهر  ینولوژیسکاز مطالعات تو ی(. بخش مهم5دهد )یمار نشان میدر ب یمشرف به بدحال

 ین(. ا559-591ز شده است )کمتمر ییاین گونه عروس دریا و نوم یوبر ر ییایدر یهاعروس

ن و نور یش آدرنالیو افزا کیستمیو س یویر فشارخونش یدار و افزایپاکاردی تاکی باعث و نوم

 گردد.ین در گردش خون میآدرنال

ه موجب کم است یانال سدکننده کفعال  کی ین سم حاویه اکاند نشان داده مطالعات

 (.591شود )یها منیوالمکاتکآزاد شدن 

دستگاه قلب و عروق  یبر رو ییایدر یهاعروس یه عمده مطالعات زهرشناسکچند  هر

 یهاونوم هکد خاطر نشان نمود یبا یاست. ول یدهز گردکمتمر هاآن ییتسیسوتوکیاردکو اثرات 

 یراس یعضالت قلب، بر رو عالوه براز خود نشان دهند و  یرات چند ارگانیتوانند تأثیم هاآن

 یستم عصبی(، س599و  59۳، 59۳بد )ک(، 596و  5۳9، 5۳5، 593، 59۳، 59۳عضالت )

 ( اثر گذارند.5۳9و  5۳5، 596ها )هیلک( و 59۳)

اهش کموجب  یشگاهیآزما یواناتدر ح Acromitus rabanchatu ییایعروس در زهر

 (.5۳۳ده است )یگرد یتعداد و قدرت تنفس و آپنه موقت

وجود  یستی، مواد فعال زییایدر یهاا، در زهر عروسیدر زهرآگینگر جانوران ید مانند

 یاهمقاالت و پژوهش ینده مطرح شوند. بررسیآ ییه مواد دارویعنوان پابه  توانندیه مکدارد 

 ییایمیبات شیکده و گسترده و متنوع تریچینه با توجه به ابعاد پین زمیگزارش شده در ا

نه ین زمیق در ایه پژوهش و تحقکدهنده آن است نشان ییایدر یهاموجود در زهر عروس

، 5۳) ییتسیسکتوتویو س یتومورضد نون اثراتکند. تاکیم یخود را ط یینهنوز دوران جن



 61 (Jellyfish) یاییعروس در ینولوژیتوکس

 

و  5۳) یدانتیسکایت آنتی( و فعال516و  511، ۳5، 5۳) الیترکبای(، آنت511-51۳و  ۳1، 51

 ییایاز عروس در یناند. همچنگزارش شده ناگونگو ییایدر یها( در زهر عروس51

Aurelia aurita وم به موس یگرم مثبت و منف یهایترکبا یهال علیروبکیمیآنتک پپتید ی

Aurelin (.۳5و  5۳است ) یدهاستخراج گرد 

 از یفراوان یهابسته ییایدر یهاه در زهر عروسکد ینماین می، چنیلکفراگرد  کی در

درون  یهانشکه بر واکده و متنوع یچیپ یهایسمانکه با مکوجود دارد  یستیمواد فعال ز

ن موجودات یارآمد از اکار یبس ییدارو یباتشف ترککتوانند یند، مینمایفا میاثر خود را ا یسلول

 د دهند.یرا نو اهایزنده در
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 مقدمه

از نظر فراوانی و توزیع  جلبکی مضر شکوفایی )بلوم( وقوع گذشته، ةده چند طول در

 سالمت بر است. این امر به دلیل اثر یافته جهان افزایش مناطق از بسیاری جغرافیایی در

اهمیت این موضوع از این جهت . (5) است شده تبدیل جهانی نگرانی یک اقتصاد، به و عمومی

ها ماهی پوستان، و ورود آن به زنجیره غذایی سخت قوی است که این موجودات با تولید سموم

دهند. هر ساله در سطح تأثیر قرار می انسان را تحت مرجانی و در نهایت سالمت هایو صخره

شوند و رد مسمومیت میهزار مو 111هزار تا  11های جلبکی باعث بیش از جهان، توکسین

 (.5باشد )درصد می 1/5کلی  میر و میزان مرگ

دریایی  هایجلبک از متنوعی و بزرگ بسیار گروه هادینوفالژله موجودات، میان این از

شناسایی شده است. این موجودات از  هاآن گونه زنده از 5111ی که بیش از طور به هستند؛

 (.۳و  9آیند )محیط دریا به شمار میترین تولید کنندگان سموم در اصلی

 مطالعات و بوده متفاوت عمل مکانیسم و شیمیایی ها از نظر ساختارهای دینوفالژلهتوکسین

ده شناسی انجام شسم و در داروشناسی بالقوه کاربرد با هاآن اثرات زیستی ای بر رویگسترده

بندی نوروتوکسین و هپاتوتوکسین تقسیمها از نظر عملکردی به دو گروه است. سموم دینوفالژله

ها قادر به تولید (. دینوفالژله5باشد )ها بسیار بیشتر میشوند. از این میان، سهم نوروتوکسینمی

 باشند. برای مثالفعالیت مجزا از یکدیگر می هایها با مکانیسمانواع مختلفی از توکسین

های پمپ یا و یونی هایها، کانالتوکسینتوکسین، سیگواتوکسین، برِوتوکسین، پالیساکسی

ز اسید و ترکیبات مشتق ا دهند. اوکادائیکسلولی را تحت تأثیر قرار می غشای سطح موجود در

 کنترل عملکردهای اصلی هایمکانیسم و فسفاتازها هستند ترئونین و سرین ةآن مهار کنند

 نامشخص هنوز و آزاسپیراسیدفعالیت یسوتوکسین  دقیق مکانیسم. کنندسلولی را مختل می

 .(۳و  1است )

ها، های مختلف دینوفالژلهترین سموم تولید شده توسط گونه، مهممطالعة مروریدر این 
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 مورد بررسی قرار خواهند گرفت. هاآن ساختار و مکانیسم اثر

 

 (Dinoflagellateدینوفالژله )

دینوفالژالتا  ةشاخ کههستند  دارتاژک آغازیان از بزرگی ها گروهدینوفالژله

(Dinoflagellataرا تشکیل ) یونانی  ةاین اصطالح از کلم. دهندمیdinos  به معنای چرخان و

توانند در تمامی ها میبه معنای تاژک گرفته شده است. دینوفالژله flagellumکلمه التین 

حضور  دریا یخ و کفی )بنتیک( هایشیرین و نیز محیط آب شور، های آبی مانند دریا، آبمحیط

 .(6اند )شده توزیع هاعمق در این محیط یا شوری و دما، به داشته باشند. این موجودات با توجه

 حقیقت بخش در اما اند.شده فتوسنتزی شناخته ها به عنوان موجوداتدینوفالژله از بسیاری

 (.۳باشند )می( 5طعمه )فاگوتروفی( بلع و فتوسنتز میکسوتروف )ترکیب هاآن از زیادی

کیل دریایی را تش هاییوکاریوت گروه ترینبزرگ از ها یکیدینوفالژله گونه، تعداد نظر از

گونه زنده  553۳ مجموع کند که درمی پیشنهاد برآوردها ی که آخرینطور به دهند؛می

ین ا از برخی (.3و  9انگلی وجود دارد ) فرم و شیرین های دریایی، آبدینوفالژله شامل فرم

مرجانی ایفا  هایصخره شناسیزیست در مهمی نقش و بوده دریایی ها همزیست جانورانگونه

 و بوده هایاختهتک دیگر روی بر (colorlessرنگ )بی شکارچیان هادینوفالژله سایر نمایند.می

 (.3و  ۳هستند ) های انگلیبرخی دیگر فرم

 هایی مانندهای طبیعی هستند که توسط ریز جلبکمتابولیت 5هافیکوتوکسین

ها با تجمع در زنجیره غذایی قادر به تراکم در شوند. این توکسینها تولید میدینوفالژله

 ها محصوالت(. از نظر اندازه، فیکوتوکسین۳باشند )های مختلف موجودات دریایی میاندام

باشند. دالتون می 9111تا  911 مولکولی جرمکه دارای  تا متوسطی هستند کوچک طبیعی

 (. عوامل۳کتایدها باشند )آلکالوئیدها و پلی آمینه، توانند از جنس اسیدهایها میاین توکسین

محیطی،  عوامل اما نقش مهم اند.نشده شناخته خوبی ها بهدینوفالژله مؤثر بر تولید توکسین در

                                                      
1 Phagotrophy 
2 Phycotoxins 
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 این عمل ةتواند توجیه کنندمی زیادی حد تاهمزیست  هایباکتری و ژنتیکی هایویژگی

 گروه 1اساس نحوه تأثیر بر انسان به  بر کالسیک طور به هادینوفالژله (. سموم51) باشد

 سیگواترا با ماهی مسمومیت ،5(AZPشوند: مسمومیت با آزاسپیراسید )می بندیطبقه

(CFP)5، های خوراکیبا صدف مسمومیت اسهالی (DSP)9، وروتوکسیک بامسمومیت ن 

 1 (۳.)(PSP) های خوراکیفلج کننده با صدف و مسمومیت ۳(NSP) های خوراکیصدف

 

 های یونیاهمیت کانال

 یونی انالک )سوپر فامیلی( پروتئین باال خانواده های یونی وابسته به ولتاژ از اعضاءکانال

 موجوداتی مانند (. در55باشند )می ضروری های عصبیطبیعی سلول عملکرد هستند و برای

 مولد پتاسیم، و کلسیم سدیم، هایمانند کانال های یونی وابسته به ولتاژ،کانال انس،

 محیطی، حساسیت ها،هورمون ترشح عضالت، و انقباض هستند الکتریکی هایسیگنال

 (.55) کنندمحیطی را کنترل می هایبافت به مغز از خروجی و مغز در پردازش اطالعات

 فاآل زیرواحدیک  هستند که از ناپذیر غشاییجدایی بزرگ هایپروتئین ها،کانالاین 

 آلفا برای زیرواحد(. 59اند )تشکیل شده β کمکی زیرواحد چند یا یک دالتون( و کیلو 5۳1)

 انتخابی یلترف و حاوی است کانال کافی بیوفیزیکی خواص تعیین منفذ، تشکیل عملکرد، بیان

 ۳ولتاژ و حرکت )کینتیک( صفات وابسته به توانندمی های بتازیرواحد .(55باشد )یون می

 ةهای چسبندمولکول با برهمکنش و هاکانال سازیمحلی دهند. از طرفی در تغییر ها راکانال

 (.5۳) نمایندایفا می سلولی نقش داخل اسکلت و سلولی خارج ماتریکس سلول،

 توسط هازیرواحداست. این  شده شناسایی پستانداران آلفا در زیرواحداز  ایزوفرم نه

Nav1.1–کنند )را ایجاد می VGSC6 زیرگروه 3شوند و مختلف کدگذاری می هایژن

                                                      
1 Azaspiracid Shellfish Poisoning  
2 Ciguatera Fish Poisoning 
3 Diarrheic Shellfish Poisoning 
4 Neurotoxic Shellfish Poisoning 
5 Paralytic Shellfish Poisoning 
6 Kinetic 
7 Voltage-gated sodium channels 
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Nav1.9دهم (. یک ایزوفرم (NaX )بطمرت پروتئین یک عنوان نیز شناسایی شده است که به 

 راکاشت مشترک را به ساختاری یک موتیف هاکانال کند. اینرا کد نمی VGSC و کندعمل می

 حلقه یک و( S1-S6) ای )ترانس ممبران(تراپوسته قطعه شش ی که حاویطور به گذارند.می

 به S4 شود و بخشمی S1-S4 هایبخش شامل سنسور ولتاژ دامنه (.5شکل ) باشندمنفذ می

 بین منفذ حلقه و S5/S6 هایبخش از منفذ که حالی در شود.می شارژ مثبت ورودی عنوان

 هایینپروتئ اعضای توسط الکتریکی هایسیگنال موارد، این در تمام شده است. تشکیل هاآن

منفذ( انتقال داده  ةساختاری تشکیل دهند پروتئین 5۳1 از بیش ای)مجموعه یونی کانال

 .(55) شوندمی

ه ولتاژ وابسته ب یونیکانال  یننشان داده است که عملکرد پروتئ یکمطالعات فارماکولوژ

. یندگکن یممنفذ و تنظ یورود یونی،نمود: انتقال  یبندبه سه جنبه مکمل طبقه توانیرا م

 .باشندیم یقو هاییناز نوروتوکس یاگسترده یفط یاهداف مولکول ی،کانال هایینپروتئ ینا

را به  کانال یعملکردها ی،اختصاص هاییرندهاتصال به گ یقاز طر هاینتوکس ینا هک یطور به

 (.5) دهندیم ییرشدت تغ

ه به وابست یونی یهاکانال یبر رو یننوروتوکس یرندهمختلف گ یگاهجا ۳حال حاضر،  در

به  گبزر پپتیدییکم و سموم پل یبا جرم مولکول دوستآباند. سموم شده ییولتاژ شناسا

عمل  به یریجلوگ یوناز انتقال  یجه. در نتکنندیمنافذ کانال را مسدود م یزیکی،ف صورت

قادر  ییدرون غشا هاییرندهبا اتصال به گ یو سموم محلول در چرب وئیدی. سموم آلکالآیدیم

 هایگاهیبا اتصال به جا پپتیدییوابسته به ولتاژ هستند. در مقابل، سموم پل 5یچهدر ییربه تغ

 (.51و  5) دهندیقرار م یرکانال را تحت تأث یچهدر یخارج سلول

                                                      
1 Gating 
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 ؛وابسته به ولتاژ یهاکانال یهازیرواحداز  یکشمات یینما: 5شکل 

 یچیمارپ -آلفا ةقطع ۳ ی. هر دامنه حاوباشدی( مDI-DIVهمولوگ ) ةدامن ۳ یساختار دارا ینا

 یکدیگربه  یو داخل سلول یخارج سلول یها( است که توسط لوپtransmembrane) یاتراپوسته

( سنسور ولتاژ و S4دهنده منفذ، رنگ قرمز ) یلتشک یهابخش( S5-S6. رنگ سبز )شوندیمتصل م

 (.5) دهندی)ترانس ممبران( را نشان م یاتراپوسته یها( بخشS1-S3) یرنگ خاکستر

 

 (Saxitoxin( )STXساکسی توکسین )

توکسین قرار دارد. ساکسی (PSP)فلج کننده با صدف  این توکسین در گروه مسمومیت

، غیرپروتئینی، بسیار محلول در آب و پایدار در مقابل حرارت 4O7N17H10Cبا فرمول شیمیایی 

 (. اعضای۳شود )های طبیعی انسانی شناخته میترین توکسینقوی عنوان یکی از به بوده و

 9و پایرودینیوم باهامنس 5، جیمنودینیوم کتناتوم5ها شامل الکساندریومدینوفالژله سه جنس

 (.5۳و  51اند )توکسین شناخته شدهترین منابع تولید کننده ساکسیبه عنوان مهم

  و 9 ایحلقه های سهها از سیستمبنیادی این توکسین ساختارهای

شناخته  STXآنالوگ  16تاکنون بیش از . (5کنند )شکل پروپینوپرهیدروپورین پیروی می-۳

 )شامل STXگروه : بندی نمودتقسیم اصلیگروه  سه به را هاآن توانشده است که می

                                                      
1 Alexandrium spp. 
2 Gymnodinium catenatum 
3 Pyrodinium bahamense 
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توکسین و دکربامویل ساکسی 5(NEO) توکسیننئوساکسی (،STXتوکسین )ساکسی

(dcSTX)5،)  گروهGTXs9 ۳تا  5های گونیاتوکسین )شامل (6-GTX1 دکربامویل ،)

-5گونیاتوکسین -سولفوکربامویل -C (N( و گروه dcGTX2 ،dcGTX3) 9-5گونیاتوکسین 

۳ (4-C1)۳ (5۳  56و.) 

 
 (51) هانوفالژلهید توسط شده دیتول یعصب سم ن،یتوکسیساکس ییایمیش ساختار: ۳شکل 

 

 توکسینمکانیسم فعالیت ساکسی

سدیمی  ایهگیرنده کانال به انتخابی اختصاصی و طور به این توکسین با میل جذبی باال

 خارج هاینماید. بخشرا مسدود میها های قابل تحریک متصل و این کانالموجود در سلول

به عنوان جایگاه اتصال  از کانال سدیمی وابسته به ولتاژ( لوپ -P) S1-S2لوپ  سلولی

 شوند.می گرفته نظر توکسین درساکسی

 غشاء )بسیار خارجی سطح موجود در ةگیرند 5جایگاه  با محکمی توکسین اتصالساکسی

 موقت مانع از نفوذپذیری طور به نماید وبرقرار می سدیم( هایکانال روزنه خارجی به نزدیک

 عصبی جلوگیری هایسلول از غشاء سدیم هاییون عبور در نتیجه، از گردد.می سدیم هاییون

                                                      
1 Neo-saxitoxin 
2 Decarbamoyl saxitoxin 
3 Gonyautoxins 
4 N-sulfocarbamoyl gonyautoxins 
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 51گردد )با مشکل مواجهه می این اعصاب طول در سیگنال انتقال نهایت در و آیدبه عمل می

 (.56و 

وند و در ش متصل پتاسیم و های کلسیمکانال به توانندمی همچنین هاساکسی توکسین

 خود ةنوب به (. این امر5ایجاد نمایند )شکل  ها تداخلکانال این شدن بسته و باز سرعت

سدیم  عالوه بر این، انسداد کانال (.59به سلول شود ) هایون ورود در تغییر به منجر تواندمی

ن امر دهد. ای تغییر ها راتیجه جریان یونو در ن انتخابی غشاء نفوذپذیری است خاصیت ممکن

 (.53گردد )می سلولی هموستاز رسانی بهآسیب باعث

 

 

 وابسته یونی یهاکانال انسداد ؛نیتوکس یساکس اثر سمیمکان: 5شکل 

 

 (Gonyautoxin( )GTXگونیا توکسین )

قرار دارد. گونیا  (PSP) فلج کننده با صدف خوراکی این توکسین در گروه مسمومیت

 ورط به و باشدتوکسین میگروه ساکسی از بخشی S8O7N17H10Cتوکسین با فرمول شیمیایی 



 دانشنامة توکسینولوژی دریایی 81

 

و  5، گونیاالکس5الکساندریوم دینوفالژله دریایی مانند گونه چند طبیعی توسط

 -۳ -دی آمینو -۳و  5 گردد. ساختار گونیاتوکسین دارای اسکلتتولید می 9پروتوگونیاالکس

گروه مولکولی  9(. در حال حاضر 9باشد )شکل می ۳ال-51 -پورین -(cو  5، 5پیرولو ) -متیل

تنها از  مختلف های(. این مولکولGTX-8تا  GTX-1از گونیاتوکسین شناسایی شده است )

-GTX و GTX-2باشند. برخی نیز مانند های استخالفی خود با یکدیگر متفاوت مینظر گروه

 (.5یکدیگر هستند ) ایزومر فضایی انحصاری 3

 

 
 نیاتوکسیگون ییایمیش ساختار: 9شکل 

 

 باال ترکیبی میل با این توکسین. دهدرا تحت تأثیر قرار می عصبی گونیاتوکسین سیستم

 در وابسته به ولتاژ سدیم هایکانال 5آلفا در جایگاه  زیرواحدپذیر به برگشت به صورت و

 از پس عمل، پتانسیل آغاز مسئول هاکانال (. این51گردد )می متصل پذیرتحریکهای سلول

 انسیلپت تولید از و ها شدهسدیم به این سلول یون ورود این اتصال مانع از. هستند سیناپس

 عصبی مسدود آورد. بنابراین، انتقالماهیچه جلوگیری به عمل می و های عصبعمل در سلول

 (.55و  51افتد )عضالت اتفاق می موقت و فلج شده

 

                                                      
1 Alexandrium sp. 
2 Gonyaulax sp. 
3 Protogonyaulax sp. 
4 2,6-diamino-4-methyl-pyrollo[1,2-c]-purin-10-ol  
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 (Brevetoxins( )PbTxبرِوتوکسین )

قرار دارد.  (NSP) نوروتوکسیک با صدف خوراکی این توکسین در گروه مسمومیت

ن در چربی هستند که برای اولی اتری محلول پلی ترکیبات حلقوی از ایها مجموعهبرِوتوکسین

 .(59و  55) جداسازی گردید 5برویس دینوفالژله به نام کارنیا گونه یک بار از

قاوم م بو بودن، بدون مزه وبی دریایی خواصی شامل سموم از بسیاری برِوتوکسین همانند

 (.5باشد )اسید را دارا می پایداری در برابر و (گرادسانتی درجه 911 در ماندن زنده) حرارت به

شامل  5)تایپ  Aاسکلتی خود دارای دو تایپ مختلف  ساختار اساس این توکسین بر

PbTx-1 ،6  و 51و )B  تایپ(شامل  5PbTx-2 ،9 ،1 ،۳ ،9  می3و )( این ۳( )شکل 5باشد .)

فاوت با یکدیگر ت الکتون، انتهایی ةجانبی موجود در حلق زنجیره هایها از نظر جایگزینتایپ

(. از این میان 55فرد را ایجاد نمایند ) به نحصرساختار م 55توانند حدود دارند. بنابراین می

PbTx-2T (.55گردد )ترین توکسینی است که توسط کارنیا برویس تولید میعمده 

 

 مکانیسم فعالیت برِوتوکسین

های سدیمی وابسته به ولتاژ را در این توکسین دپالریزه کننده موادی است که کانال

مر موجب ورود کنترل نشده یون سدیم به درون سلول کنند. این اهای سلولی باز میدیواره

 سدیم آلفا کانال زیرواحد در 1اند که این توکسین به جایگاه گردد. مطالعات نشان دادهمی

های اعمال شده (. این فعالیت نسبت به روش1( )شکل 5۳شود )ولتاژ متصل می به وابسته

کانال سدیمی و جلوگیری از عبور یون توکسین )انسداد توسط سموم دیگری مانند ساکسی

خواص غشا در  تغییر (. این توکسین با5های عصبی( متفاوت است )سدیم از غشاء سلول

دهد. در این حالت سلول افزایش می درون به های سدیم راهای قابل تحریک، جریان یونسلول

انگین زمان باز شود، میعمل به سمت منفی سوق داده می برخالف شرایط نرمال، پتانسیل

 (.5۳گردد )یابد و غیرفعال شدن کانال نیز مهار میبودن کانال افزایش می

 

                                                      
1 Karenia brevis 
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 B (55) و A نوع نیبرِوتوکس ییایمیش ساختار: ۳شکل 

 

 میکانال سد یمکان جداگانه در ورود یکبا  ینبرِوتوکس یبگزارش شده است که ترک

 ینخاص، ا طور به .شودیعصب خودکار م یاز انتها یعصب یهاانتقال دهنده یباعث آزادساز

 ینو همچن یانقباض عضالت صاف نا یجهو در نت ینکول یلاست یموجب آزادساز تواندیعمل م

 (.51گردد ) ظیمدگرانوله شدن ماست سل ع

 یکباعث تحر ینهمچن ین( و همکاران نشان دادند که برِوتوکسLePage) یجلپ ی،تازگ به

و  PbTx-1 ،PbTx-2. مشتقات شودیمخچه در موش م یانولگر یهابه نورون یمورود کلس

PbTx-3 نینشان دادند. ا یتوزولرا در س یمکلس یونو وابسته به غلظت  یعسر یشافزا یک 

 یگاندهایل یاز اثرات را بر رو یعیوس یفط ینبرِوتوکس یهاآنالوگ هاست ک ینکننده ا یانامر ب

 1 یگاهجا ةها فعال کنندآنالوگ ینا ین. همچنسازندیم یاننما یننوروتوکس 5 یتسا

مشتقات  یگرکامل و د یستآگون یک PbTx-1که  یطور به هستند. یزن یننوروتوکس

 (.5۳) باشندیناقص م هاییستآگون
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 ولتاژ به وابسته یمیسد کانال از 1 گاهیجا به اتصال ؛نیبرِوتوکس اثر محل: 1شکل 

 سلول درون به میسد ونی نشده کنترل ورود و

 

 یمولکول پل یک ییموفق به شناسا 511۳( و همکاران در سال Bourdelais) یاسبوردل

اتصال  یگاهبر سر جا یبترک ین( شدند. اBrevenalکوتاه به نام برونال ) یرهبا زنجسمّی  یاتر

 یمیکانال سد در ینتوکس ینا یتفعال یعیمهارکننده طب ینرقابت کرده و بنابرا ینبا برِوتوکس

 (.5۳) باشدیم ولتاژحساس به 

 

 (YTX) (Yessotoxins) یسوتوکسین

( قرار دارد. NSP) یخوراک یهابا صدف یکنوروتوکس یتدر گروه مسموم ینتوکس این

 یاز غدد گوارش 539۳بار در سال  یناول یبرا 2S21O82H55C یمیاییبا فرمول ش یسوتوکسین

 Mutsuیج( از خلPatinopecten yessoensis) یسوئنسیس ینوپکتنحلزون اسکالوپ به نام پات

 یکوالتومرت یومشامل پروتوسرات ینوفالژلهگونه از د 9شد. پس از آن  یدر ژاپن جداساز

(Protoceratium reticulatumل ،)یپل ینگولودینیوم ( ادرومLingulodinium polyedrum و )

 یمعرف ینتوکس ینکنندگان ا ید( به عنوان تولGonyaulax spiniferaفرا ) نییاسپ یاالکسگون

د که شکل هستن ینردبان یاچند حلقه یاتر یپل کیباتتر هایسوتوکسین(. 56و  5) یدندگرد

مانند  یگرید هاییکوتوکسینساختار در ف ین. اباشندیم یکدیگرمجاور  یحلقه اتر 55 یدارا
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 یرهزنج یک یحاو YTX ین،وجود دارد. عالوه بر ا یزن یرونگامب یا یگواتوکسینس ین،برِوتوکس

 .باشدیچند سولفات م یا یکمختلف و  عملکردی یها، گروه3در کربن شماره  یراشباعغ یجانب

 31از  یش(. تاکنون ب59( )۳)شکل  گرددیم یزمولکول ن ینا یتقطب یشامر باعث افزا ینا

شده  ییاشناس یکوالتومرت یومپروتوسرات ینوفالژلهدر گونه د ینکستو ینآنالوگ مختلف از ا

 شده است. یینتع هاگآنالو یناز ا یوجود، تنها ساختار برخ ین(. با ا56است )

 ینفراهم باشد، ا YTXکننده  یدتول هایینوفالژلهرشد د یبرا یطیمح یطکه شرا هنگامی

 یرهاسکالوپ، و غ یهاها، حلزوندو کفه از جمله صدف تناننرم یخوراک یهادر بافت ینتوکس

 یوجود، تاکنون گزارش ین(. با ا56) گرددیوارد م ییغذا یرهبه زنج یقطر ینو از ا یابدیتجمع م

 (.59و  56است ) یدهدر انس به ثبت نرس ینتوکس یناز ا یناش ییغذا یتمسموم بر یمبن

 یچرب هایتوکسین یرو سا یداس یکآن به همراه اوکادائ یهاو آنالوگ YTXابتدا  در

( DSP) یخوراک یهابا صدف یاسهال یتمسبب مسموم یخوراک یهادوست از صدف

. اما از یدگرد یبندطبقه DSPدر گروه سموم  ینتوکس ینا یل،دل ینشدند. به هم یجداساز

 یعنیو مشتقات آن ) یکاوکادائ یدسموم اس شابهعمل م یسممکان یدارا YTXsکه  ییآنجا

 یکتوکسنورو یتدر گروه مسموم یبه تازگ ینتوکس ینا باشند،یفسفاتازها( نم ینمهار پروتئ

 (.59و  56( قرار گرفته است )NSP) یخوراک یهابا صدف

 یقو یننوروتوکس ینا یهدف اصل یعصب یهامشخص شده است که سلول یراًاخ

 (.53ناشناخته است ) YTXاثر  یسمعمل و مکان یگاهوجود، جا ین. با اباشندیم

ر د یتوزولیس یمکلس یزانم یدو برابر یشموجب افزا YTXنشان داده است که  مطالعات

ه حساس ب یمیکانال کلس هاییستکه به کمک آنتاگون یدگرد یامخچه یعصب یهاسلول

که  نمایدیم یشنهادپ یجنتا ین(. ا53و  56، 5مهار شده بود ) یلو وراپام یفدیپینولتاژ مانند ن

YTX برهمکنش یمیسد یهاکانال یاو  یمیکلس یهابا کانال یممستق طور به ممکن است 

 (.91داشته باشد )
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 (59) آن به مربوط یهاآنالوگ و نیسوتوکسی ییایمیش ساختار: ۳شکل 

 

ر د یتوزولیس یمکلس یزانم یدو برابر یشموجب افزا YTXمطالعات نشان داده است که 

ه حساس ب یمیکانال کلس هاییستکه به کمک آنتاگون یدگرد یامخچه یعصب یهاسلول

که  نمایدیم یشنهادپ یجنتا ین(. ا53و  56، 5مهار شده بود ) یلو وراپام یفدیپینولتاژ مانند ن

YTX برهمکنش یمیسد یهاکانال یاو  یمیکلس یهابا کانال یممستق طور به ممکن است 

 (.91داشته باشد )

 یحلقو AMP یهرسان ثانو یامدر سطوح پ ییرتغ یم،کلس یسطوح داخل سلول تغییرات

(Cyclic adenosine monophosphateتغ ،)زیسافعال و مولکول چسبنده، یاسکلت سلول ییر 

رار در معرض ق یگراز اثرات د یتوکندریم یرو باز کردن منافذ نفوذپذ یکاسپازها، مرگ سلول
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 (.56) باشندیم YTXگرفتن با 

  به ویژه) یاسکلت سلول یباتترک یبر رو YTXنقش  ةکنند ییدمطالعه تأ چندین

F-چسبان مانند  یهامولکول یبتخر یرمس یز( و نیناکتE- یهامولکول ین)ا ینکادهر 

متصل  یناکت -Fبه  ینبتا و گاما کاتن هایینبه کمک پروتئ یالتل یاپ یهاچسبان در سلول

 (.95و  53) باشندی( مشوندیم

E- در  یترانس ممبران )تراپوسته( هستند که نقش مهم هایینپروتئ ها،ینکادهر

در  یانب ییرغ. تنمایندیم یفاو سلول به سوبسترا ا یماتصاالت سلول به سلول وابسته به کلس

 یان انسانسرط ینمتاستاز در چند یلبا گسترش تومور و تشک یمیها ارتباط مستقمولکول ینا

 -E یرمس یبدر غلظت نانوموالر خود قادر به تخر YTXکه  یقیم دقیس(. مکان95دارد )

 یادوره ییراز تغ یحاک هایهمانده است. اما فرض یهنوز ناشناخته باق باشدیم ینکادهر

 باشدیم ینکادهر -E یبو تخر یپالسما و به دنبال آن مهار ساخت درون یغشا هایینپروتئ

سلول  ییعدر عملکرد طب یلدخ یستیز یندهایاً تمام فرآیبتقر تواندیروش، سم م ین(. با ا99)

 و مرگ سلول شود. یقرار دهد و منجر به اختالل در چسبندگ یررا تحت تأث

نقش آن در آپوپتوز را  یزو ن یتوکندریم یتفعال یبر رو YTXاثرات  یاریبس مطالعات

 یممستق طور به تواندیمنفذ م یبازکننده قو یکبه عنوان  YTX اند.قرار داده یمورد بررس

( را در Permeability Transition Pore) (PTPمربوط به نقل و انتقال ) یرمنافذ نفوذپذ

را به نصف  PTPباز کردن  یبرا یازکه زمان مورد ن یطور به قرار دهد. یرتحت تأث یتوکندریم

 (.56) شودیغشا م یزاسیونکاهش داده و موجب القا دپالر

 یاسکلت یچهماه یوبالستدر م YTXاز  یدر آپوپتوز ناش یتوکندریاییم یرنقش مس اخیراً،

 YTXنانوموالر  511ها، قرار گرفتن در معرض سلول یناست. در ا یدهموش و رت به اثبات رس

و  C یتوکرومو آزاد شدن س PTPباز شدن  یتوکندری،م یغشا یلباعث القا کاهش پتانس

 (.9۳) یدگرد( Smac / DIABLO) زآپوپتو یشپ یفاکتورها

نشان  یمختلف سلول یهادر آپوپتوز و مرگ سلول را در رده YTX ییمطالعه توانا چندین

نانوموالر از  51نشان داد که حضور  BE(2)-M17 نوروبالستوما یرده سلول یاند. بررسداده
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YTX یبرا .گرددیآپوپتوز م یندخاص فرآ یوشیمیاییو ب یکمورفولوژ ییراتتغ ءباعث القا 

 یکآپوپتوت یهامخصوص سلول یژگیو ینمشاهده شد. ا Annexin-V تصالدر ا یشیمثال افزا

 یبه غشا خارج یداخل ییپالسما یاز غشا ینسر یدیلانتقال فسفات ةبوده و نشان دهند

و  9کاسپاز  یتفعال یشباعث افزا YTXساعت  ۳9غلظت پس از  یندر ا ین. همچنباشدیم

 (.91) یدگرد DNA یکاهش محتوا

YTX یمونوفسفات حلقو ینسطوح آدنوز ییرقادر به تغ (cAMP به عنوان )یامپ یک 

که  یرطو به .باشدیم یمعدم حضور کلس یاعمل وابسته به حضور  ین. اباشدیم یهرسان ثانو

. شودیم یجادا یحلقو AMPدر سطح  یموقت یشافزا ی،خارج سلول یمدر صورت وجود کلس

 یحلقو AMPدر سطح  یداریمداوم و پا یشافزا ی،سلول رجخا یمکه با فقدان کلس یدر حال

 (cGMP) یمونوفسفات حلقو ینسطوح گوان یبر رو ینتوکس یناثر ا ین. همچنآیدیبه وجود م

(Cyclic guanosine monophosphateن )(.59شده است ) ییدتأ یز 

 

 یسوتوکسین یدرمان اثر

. مشخص شده است که یدارد تا سمّ ینقش درمان یمریآلزا یمارانب یبرا یسوتوکسین

 یشگاهیدر مدل آزما YTX. یابدیکاهش م یمرمبتال به آلزا یماراندر ب C ینازک ینسطوح پروتئ

 یسممکان یق(، توانست از طر9xTg-AD یه( اولcortical) یقشر یها)نورون یمرآلزا یماریب

در  یبهبود یتوزولی،س C ینازک ینپروتئ ییپالسما یو انتقال به غشا سازیفعال مربوط به

 (.9۳) یدنما یجادا یلوئیدو بتا آم Tauسطوح 

 

 (PTX) (Palytoxin) ینتوکس پالی

 یمیاییو از نظر ش ترینیاز سم یکی 54O3N223H129C یمیاییبا فرمول ش ینتوکس این

 یکاز  5365بار در سال  یناول یاست که برا ینیپروتئغیر یاییدر ینتوکس ترینیچیدهپ

(. 99و  96) یدگرد ی( جداسازPalythoa toxica) یکاتوکستوا پالی ( به نامzoanthidمرجان )

 به نام ینوفالژلهگونه از د یکدر  ینتوکسپالی ییبر شناسا نیمب یپس از آن شواهد
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(. امروزه حضور 93) ید( مطرح گردOstreopsis siamensis) یامنسیسس یساوسترئوپس

و  B و A (Mascarenotoxins) ین، ماسکارنوتوکسeو  a ،d (Ovatoxins) هاییناوواتوکس

 سیسیامنس یسدر اوسترئوپس توکسینیاز پال یبه عنوان آنالوگ D (Ostreocin) یناوسترئوس

 (.99-۳5شده است ) ییدتأ

PTX یوستهاتم کربن به هم پ 551 یاست که دارا یچیدهپ یاربس کتایدیمولکول پل یک 

 شیدوگانه که قادر به نما یوندبه همراه هشت پ یژگیو ین. ادباشیم یرالمرکز کا ۳۳ یو حاو

شده  ینتوکس یندر ا یزومراسترئوا 5155از  یشب یجاد/ ترانس هستند باعث ایسس یزومرهایا

 (.۳1و  96( )6است. )شکل 

 

 

 (۳1) نیتوکسپالی ییایمیش ساختار: 6شکل 

 

 توکسینیپال یتفعال یسممکان

است  P-type ATPases یاتراپوسته یناز پروتئ یعضو ATPase یمپتاس - یمسد پمپ
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در انتقال سه  یپمپ نقش مهم ین(. ا۳5) باشدیم هایون( کننده انتقال کاتیع)تسر یزکه کاتال

 توزولیبه س یمپتاس یونوارد کردن دو  یزو ن یخارج سلول یاز درون سلول به فضا یمسد یون

(. ۳۳و  ۳9) شودیانجام م ATPمولکول  یکانتقال با صرف  ین(. ا9)شکل  کندیم یفاسلول ا

 شده یدتول یمیاییالکتروش یبوجود دارد و ش یدارسطح سلول هر مهره یپمپ بر رو ینا

 (.۳1و  ۳1است ) یضرور یهموستاز سلول ینگهدار یبرا یمتوسط پمپ سد

 زیرواحد یآن به بخش خارج سلول یباال یاربس یاتصال یلم یلبه دل ینتوکسپالی تیّسمّ

منفذ )کانال(  یک یلامر موجب تشک ین(. ا۳1) باشدیم ATPase یمپتاس - یمآلفا پمپ سد

(. ۳1و  ۳9) گرددیم ینیپمپ پروتئ یکنزد یادر درون و  یرانتخابینسبتاً غ یونیکات

 شودیب مجامر مو ین. اشودیکانال م یلاست که باعث تشکسمّی  بیترک یناول توکسینیپال

ار غلظت آزادانه انتش یبدر خالف ش یمو پتاس یممثبت مانند سد یتیتک ظرف هاییونکه 

 511حدود  ی(. در حالت عاد۳۳و  ۳9گردد ) یبسلول تخر یونی یانتگراد یجهو در نت یابند

از  یون هایلیونم یهدر هر ثان PTXبا حضور  اما. شودیکانال عبور داده م ینا یقاز طر یون

 (۳۳) شوندیال منتشر مکان

 

 (CTX) (Ciguatoxins) یگواتوکسینس

 یک یگواتوکسین( قرار دارد. سCFP) یگواتراس یبا ماه یتدر گروه مسموم ینتوکس این

از  یتفیاپ ةگون یککه توسط  باشدیم یمحلول در چرب یاتر یپل یاچند حلقهسمّی  یبترک

 ید( تولGambierdiscus toxicus) یکوستوکس یردیسکوسبه نام گامب یاییدر ینوفالژلهد

 باشدیمتصل به مرجان مرده م یاماکرو جلبک و  یستهمز گونه ین(. ا۳9و  ۳6) گرددیم

 (.۳3و  ۳6)
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 شودیمتصل م ATPase -یمپتاس یم،آلفا از پمپ سد زیرواحد یبه بخش خارج توکسینیپال: 9شکل 

 هاییونوارد سلول شده و  Na هاییون یجه. در نتگرددیم یونیکانال کات یکپمپ به  یلو موجب تبد

K اعثب یتوزولیس یمکلس یشغشا و افزا یزاسیون. دپالرشوندیم یتاز داخل سلول به خارج هدا 

 یژهبه و ی،درون سلول هاییونغلظت کات ییر. تغشودیها مسلول یاتیح یاز عملکردها یتداخل در برخ

از  یمپتاس یآزادساز یکعالوه بر تحر PTXمعمول با مرگ سلول همراه است.  طور به یم،کلس یشافزا

از  یاف گستردهیباعث ط تواندیم پذیریکتحر یهاتمام بافت یزاسیونانواع مختلف سلول و دپالر

اف و ص ی،عضالت اسکلت یدبه انقباض شد نتوایم یانم ینشود. از ا یزن یهثانو ییدارو هاییتفعال

جمع ت ین،نفر یو نوراپ ینپروستاگالند یستامین،ه یآزادساز یز،همول ی،و عروق یاثرات قلب ی،قلب

 (.۳1استخوان و مهار حرکت اسپرم اشاره نمود ) یلپالکت، تحل

 

 ییگراز گونه د یگواتوکسینس یموفق به جداساز 5151( و همکاران در سال Chinain) یناینچ

 (Gambierdiscus polynesiensis) یسانس ینس یپل یردیسکوسبه نام گامب ینوفالژلهد یناز ا

 کوسیردیستوسط گامب یگواتوکسینس یدنشان داده شده است که تول های(. بررس51شدند )

و مراحل  ی(، دما، مقدار مواد مغذ11) یمانند نور، شور یطیعوامل مح یرتحت تأث تواندیم

 یمیایی( و بر اساس ساختار ش15حلقه اتر بوده ) 59 یدارا ینتوکس ین(. ا51) یردرشد قرار گ

-CTXشامل  5 یپ، تاCTX-4A,Bو  CTX1-3شامل  5 یپ. تاباشدیمتفاوت م یپتا 9 یدارا

2A1 ،CTX-3C شامل  9 یپو تاC-CTX1 (.3( )شکل 5) باشدیم 

 



 97 هاینوفالژلهد هایینتوکس ینترعمل مهم یسمساختار و مکان

 

 
 ؛مختلف هاییپاس تابر اس CTX یمیاییساختار ش: 3شکل 

 (.5) باشدیم 5و  5 یجانب هاییرهتفاوت مربوط به زنج

 

مانند باراکودا،  یگونه ماه ۳11از  یشآن در عضالت ب هاییتو متابول یگواتوکسینس

دچار  هاآن ( با مصرف15انسان ) 51111از  یشو هر ساله ب یابدیگروپر و اسنپر تجمع م

و  یعروق - یها، دهان و لب، درد عضالت و مفاصل(، قلباندام حسیی)ب یعصب هاییماریب

از  نیمشابه برِوتوکس یتیفعال یگواتوکسین(. س15و  ۳9) شوندی( ماغ)اسهال و استفر یگوارش

 یمیسد یهاآلفا را در کانال یرواحداز ز 1اتصال  یگاهجا یانتخاب طور به و دهدیخود نشان م

 هیگاجا ینبه ا یگواتوکسیناتصال س یلوجود، م ین(. با ا15) دهدیمورد هدف قرار م یعصب

 .باشدیم برِوتوکسیناز  یشترب
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( را هی)به خصوص گره رانو یطیمربوط به اعصاب مح یمیسد یهاکانال سیگواتوکسین

 (.15و  15ندارد ) یمیپتاس یهاکانال یبر رو یریاما تأث نمایدیباز م

 والریکومدر غلظت نانوموالر و پ ینتوکس یننشان داده است که ا یفارماکولوژ مطالعات

لول، س یزاسیونوابسته به ولتاژ بوده و باعث دپالر یمیسد یهافعال کننده کانال ترینیقو

 یهاآزاد و تورم سلول یمکلس یعصب، باال بردن غلظت درون سلول یخود به خود یکتحر

 (.51( )شکل 15و  ۳3، ۳6،5) شوندیم رپذییکتحر یغشاها درشوان و آکسون موجود 

 یداخل یطخود در حفظ مح ییتوانا ییپالسما یغشا یم،سد یرینفوذپذ یشدنبال افزا به

 یستی،ز یانرژ هاییسممکان ییرو موجب تغ دهدیکنترل حجم آن را از دست م یاسلول و 

 (.۳3و  5) شودیبر سطح سلول م یبرآمدگ یلو تشک یتوکندریتورم سلول و م

به  و یگواتوکسینتوسط س یمسد یهاکه فعال شدن کانال رسدیبه نظر م یگر،طرف د از

انتقال دهندة  یآزادساز زمانناهم یشمسئول افزا ی،عصب هاییانهبه پا یمدنبال آن ورود سد

 (.۳3باشد ) یناپسیس هاییکولو کاهش وز عصبی

 

 (MTX) (Maitotoxins) یتوتوکسینما

با  یتوتوکسین( قرار دارد. ماCFP) یگواتراس یبا ماه یتسمومدر گروه م ینتوکس این

و محلول در آب  یقو یاربسسمّی  یباتاز ترک یگرد یکی 2Na2S68O256H164C یمیاییفرمول ش

در  ینتوکس ین(. ا19) گرددیم یدتول یکوستوکس یردیسکوسگامب ینوفالژلهاست که توسط د

چند  یهامولکول یادیتعداد ز ی. اما داراباشدیم یگواتوکسینه سیاز ساختار خود شب یبخش

( 15) باشدیو سولفات م یدروکسیلمتعدد ه یهاشکل با گروه ینردبان یاتر یاحلقه

 یندر ا MTX-3و  MTX-1 ،MTX-2شامل  یتوتوکسین(. تاکنون سه شکل از ما55شکل)

 شده است. ییشناسا ینوفالژلهگونه د
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 ی،حس یها(: در موتور و نورونA) ؛یگواتوکسینس یتفعال هاییسماثر و مکان هاییگاهجا: 51شکل 

( 5) یمپتاس یها( و بلوکه شدن کانال5) یمسد یهاباعث فعال شدن مداوم کانال یگواتوکسینس

 یهادر سلول یعمل خود به خود هاییل( و پتانس9غشا ) یزاسیونامر موجب دپالر ین. اشودیم

 شوان یهاو سلول یعصب هاییانهها، پاآکسون یمبار سد یشبال افزا. به دنگرددی( م۳) پذیرتحریک

(Schwannپ )شوندی( م1دچار تورم ) یناپسیس یش( .Bدر س :)با  یگواتوکسینس ها،یناپس

م به یکلس یهاکانال یفعال ساز یقاز طر یا( و ۳) یاز مراکز داخل InsP3 ةبه واسط یمکلس یآزادساز

 ین. همچنشودیم یداخل سلول یم( باعث باال بردن غلظت کلس9) هایانهشدن پا یزهدپالر ةواسط

 یشو خروج آن از غشا افزا یمغلظت سد یبدر ش ییرتغ یلبه دل یمکلس یداخل سلول یهاغلظت

و  زمانهممکرر،  یآزادساز یکآغاز شده در آکسون باعث تحر یعمل قو یل(. پتانس6) یابدیم

امر موجب  ین. اشودی( م3) یعضالن - یو اتصاالت عصب یناپسدر س انتقال دهندة عصبی زمانناهم

 (.۳3) گرددی( م10) (tetanic) یو کزاز یخود به خود یانقباضات عضالن
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 (.11) دباشیم یتوتوکسینما یب( ساختار سه بعد یتوتوکسین،ما یمیاییالف( ساختار ش: 55شکل 

 

 یرسنتزیسموم غ ترینیو قو ینتراز بزرگ یکی 9۳5۳ یبا وزن مولکول یتوتوکسینما

 1حداقل  ینتوکس ینکه ا یطور به (.1۳و  15است که تاکنون شناخته شده است ) یاییدر

نشان داده شده است  های(. بررس5) باشدی( مTetrodotoxin) یناز تترودوتوکس تریبرابر سم

نده در موش کش تواندیم ینتوکس یناز ا لیتریلیبر م یکروگرمم 56/1 یداخل صفاق یقکه تزر

 (.1۳باشد )

 یهاکانال یفعال کننده قو یتوتوکسیننشان داده است که ما یکفارماکولوژ مطالعات

 .دباشیمختلف م یهاها و انداماز بافت یاریدر بس یوابسته به ولتاژ خارج سلول یمیکلس

 یاگسترده یفدر ط اییهدوال در سراسر غشا یمکلس هاییونحرکت  یککه با تحر یطور به

 (.19و  5) شودیم یمکلس هاییون یتوزولیسطح س یشافزا باز موجودات زنده، موج

 الف

 ب
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 یم،سکل یونوابسته به ولتاژ و ورود  یمیکلس یهابه دنبال فعال شدن کانال بنابراین

 یبعص یهاباعث ترشح هورمون و انتقال دهنده یرمستقیمغ طور به تواندیم یتوتوکسینما

(. 11و  5د )غشا گرد یزاسیونو دپالر ینازک ینپروتئ سازیفعال ینوزیتاید،(، شکست فسفوا1۳)

 آن هنوز نامشخص است. یتفعال یمولکول یسمو مکان MTX یهدف اصل انحال، مک ینبا ا

 نییو یهاکانال یرا بر رو یمنافذ یتوتوکسیناست که ما ینبر ا یدهعق یگر،طرف د از

شاء غ یبرآمدگ یجهشده و در نت یامر موجب فعال شدن آبشار مرگ سلول ین. ادهدیم یلتشک

 یئازهاپروت یرمستقیمغ طور به تواندیم یتوتوکسینما ین. همچنگرددیم یجادسلول ا یزو ل

 (.1۳) یدنکروز نقش دارند را فعال نما یده( که در پد5-ینو کالپ 5-لپین)کا یممتصل به کلس

 

 (AZAs )(Azaspiracids) آزاسپیراسید

با فرمول  یراسید( قرار دارد. آزاسپAZP) یراسیدبا آزاسپ یتدر گروه مسموم ینتوکس این

 ومینیآزاد ینمولد توکس یهاهستند که توسط گونه یاتر یسموم پل 12NO71H47C یمیاییش

(Azadiniumو د )یپسکراس یدینیومپروتوپر ینوفالژله (Protoperidinium crassipesتول )ید 

 یدسموم تول یرنسبت به سا یتفاوت قابل توجه یساختار هاییژگیاز نظر و AZAs(. 5) شوندیم

 ةلقح یک یرو،سه اسپ یشآرا یحاو ینتوکس ینکه ا یطور به دارند. هاینوفالژلهشده توسط د

( dinoxabicyclo[3.31] nonane-5،3) نونان یکلوس ینوکسابیدا -3، 5( که با azazpiro) یروآزازپپ

 (.1۳( )59)شکل  باشدیم ییانتها یداس یلیکگروه کربوکس یک یزشده و نادغام 

AZA یجادتوسط انس باعث ا هاآن و با مصرف یابندیتجمع م یخوراک یهادر صدف 

و  هایتوپالنکتوندر ف AZA یعیآنالوگ طب 51از  یش. تاکنون بشوندیم یگوارش هاییماریب

 یدسالمت انس را تهد AZA3و  AZA1 ،AZA2تنها  یانم ینشده است. از ا ییها شناساصدف

 (.16) کنندیم
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 (5مربوط به آن ) یهاو آنالوگ یراسیدآزاسپ یمیاییساختار ش: 55شکل 

 

 یراسیدآزاسپ یتفعال یسممکان

نشان  یهاول یغربالگر یهامشخص نشده است، اما آزمون AZAعمل  یسمبه امروز، مکان تا

 هایرندهیگ ینازها،مختلف، ک یفسفاتازها ینپروتئ یبر رو یرتأث ییتوانا AZA1داده است که 

به اثر سوء  توانیاثرات را م ینرا دارد. در مجموع ا یونی یهاو کانال ینپروتئ -Gهمراه با 

AZA1 یمیاز خانواده کانال پتاس یبر عضو ERG کانال  ینا یمولوگ انساننسبت داد. هو

(hERG) (Human ether-a-go-go-related geneدر ط )ها مانند ها و بافتاز سلول یعیوس یف

است  یولوابسته به چرخه سل یانب ین. اشوندیم یانپستان، پانکراس و کلون ب یه،مغز، کبد، کل

 فاینقش ا یسرطان یهاسلول یمیسطح تنظ یشمعمول در آپوپتوز و افزا طور به تواندیو م

 ة( در مرحلERG1) 5 زیرگروه یانم ینکانال وجود دارد. از ا یناز ا هزیرگرو . حداقل سهیدنما

 (.19مهم است ) یارعمل قلب بس یلپتانس یزاسیونرپالر

hERG یرواحدکد کننده ز α وابسته به ولتاژ  یمدهنده منفذ( در کانال پتاس یل)تشک

شش دامنه ترانس ممبران  یاست که هر کدام دارا α زیرواحدکانال شامل چهار  ین. اباشدیم

و  یخارج سلول یهاها توسط لوپدامنه ین. اباشندی( مS1-S6( )یسرتاسر یا یا)تراپوسته
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 یلکانال را تشک یمنافذ مرکز S6و  S5 یها. دامنهشوندیمتصل م یگردیکبه  یداخل سلول

 یزیکییوفص بخوا یینمنفذ، تع یلعملکرد، تشک یانب یآلفا برا زیرواحد(. 13و  19) دهندیم

 (59( )شکل 55) باشدیم یون یانتخاب یلترف یاست و حاو یکانال کاف

 

 
 ؛بلوکه کننده یباتو محل اتصال ترک hERG1کانال  یکساختار شمات: 59شکل 

(Aکانال تترامر )ی hERG1 یی،پالسما یدر غشا (B )یلمنطقه تشک ( ،منفذC قسمت تاشو )

(ribbon representationدا .)یعنیدهنده منفذ ) یلتوسط دامنه تشک یجادیکمرنگ در حفره ا یره 

 ة(( نشان دهندSEL Filter) یانتخاب یلتر( و فP-h) یچ، منافذ مارپS6و  S5ترانس ممبران  یهادامنه

وضوح  ی. براباشندیم یمیکانال پتاس یآلفا یاهزیرواحد ةمهار کنند یباتترک یاتصال عموم یگاهجا

آلفا  یرواحدهایاز ز یکیبزرگ شده  یر( تصوDشده است. ) یدهکش یربه تصو زیرواحدبهتر تنها سه 

( SF) یانتخاب یلتر( و فP-h) یچمنافذ مارپ ینکر،ل S5-P، (S1-S6ترانس ممبران ) دامنه ۳به همراه 

( و دامنه اتصال PAS) Per-Arnt-Simدامنه یببه ترت ینالترم -Cو  N یدرون سلول یاست. نواح

 (.13) باشندی( مcNBD) یحلقو یدهاینوکلئوت
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را مورد  hERG هایکانال تواننداند که میشده شناخته طبیعی سموم از مختلفی انواع

 و شقایق دریایی سموم عنکبوت، زهر عقرب، زهر توان بههدف قرار دهند. از این میان می

 (.19جلبکی مانند سیگواتوکسین، گامبریول اشاره نمود ) سموم

 ةنیز مهار کنند AZA1نشان دادند که  5155( و همکاران در سال Twinerتوینر )

(. این عمل از طریق بلوکه کردن 16باشد )می hERG ولتاژ پتاسیمی وابسته به هایکانال

یون و یا با اتصال فیزیکی به دامنه سنسور ولتاژ در دهانه  ةقسمت خارجی منفذ هدایت کنند

توانند سموم می توان گفت که این(. بر همین اساس می19و  16گیرد )انجام میhERG کانال

 یونی باشند.های این کانال عملکردی و ساختاری هایویژگی بهتر درک برای مفید ابزاری

شکل ویلی اپی  باعث تغییر AZA1نشان داد که  موش )درون تن( در in vivo مطالعات

 شیوع افزایش کبد، در چرب اسید رسوبات ، تجمعB و T هایلنفوسیت به تلیال روده، آسیب

(. از طرف دیگر مطالعات 16شود )بافت پوششی معده می در و هیپرپالزی ریه تومورهای

را بر روی اسکلت سلولی و نیز خاصیت تحریک  AZAsآزمایشگاهی اثر بسیار سیتوتوکسیک 

های (. یافته۳1و  16دهند )و آزادسازی کلسیم سیتوزولی را نشان می cAMPکنندگی تولید 

 تعددم مکان هدف مولکولی است ممکن توکسین کالس نماید که اگرچه ایناخیر پیشنهاد می

کند، اما باعث ایجاد  القا زمانهم به صورت را نکروتیک مسیرهای باشد و همچنین داشته

 .(۳5شود )آپوپتوز نیز می
 

 (Okadaic acid( )OAاوکادائیک اسید )

(. ۳5( قرار دارد )DSPهای خوراکی )این توکسین در گروه مسمومیت اسهالی صدف

یکی از سموم دریایی چربی دوست تولید شده  13O68H44Cاوکادائیک اسید با فرمول شیمیایی 

، 5، پروروسنتروم کونکاویوم5ها مانند پروروسنتروم لیماف دینوفالژلههای مختلتوسط گونه

(. اوکادائیک اسید و آنالوگ آن ۳9و  ۳5باشد )می ۳و دینوفیزیس فورتی 9دینوفیزیس آکاتا

                                                      
1 Prorocentrum lima 
2 Prorocentrum concavum 
3 Dynophysis acuta 
4 Dynophysis fortii 
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کتاید هستند که حاوی های پلی(، از اعضا گروه مولکول5(DTXs)دینوفیزیس توکسین )

(. ساختار ۳9باشند )آلفا هیدروکسی کربوکسیل مییک  و پیران و فوران های اتریحلقه

باشند های اتری متصل میها شامل چندین اسپیروکتال است که به حلقهپیچیده این مولکول

 (.5۳)شکل 

 رارق اکسیژن دو هاآن در که هستند متعارفیغیر شیمیایی ساختارهای هااسپیروکتال

تفاوت  .(۳5باشد )می متصل کربن اتم یک به کدام هر که هستند هاییحلقه به مجهز و دارد

 (.۳9است ) متیل هایموقعیت قرارگیری گروه یا و ها تنها مربوط به تعدادآنالوگ بین

 

 

 DTX1-3 آن آنالوگ و دیاس کیاوکادائ ییایمیش ساختار: 5۳شکل 

 

 اختصاصی تنها پروتئین طور به های آنشد که اوکادائیک اسید و آنالوگدر ابتدا تصور می

(. اما امروزه اثر این ۳۳دهند )( را مورد هدف قرار میPP2A) 2A و 5(PP1) 5 فسفاتازهای

( نیز به اثبات رسیده است PP5و  PP2B ،PP4ها بر روی پروتئین فسفاتازهای دیگر )توکسین

 (.۳9باشند )لولی میهای سی کلیدی در دفسفریالسیون پروتئینهاآنزیم (. پروتئین فسفاتازها،۳5)

فسفاتاز باعث هایپرفسفریالسیون  گیرنده پروتئین اوکادائیک اسید به اتصال

 شود که تحت تأثیر این توکسین قرارسلولی می داخل در خاص های)فرافسفرگیری( پروتئین

                                                      
1 Dinophysis toxin 
2 Protein phosphatases 1 
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 لولس امالح نفوذپذیری و سدیم ترشح کنترل کاهش موجب خودبه نوبة  گرفته است. این امر

 .(۳9)شود می

 داده نشان A5با پروتئین فسفاتاز  آن مشتقات و اوکادائیک اسید بین بررسی میل اتصالی

دو برابر بیشتر از  OAبرابر بیشتر از بقیه و میل اتصالی  DTX1 ۳/5 که میل اتصالی است

DTX2 ( ۳9و  ۳5است.) 

 ه ویژهبا، فسفاتازه پروتئین قوی ةکنند اوکادائیک اسید و آنالوگ آن دینوفیزیس، مهار

 مهم سلولی فرآیندهای تنظیم در مرکزی باشند که نقش( می۳۳فسفاتاز ) ترئونین و سرین

مهار فسفاتاز باعث  .(۳5سلولی دارند ) اسکلت ساختار حفظ و ترمیم مرگ، تقسیم، رشد، مانند

این امر  شوند.های سلولی میتغییرات شدید در وضعیت فسفریالسیون بسیاری از پروتئین

 گردند.موجب متالشی شدن فرآیندهای تنظیمی و اختالالت مختلف سلولی می

 گردند.می کلسیم رفت درون موجب و شده انباشته فسفریله هایبر همین اساس پروتئین

cAMP و در  روده درون به مایع پایدار افزایش ترشح باعث شود ومی تولید الندینپروستاگ یا

 اجزای و مولکولی هایمکانیسم مورد در اطالعات کمی (. در مجموع۳5گردد )می اسهال نتیجه

توکسیک سیتو ترین اثراوکادائیک اسید وجود دارد. گسترده از ناشی سلولی هایپاسخ در درگیر

OA این توکسین باعث مهار رشد یا آپوپتوز در بسیاری . است مربوط به القای پدیده آپوپتوز

 ریه، هایسلول کبدی، هایسلول عصبی، هایسلول روده، هایها مانند سلولاز انواع سلول

 در تغییرات شامل فرآیند این در درگیر های(. مکانیسم۳1شود )خونی و غیره می هایسلول

 از،کاسپ ایزوفرم شدن چندین فعال میتوکندری، غشای پتانسیل کاهش خاص، هایژن بیان

 و پروتئین سنتز مهار سیتوزول، به غشاء میتوکندری بین فضای از c سیتوکروم آزادسازی

 (.۳1و  ۳5باشند )سلولی می اسکلت اختالل در

ن توکسیمطالعات نشان داده است که این . است سلولی اسکلت OA اصلی اهداف از یکی

 از ول،سل شدن گرد ها،میکروتوبول ناپایداری توجه، مورفولوژیکی قابل تغییرات باعث القاء

 نیز سلولی و اسکلت سازمان دهی به دنبال از دست رفتن اتصاالت مرکزی ثبات رفتن دست

 این که است شده شود. پیشنهادمختلف می هایسلول انواع در ممانعتی خواص دادن دست از
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هایپر  اکتین و یا -F در اختالل مانند مختلفی هایمکانیسم دلیل به تواندمی تغییرات

 م،اتصاالت محک تجزیه تحریک باشد. این رویدادها باعث کیناز شدن فعال و فسفریالسیون

 عمومی سازیفعال و یا سلول ساختار حفظ در دخیل هایژن بیان سطوح در تغییرات

 ۳5) شوندسلول می شدن در نتیجه جدا و اکتین تجزیه موجب که سلولی دهیپیام مسیرهای

 (.۳۳و 

طالعات م نشده است، اما بندیطبقه هانوروتوکسین در گروه اینکه اوکادائیک اسید وجود با

 تغییرات و tau هایپرفسفریالسیون پروتئین نورونی، این توکسین را در آپوپتوز نقش بسیاری

 (.۳5اند )نشان داده جانوری هایسیستم و عصبی هایسلول مورفولوژیکی

 

 

 یعصبسمّیّت  القا در دیاس کیاوکادائ یاحتمال سمیمکان: 51شکل 

 (۳۳) فسفاتازها نیپروتئ و نازهایک نیپروتئ تیفعال مهار قیطر از

 

 گروه هس تا دو حاوی معموالً که مرکزی است عصبی سیستم پروتئین اصلی درفسفو تاو،

 مدتنیطوال حفظ میکروتوبول، پایداری این پروتئین مسئول. است مولکول خود هر در فسفات
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 و پروتئین کیناز توسط معموالًتاو  فسفوریالسیون حافظه است. و یادگیری توانایی،

 است این بر شود. اعتقادانجام می PP2Aفسفاتازها  پروتئین توسط دفسفریالسیون آن

 عالیتف دادن دست از و های عصبیسلولسمّیّت  مسئول تاو طبیعیغیر هایپرفسفریالسیون

(. این ۳6شود )( میPaired helical filaments) PHFs تجمع باعث پیشرفت نورونی است که

(. از آنجایی 51( )شکل ۳9و  ۳۳آلزایمر است ) بیماری شناختی آسیب هاینشانه از رویداد یکی

 مفید در غربالگری ابزاری عنوان باشد، امروزه بهمی PP2A ةکه اوکادائیک اسید مهار کنند

آلزایمر و شناخت آلزایمر، مطالعه پاتولوژی  بیماری درمان و پیشگیری دخیل در داروهای

 (.۳9و  ۳۳شناخته شده است ) های عصبی،مکانیسم تنظیم دژنراسیون سلول

 

 گیرییجهنت

 ییستز یو عملکردها یمیاییش یساختارها یدارا یاییدر هایینوفالژلهد هایتوکسین

 ینقرار دارند. ا هایناز گروه نوروتوکس یکیدر  هایینتوکس ینا یشتر. بباشندیم یمتنوع

در کانال  رییمانند تغ هایییسممکان یقاز طر یدیکتا یپل یاو  یاتر یاچند حلقه هایینتوکس

 ینرئون/ تینمهار سر ی،عصب یهابافت یعیاثر بر عملکرد طب ی،غشا سلول یونی یهاپمپ یاو 

نقش  یلولدر اسکلت س ییرو تغ یکنترل سلول یسمفسفاتازها، اختالل در مکان ینفسفوپروئت

 یروش دتوانیم هاینتوکس یناثر ا یسماز ساختار و مکان ی. آگاهنمایندیم یفارا ا خود یعملکرد

 باشد. یدجد یداروها یطراح یبرا یابزار یاو  هاآن زایییماریب ادر مبارزه ب یدمف
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 مقدمه

زمین را پوشانده است. این محیط از تنوع زیستی  ةدرصد از سطح کر 61دریا بیش از 

کل بیوسفر )زیست کره( را  درصد از 31ی که بیش از طور به ای برخوردار استخارق العاده

نهایتی از ترکیبات شیمیایی در خود جای داده است. تنوع میکروبی در این محیط منبع بی

ها و بیوتیکآنتی درصد از ترکیبات میکروبی مانند 33جدید را ایجاد نموده است. اگرچه 

، 5391 ةخر دهاند، با این وجود از اواهای خاکی مشتق شدهها از میکروارگانیسممتابولیت

ها برای دستیابی به ترکیبات جدید و مهم زیستی از منابعی مانند دریا که کمتر مورد تالش

 (.5و  5اند، آغاز گردید )بررسی قرار گرفته

ن عنوا با جستجو کیکه  دهدیم نشان گذشته، مطالعات یهاداده ساده لیو تحل هیتجز

سال مواجهه بوده است و این میزان در حال  هر در یدرصد 59 شیبا افزا ،“ایدر از دارو”

 و باتیترک از یمیکتابخانه عظ ها،انوسیاق گفت توانیم جرأت به نیباشد. بنابراافزایش می

 ند،باشیآور مشگفت و کننده دواریام یستیز فعال مواد فرد و به منحصر یعیطب محصوالت

 (.۳و  9گردند )افت نمیی ینیزم ستیز طیمح در هرگز که

انند هایی ممیکروارگانیسم ةهای میکروبی، ترکیباتی هستند که به وسیلتوکسین

وبی زایی میکرشوند. این ترکیبات از عوامل مهم بیماریها تولید میها و قارچها، ویروسباکتری

گردند بوده و با هدف ایجاد بیماری و یا در پاسخ به سیستم ایمنی میزبان به منظور بقا تولید می

های میکروبی دارای کاربردهای دیگری در علم پزشکی نیز از طرف دیگر، توکسین (.1)

به عنوان ابزاری در نوروبیولوژی و  هاآن توان به استفاده ازباشند. از این میان میمی

د و سرطانی جدیضد زایی میکروبی و توسعه داروهایشناسی سلولی، مبارزه با بیماریزیست

 (.۳د )سایر داروها اشاره نمو

های مختلف ترین سموم دریایی تولید شده توسط گونه، مهممطالعة مروریدر این 

 را مورد بررسی قرار خواهیم داد. هاآن های دریایی، ساختار و مکانیسم اثرباکتری
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 توکسین تعریف

گرفته شده است.  5باستان به نام توکسیکون یک واژه در یونان توکسین( از) کلمه سم

الح این اصط. باشدها میهای زنده و ارگانیسمتوسط سلول شده تولیدسمّی  ماده توکسین، یک

 (59۳3-5353)( Ludwig Briegerآلی به نام لودویگ برایگر ) شیمیدان برای اولین بار توسط یک

زیستی سم  منشأبرای نشان دادن  گاهی 5قرار گرفت. اصطالح بیوتوکسین مورد استفاده

ین(، توکسهای قارچی )مایکووکسینها در گروه بیوتشود. بیشتر بیوتوکسیناستفاده می

 (.۳گیرند )میکروبی، گیاهی )فیکوتوکسین( و جانوری قرار می

 هک باشندهایی میپروتئین یا پپتیدها و کوچک، هایمولکول به صورت هاتوکسین

 هایماکرومولکول با کنشهمبر و بدن هایبافت توسط جذب یا تماس توانند از طریقمی

 سلولی ایجاد بیماری کنند. هایگیرنده یا و هاآنزیم جمله از زیستی

 

 های باکتریاییتوکسین

 فیزیولوژیکی عملکردهای موجب تداخل زابیماری هایباکتری توسط شده تولید سموم

غشاء سلولی )همولیزین، لیزین، این سموم بر روی . باشندمی کشنده گهگاه و ها شدهسلول

 دیگر همگام با موارد، سموم از مکی درون سلولی اثرگذار هستند. در اغلب فسفولیپاز( یا برخی

 اعیمکانیسم دف از یا فرار مقاومت و میزبان، استقرار در به ها را قادرباکتری که زابیماری عوامل

 (.6نمایند )سازند، عمل میمیزبان می

داد تع تنها اند، اماگرفته قرار مطالعه مورد زیادی هایسال برای اکتریاییب سموم اگرچه

مولکولی تعیین  سطح در هاآن مکانیسم فعالیت و شده شناخته کامل طور به هاآن کمی از

 اند.شده

 :نمود بندیتقسیم دسته دو به توانمی کلی طور به را هاباکتری هایتوکسین

 سپ و باشندمی خارجی غشاء مانند باکتریایی سلولی دیواره اجزای از :9هااندوتوکسین( 5

                                                      
1 Toxikon 
2 Biotoxin 
3 Endotoxins 
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 توان بهاندوتوکسین باکتریایی می بارزترین از شوند.می آزاد محیط درون به باکتری، لیز از

 (.1اشاره نمود ) منفی گرم هایباکتری در موجود 5(LPSساکارید )لیپوپلی

 پپتیدی پلی ایقطعه اوقات گاهی و پروتئینجنس  از عمده طور به :5هااگزوتوکسین( 5

 (.6) شوندمی ترشح محیط درون از طریق غشاء باکتریایی و یا با لیز باکتری به و هستند

 مثال انتروتوکسین برای گردد.برمی هاآن اثرگذاری محل به معموالً هاتوکسین اسامی

 ی(،های عصبسلول روی )اثرگذاری بر نوروتوکسین گوارش(، دستگاه و روده روی )اثرگذاری بر

 بولگل هایسلول روی )اثرگذاری بر ها(، همولیزینلوکوسیت روی )اثرگذاری بر لوکوسیدین

 میزبان( و بدن هایسلول از ایگسترده روی دامنه )اثرگذاری بر خون(، سیتوتوکسین قرمز

 (.6و  ۳) غیره

 ویژه بر روی سم یک اختصاصیهای غشایی حضور گیرنده به این اختصاصیت مربوط

 انددهش غشاء توزیع سطح روی تصادفی بر طور به معموالًها که این گیرنده .است سلول سطح

یگر ناشناخته د هایو مولکول گلیکوپروتئین، گانگلیوزید، استرول هایاست از جنس ممکن

 .(6باشند )

 :کنندسم استفاده میمکانی نوع از دو میزبان حداقل سلول ها برای ورود بهتوکسین

 Bو  Aباال از دو پروتومر  مولکولی پروتئینی با وزن سموم از برخی: مستقیم ورود -5

 سطح در خود اختصاصی گیرنده به توکسین از B بخش مکانیسم، این اند. درشده ساخته

 که A بخش میزبان، سلول غشاء در سپس با ایجاد یک منفذ شود.متصل می میزبان سلول

 .(9یابد )می انتقال سلول درون به این حفره باشد، ازاصلی را دارا میسمّیّت 

 سین بهتوک اتصال از پس مکانیسم این در گیرنده: به وابسته اندوسیتوز توسط ورود -5

 اندوزوم یک به صورت گردد. توکسینمیزبان، فرآیند اندوسیتوز در سلول القا می سلول سطح

 درون pH و شده وارد اندوزوم درون به H+ هاییون هنگام این شود. درمی وارد سلول درون به

 در کند.می جدا A بخش از را B بخش شده تولید اسیدی شرایط آید.می پایین سرعت به آن

                                                      
1 Lipopolysaccharide 
2 Exotoxins 
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 آزاد سلول سیتوپالسم سمت به و شودمی داده عبور غشاء درون از A بخش فرآیند این

 .(3شود )می خارج سلول دیگر طرف از و ماندمی باقی اندوزوم درون B بخش اما. گرددمی

 

 های ثانویههای همزیست در تولید متابولیتنقش باکتری

 دریایی، مطالعات بر روی گیاهان طبیعی جستجوی محصوالت به منظور در گذشته

 آوریمعج موجودات تمام اینکه تقریباً به توجه با متمرکز بوده است. تننرم مهرگانبی و دریایی

 ر موردد اند، باید به این سؤالبوده همراه هایدارای میکروارگانیسم شیمیایی مطالعه برای شده

پاسخ داده شود. پرداختن  گیاهان و مهرگانبی شده از جدا هایمولکول بیوسنتز واقعی منشأ

 نوانع به دریایی مهرگان کند که مشخص شده است که دربه این سؤال زمانی اهمیت پیدا می

 درصد از کل توده زیستی )بیوماس( 11های همزیست حدود ها، اجتماعات باکتریاسفنج مثال

 (.51دهند )را تشکیل می هاآن

 ترینقابل توجه .وجود دارد های دریاییمتابولیت باکتریایی منشأ شواهد زیادی مبنی بر

شده  ادهد نسبت دیگری زنده موجود به اصل متابولیت که در یک باکتریایی تولید برای مثال

باشد. ( میTTX()Tetrodotoxinاست، مربوط به یک توکسین عصبی به نام تترودوتوکسین )

باکتری  از محصول تخمیری یک عنوان به TTX که داد نشان این سم منشأ مورد تحقیقات در

 انواع توسط TTX کهاند داده نشان اخیر (. مطالعات55گردد )سودوموناس تولید می ویبریو و

یان این م شوند. ازمی تولید متنوع هایبا تاکسونومی دریایی هایباکتری از مختلف دیگری

(، 51(، استرپتومایسز )5۳و  55(، شیوانال )55(، فتوباکتریوم )59و  55توان به باسیلوس )می

 (.59موراکسال، آلتروموناس، اسینتوباکتر و اروموناس اشاره نمود )

 هستند که ممکن است از TTX منشأها تنها کند که باکتریشنهاد میاین اطالعات پی

تجمع یابند. از طرف دیگر با افزایش مطالعات در این زمینه،  مهرگانبی غذایی در زنجیره طریق

توان به اند. از این میان میهای دریایی شناسایی شدهباکتری منشأهای دیگری نیز با توکسین

 (STXتوکسین )(، ساکسیNeosurugatoxin) های دریایی نئوسوروگاتوکسینتوکسین

(Saxitoxinو سیانوتوکسین )( 5۳ها اشاره نمود.) 
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 (TTXتترودوتوکسین )

 ولکولم یک 3O8N17H11Cاین توکسین عصبی )نوروتوکسین( با فرمول شیمیایی 

زومی تاهارا توسط دانشمند ژاپنی یاشی 5313هتروسیکلیک است که برای اولین بار در سال 

(Yashizumi Tahara( از بادکنک ماهی )Puffer fish( جداسازی و شناسایی گردید )55 .)

 (.56کند )عصبی و عضالنی منع می هایرا در سلول های سدیمانتخابی کانال طور به این سم

TTX اب پیریدین ةحلق یک و گوانیدینیوم گروه یک هیدروکسیل، گروه شش یدارا 

 حاضر این توکسین حال در وجود اینکه (. با59( )5اضافی است )شکل  متصل حلقه سیستم

امل ک طور به هاارگانیسم در آن سنتز مسیر هنوز شود امامی سنتز آزمایشگاه در موفقیت با

 از باشد.مثبت می دارای بار فیزیولوژیکی pH در باشد. این توکسینشناخته شده نمی

 بدون بو،بی و سفید پودر توان بهخالص بودن می هنگام این سم در متمایز فیزیکی هایویژگی

( آن اشاره یوسسلس ةدرج 551 حدود دمای )تا حرارت برابر در محلول در آب، مقاوم طعم و

 (.55باشد )میسمّی  سیانور بار بیشتر از 511(. همچنین این سم 55و  55نمود )

به اثبات  موجودات از متنوع هایگروه میان در TTXگسترده  های اخیر توزیعدر سال

اولین باکتری تولید  539۳( و همکاران در سال Noguchiنوگوشی ) .(59)است  رسیده شده

وس( دخرچنگ دریایی )آترگاتیس فلوری که متعلق به جنس ویبریو بود را از روده TTX کننده

(Atergatis floridus جداسازی نمودند. در همین سال باکتری سودوموناس به عنوان دومین )

جداسازی و معرفی  5قرمز دریایی )جانیا اس پی.( آهکی هایاز جلبک TTXجنس تولید کننده 

 سترشگ حال های باکتریایی تولید کننده این توکسین به سرعت درسویه (. تعداد55گردید )

های دریازی به عنوان جنس از باکتری 59تاکنون بیش از  539۳ی که از سال طور به هستند؛

 اند.معرفی شده TTXتولید کنندگان میکروبی 

 

                                                      
1 Jania sp. 
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 ن،یتترودوتوکس ییایمیش ساختار: 5شکل 

 (59) ییایباکتر گونه نیچند توسط شده دیتول یعصب سم

 

شاخه  ۳از نظر تاکسونومی در  TTXهای تولید کننده بر همین اساس، باکتری

گیرند. از این میان، شاخه قرار می ۳و باکتروئیدتس 9کات، فرمی5، اکتینوباکتریا5پروتئوباکتریا

 (.55پروتئوباکتر به عنوان شاخه غالب در تولید این سم شناخته شده است )

ترین الببه عنوان غ 1ویبریو آلژینوالیتیکوس به ویژه ویبریو های موجود در جنسگونه

 (،59) سم این باکتریایی تولید با توجه به .(53و  56باشند )مطرح می TTXتولید کنندگان 

 نظر هباشند، منطقی بمی طبیعت در سم این اصلی کنندگان تولید هاکه باکتری این فرضیه

با این وجود، در برخی از مطالعات محدود، عدم وجود باکتری در موجودات دریایی  .رسدمی

 (.51تولید کننده تترودوتوکسین گزارش شده است )

های تولید کننده تترودوتوکسین در رسوبات دریایی در مطالعات مختلف، حضور باکتری

ن، رسوبات دریایی را با در ژاپ 5331( و همکاران در سال Do(. دو )51به اثبات رسیده است )

های تولید کننده تترودوتوکسین مورد بررسی قرار دادند. با توجه به هدف شناسایی باکتری

تاکسونومیکی  محدود به گروه TTX های تولید کنندهمشخص گردید که باکتری هاآن نتایج

یلوس، ه باسگرم منفی از جمل و مثبت گرم هایباکتری از مختلفی هایگروه. باشندخاصی نمی

                                                      
1 Proteobacteria 
2 Actinobacteria 
3 Firmicutes 
4 Bacteroidetes 
5 Vibrio alginolyticus 
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میکروکوکوس، اسینتوباکتر، اروموناس، آلکالیژنز، آلتروموناس، فالوباکتریوم، موراکسال، 

 (.59را دارا بودند ) TTXسم  تولید سودوموناس و ویبریو توانایی

در ژاپن، موفق به  5سووا ةبا بررسی رسوبات دریاچ 5339همچنین این محقق در سال 

های ها شامل جنس(. این باکتری55گردید ) TTXکننده  جنس باکتریایی تولید 1جداسازی 

 و فالوباکتریوم بودند. 5باسیلوس، میکروکوکوس، کائولوباکتر

های تولید کننده تترودوتوکسین ، باکتری5155( و همکاران در سال Sousaسوشا )

و  9اتنهای مونودونتا توربیجداسازی شده از دو گونه شکم پایان دریایی )گاستروپود( به نام

 های(. یافته55را در سواحل شمالی پرتغال مورد بررسی قرار دادند ) ۳جی بوال آمبیلیکالیس

های ویبریو، سودوآلتروموناس، های شناسایی شده متعلق به جنسنشان داد که باکتری هاآن

 اند.شیوانال، فتوباکتریوم و باسیلوس بوده

 کننده سویه باکتری دریایی تولید 9اد تعد ،5331و همکاران در سال ( Simiduسیمیدو )

جداسازی و از نظر در ژاپن  بادکنکیهای قرمز و ماهی تترودوتوکسین را از سطح جلبک

های جداسازی شده به نشان داد که باکتری هاآن تاکسونومی مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج

گیرند. به جدید قرار میهای های شناخته شده در گروهدلیل عدم شباهت با جنس و گونه

 II،Alteromonasبیووار  .Listonella plagia sp. novبه صورت  سویه را 9همین دلیل این 

tetraodonis sp. nov.  وShewanella alga sp. nov. (.5۳نمودند ) گذارینام 

 آب مانند مختلف که از منابع TTXهای تولید کننده خالصه باکتری طور به 5در جدول 

 قرمز جلبک پالنکتون، مانند ثانویه و اولیه کنندگان مصرف از نیز و دریایی رسوبات و تازه

 آبی دارحلقه پا هشت ،xanthid خرچنگ ستاره، ماهی های روبانی، گاستروپودها،دریایی، کرم

 اند، نشان داده شده است.بادکنک ماهیان جداسازی شده و

 

                                                      
1 Suwa 
2 Caulobacter 
3 Monodonta turbinate 
4 Gibbula umbilicalis 
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 (TTX) نیتترودوتوکس نیتوکس کننده دیتول ییایدر ییایباکتر تنوع 5جدول 

 رفرنس سال کشور منبع جداسازی ارگانیسم شاخه

ریا
کت

وبا
تئ

رو
پ

 

Vibrionaceae     

Vibrio sp. 

 55 5155 پرتغال (Gibbula umbilicalisشکم پا )
 55 5155 پرتغال (Monodonta turbinateشکم پا )

 Fugu vermicularisبادکنک ماهی )

radiates) 
کره 
 جنوبی

5111 55 

 59 5331 ژاپن رسوبات دریایی
 59 5119 چین (Nassarius semiplicatusشکم پا )

Vibrionaceae strains     
Vibrio splendidus ( شکم پاMonodonta turbinate) 55 5155 پرتغال 
Vibrio gallaecicus 55 5155 پرتغال بیوفیلم 

Vibrio gigantis ( شکم پاGibbula umbilicalis) 55 5155 پرتغال 

Vibrio tasmaniensis ( شکم پاMonodonta turbinate) 55 5155 پرتغال 

Vibrio tapetis ( شکم پاGibbula umbilicalis) 55 5155 پرتغال 

Vibrio cyclitrophicus ( شکم پاMonodonta turbinate) 55 5155 پرتغال 

Vibrio alginolyticus 
 روده بادکنک ماهی 

(Fugu vermicularis vermicularis) 
 5۳ 5396 ژاپن

Vibrio parahaemolyticus ( شکم پاNiotha clathrata) 51 5331 تایوان 
Vibrio fuscheri  خرچنگXanthid 5۳ 5396 ژاپن 
Vibrio harveyi ( بادکنک ماهیArothron hispidus) 56 5113 آمریکا 
Photobacterium ( شکم پاMonodonta turbinate) 55 5155 پرتغال 

Listonella plagia sp. nov.  بیووارII 
 5۳ 5331 ژاپن بادکنک ماهی

 5۳ 5331 ژاپن (.Jania spجلبک قرمز )

Pseudomonadaceae     

Pseudomonas sp. 

 Fuguپوست بادکنک ماهی )

poailonotus ) 
 59 5396 ژاپن

 59 5331 ژاپن رسوبات دریایی

 
 51 5331 تایوان (Niotha clathrataشکم پا )

 53 539۳ ژاپن (.Jania spجلبک قرمز )
Enterobacteriaceae     

Serratia marcescens 

 Chelonodonبادکنک ماهی )

patoca) 
هنگ 
 کنگ

5111 91 

 Chelonodonبادکنک ماهی )

patoca) 
هنگ 
 کنگ

511۳ 95 

Raoultella terrigena 
 Takifuguبادکنک ماهی )روده 

niphobles) 
هنگ 
 کنگ

5155 95 

Enterobacter cloaca 
 Yongeichthys)سمّی  ماهی

criniger ) 
 56 5151 چین
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 رفرنس سال کشور منبع جداسازی ارگانیسم شاخه

Rahnella aquatilis 
 Yongeichthys)سمّی  ماهی

criniger ) 
 56 5151 چین

Aeromonadaceae     

Aeromonas sp. 

 59 5331 ژاپن رسوبات دریایی

 51 5331 تایوان (Niotha clathrataشکم پا )
 59 5119 چین (Nassarius semiplicatusشکم پا )

Aeromonas molluscorum ( بادکنک ماهیTakifugu obscurus) 99 5151 چین 
Shewanellaceae     

 

Shewanella sp. ( شکم پاNassarius semiplicatus) 59 5119 چین 
Shewanella pacifica ( شکم پاMonodonta turbinate) 55 5155 پرتغال 

Shewanella woodi ( پاروپایانPseudocaligus fugu) 9۳ 5116 ژاپن 
Shewanella surugensis ( شکم پاMonodonta turbinate) 55 5155 پرتغال 

Shewanella putrefaciens 

 91 5393 ژاپن (Takifugu niphoblesبادکنک ماهی )
 Lagocephalusبادکنک ماهی )

lunaris) 
 9۳ 5155 تایلند

Shewanella alga sp. nov. ( جلبک قرمزJania sp.) 5۳ 5331 ژاپن 

Oceanospirillaceae     
Marinomonas ( شکم پاNassarius semiplicatus) 59 5119 چین 

Plesiomonaceae     
Plesiomonas sp. شکم پا (Niotha clathrata) 51 5331 تایوان 

Alteromonadaceae     

Alteromonas sp. 
 59 5331 ژاپن رسوبات دریایی

 96 5393 فیلیپین (Octopus maculosusاختاپوس )
Alteromonas tetraodonis sp. nov. 5۳ 5331 ژاپن بادکنک ماهی 

Moraxellaceae     
Acinetobacter sp. 59 5331 ژاپن دریایی رسوبات 

Caulobacteraceae     
Caulobacter sp. 55 5339 ژاپن رسوبات دریایی 

Pasteurellaceae     
Pasteurella ( شکم پاNiotha clathrata) 51 5331 تایوان 

Moraxellaceae     
Moraxella 59 5331 ژاپن رسوبات دریایی 

Alcaligenaceae     
Alcaligenes 59 5331 ژاپن رسوبات دریایی 

Pseudoalteromonadaceae     

Pseudoalteromonas sp. 
 55 5155 پرتغال شیرین هایآببیوفیلم و 

 99 5111 هلند (Meoma ventricosaتوتیای دریایی )
Pseudoalteromonas marina  55 5155 پرتغال شیرین هایآببیوفیلم و 

Rhodobacteraceae     
Roseobacter sp. ( پاروپایانPseudocaligus fugu) 9۳ 5116 ژاپن 
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 رفرنس سال کشور منبع جداسازی ارگانیسم شاخه

ریا
کت

وبا
ین

کت
ا

 

Microbacteriaceae     

Microbacterium 
arabinogalactanolyticum 

 Takifuguniphoblesبادکنک ماهی )

ovaryof) 
هنگ 
 کنگ

511۳ 93 

Micrococcaceae     

Micrococcus sp. 
 55 5339 ژاپن رسوبات دریایی

 59 5331 ژاپن رسوبات دریایی

Dermacoccaceae     

Kytococcus sedentarius ( بادکنک ماهیArothron hispidus) ۳1 5151 هند 

Cellulomonadaceae     

Cellulomonas fimi ( بادکنک ماهیArothron hispidus) ۳1 5151 هند 

Actinomycetaceae     

Actinomycete sp. ۳5 5335 ژاپن رسوبات دریایی 

Nocardiopsis dassonvillei 
 Fuguتخمدان بادکنک ماهی )

rubripes) 
 ۳5 5111 چین

Streptomycetacea     

Streptomyces sp. ۳5 5335 ژاپن رسوبات دریایی 

ت
کا

می
فر

 

Bacillaceae     

Bacillus sp. 

 55 5339 ژاپن رسوبات آب شیرین

 59 5331 ژاپن رسوبات دریایی

 55 5155 پرتغال (Gibbula umbilicalisشکم پا )

 96 5393 فیلیپین (Octopus maculosusاختاپوس )
 ۳9 5151 چین (Fugu obscurusبادکنک ماهی )

Bacillus horikoshii ۳۳ 5113 چین کبد بادکنک ماهی 

Bacillus stratosphericus  شکم( پاGibbula umbilicalis) 55 5155 پرتغال 

Lysinibacillus fusiformis ( کبد بادکنک ماهیFugu obscurus) ۳1 5151 چین 
س

دت
وئی

ری
کت

با
 

Flavobacteriaceae      

Flavobacterium sp. 55 5339 ژاپن رسوبات دریایی 

Tenacibaculum 
 59 5331 ژاپن رسوبات دریایی

 59 5119 چین (Nassarius semiplicatusشکم پا )

 

 ینتترودوتوکس یتفعال یسممکان

 یهادر انتقال تکانه یضرور یگام یعصب یهابه درون سلول یمسد هاییون جریان

ون، آکس یعاد یهاو در امتداد آن آکسون است. سلول یکقابل تحر یعصب یهادر رشته یعصب

تند. هس یمنف یلو پتانس یمسد یون یینپا یهاغلظت یم،پتاس یون یباال یهاغلظت یدارا

مثبت ی ایغش یلپتانس یک یدم به درون سلول و به دنبال آن تولیسد هاییونآکسون با ورود 
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 Voltage-gated) (VGSCsوابسته به ولتاژ ) یمیسد یها(. کانال59) گرددیم یکتحر

sodium channelsنیهستند. ا یونیکانال  ینپروتئ( یلی( از اعضاء باال خانواده )سوپرفام 

و  یعصب یهادر عملکرد سلول ینقش اساس یمسد هاییونها با اجازه دادن به ورود کانال

 (.۳۳) کنندمی یفاا پذیریکتحر یهاعمل در سلول هاییلشروع و انتشار پتانس یرعصبی،غ

VGSCs 5۳1آلفا ) زیرواحد یکهستند که از  ییغشا ناپذیرییبزرگ جدا هایینپروتئ 

 یانب یآلفا برا زیرواحد(. ۳6اند )شده یلتشک β یکمک زیرواحدچند  یا یکدالتون( و  یلوک

 یون ینتخابا یلترف یاست و حاو یکانال کاف یوفیزیکیخواص ب یینمنفذ، تع یلعملکرد، تشک

ها را نالکا( ینتیکصفات وابسته به ولتاژ و حرکت )ک توانندیبتا م یهازیرواحد(. ۳۳) باشدیم

چسبنده سلول،  یهاها و برهمکنش با مولکولکانال یساز یدر محل یدهند. از طرف ییرتغ

 (.۳9) نمایندیم یفانقش ا یو اسکلت داخل سلول یخارج سلول یکسماتر

توسط  یرواحدهاز ینشده است. ا ییآلفا در پستانداران شناسا یرواحداز ز یزوفرما 3

(. Nav1.1–Nav1.9) کنندیم یجادرا ا VGSC زیرگروه 3و  ندشویم یمختلف کدگذار یهاژن

 کندیمرتبط عمل م ینپروتئ یکشده است که به عنوان  ییشناسا یز( نNaX) 51 یزوفرما یک

 د.کنیرا کد نم VGSCو 

 یزرگب یدهایپپت یپل یرواحدهاز ین. اباشدیآلفا م یرواحدهایاز ز یکشمات یینما 5شکل 

دامنه  ۳ یساختار دارا ینمشترک هستند. ا یدر مجموع از نظر ساختار کل یهستند که همگ

 یاتراپوسته یچیمارپ -قطعه آلفا ۳ ی. هر دامنه حاوباشدی( مDI-DIVهمولوگ )

(Transmembraneاست که توسط لوپیسرتاسر غشا ین( )پروتئ )و داخل یخارج سلول یها 

 (.۳۳) شوندیمتصل م یکدیگربه  یسلول
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 ؛وابسته به ولتاژ یمی( در کانال سدTTX) یناتصال تترودوتوکس یگاهآلفا و جا یرواحدهایحضور ز: 5شکل 

هر  اند.شده یل( تشکDI-IVدامنه همولوگ ) ۳وابسته به ولتاژ از  یمیآلفا در کانال سد یرواحدهایز

به سنسور ولتاژ  ط( مربویره)قرمز ت ۳( قطعه ۳-5است ) یکسقطعه تراپوسته آلفا هل ۳دامنه شامل 

( به PKC) C ینازک ین( و پروتئPKA) A ینازک ینپروتئ یهاآنزیم یالسیونفسفور هاییگاهاست. جا

( در IFM یف)موت یعفعال سرغیر نشان داده شده است. دروازه یازرد و مربع قهوه یرهبا دا یبترت

( مشخص یصورت یضی)در ب Hواقع شده است و با حرف  ۳و  9 یهادامنه ینب یلوپ درون سلول

. دهندیفعال را نشان مغیر دروازه یرندهگ یلدر تشک یردرگ هاییگاهجا یصورت یرشده است. دوا

هستند.  ore-liningاند و قطعات ( واقع شدهی)به رنگ آب ۳و  1 هاییچمارپ ینب P یهالوپ

و بنفش( از  سبز یباندها یب( )به ترتDEKA یف)موت ی( و داخلEEDD یف)موت یخارج یهاحلقه

 یداس یبا واحدها TTXاند. مولکول شده یلشده( تشک یاد یهابا رنگ هایییره)دا ینهآم یدهایاس

 (.۳۳) دهدیدو حلقه در منفذ کانال، برهمکنش م ینموجود در ا ینهآم

 

لتاژ، حسگر و یونی، یهامنافذ کانال یوارهآلفا، د زیرواحد ینهآم یداس یاختصاص هایتوالی

 ین(. همچن۳3) دهندیم یلرا تشک ینپروتئ یالسیونفسفور هاییگاهو جا یرفعالغ یچهدر

( ضربان قلب ی)نامنظم یتمیآرضد ی،موضع حسییب یاتصال برا یگاهجا یآلفا حاو زیرواحد
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مختلف  یهاگروه یبرا یزن یاتصال یگاهجا ی،. از طرفباشدی( م11صرع )ضد یو داروها

 (.15دهند ) ییرعملکرد کانال را تغ یقابل توجه طور به نندتوایدارند که م هایننوروتوکس

 یرونیب یآلفا )درون هشت یرواحددر ز یننوروتوکس یرندهگ 5 یگاهبه جا تترودوتوکسین

VGSCکه  یی. و از آنجاشودی( متصل مTTX با مسدود کردن  باشدیم یماز سد تربزرگ

اتصال مانع از  ین(. ا9)شکل  کندیم یریجلوگ یمسد هاییونکانال، از ورود  یرونیمنافذ ب

(. ۳۳) شودیفلج م یو سلول عصب یچهعملکرد ماه یجهشده و در نت لعم هاییلانتشار پتانس

الً کام یمسد هاییون یانجر یجهو در نت یمسد یوندر مسدود کردن کانال  ینتترودوتوکس

 (.55دارد )ن یمپتاس هاییون یبر رو یریکه تأث ی. در حالکندیعمل م یاختصاص

 

 

 آن به نیتترودوتوکس اتصال محل و ولتاژ به وابسته یمیسد کانال ساختار: 9شکل 

 

سته و صفات واب ینتیکشده است از نظر س ییکه در پستانداران شناسا VGSC یرگروهز 3

. باشندیمتفاوت م TTXنسبت به  یتبافتشان و حساس سازییبوده و در محل یزبه ولتاژ متما

 Nav1.7و  Nav1.4 ،Nav1.6تا  Nav1.1 یهازیرگروه TTXنانوموالر از  یهاغلظت

(VGSCsحساس به  یهاTTXرا بلوک م )باالتر  یاربس یهاکه غلظت ی. در حالکندی

 Nav1.9و  Nav1.5 ،Nav1.8 یهازیرگروه بلوک کردن یبرا TTX( از یکروموالر)م

(VGSCsمقاوم به  یهاTTXمورد ن )(.15) است یاز 
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مختلف  پذیریکتحر یهابافت یاندر م TTX یزیولوژیکیدر پستانداران، اثرات ف بنابراین،

 (.۳۳) باشدمیمتفاوت  یشان،هاشده در سلول یانب VGSC هاییزوفرمبسته به ا

 یبه خوب شوندیم یانب یعصب یهاکه توسط سلول ییهاVGSC یعملکرد هاینقش

از  یاریدر بس ینهمچن VGSCsعمل(.  هایلیو انتقال پتانس یلمشخص شده است )تشک

 نیوجود دارند. با ا یعصب یستمو خارج از س یعصب یستمموجود در س یرعصبیغ یهاسلول

 (.19کامل مشخص نشده است ) طور به هاسلول ینا یدر اعمال سلول هاآن وجود نقش

از انواع  یدر برخ ینحساس و مقاوم به تترودوتوکس یهاVGSCs ی،طور اختصاص به

به  ن،ی. عالوه بر اشوندیم یانب یتمانند آستروس یمرکز یعصب یستمموجود در س یهاسلول

. یندنما یفاها اسلول یندر عملکرد و زنده ماندن ا یها نقش مهمVGSCsکه  رسدینظر م

 یمرکز یعصب یستمبه س TTX یهعوامل شب یاو  TTX هاآن در که ینیمطالعات بال ین،بنابرا

 (.۳۳) یرندقرار گ یمورد بررس یدر عملکرد عصب ییربه دقت از نظر تغ یدبا شوندیم یمعرف

 اند. جهشمورد توجه قرار گرفته یاربس شانیدرمان یلپتانس یلها به دلVGSCs امروزه

( به عنوان علت Channelopathies()یکانال یب)به نام آس VGSCsکد کننده  یهادر ژن

 یطیمغز و اعصاب مح ی،اسکلت یچهماه ی،قلب هاییماریمانند ب یمتعدد ارث هاییماریب

 افتهیجهش غیر یهاژن یاندر ب ییرمشخص شده است که تغ ین،ا راند. عالوه بشده ییشناسا

VGSC اسکلروز  یپلمالت یماریاز اختالالت مانند درد و ب یدر درمان برخ توانندیمMultiple 

sclerosis MS (.1۳)(( نقش داشته باشند 

 

 یدر پزشک ینتترودوتوکس اهمیت

 یر روب یاریمطالعات بس یسم مهلک و کشنده است، به تازگ یک ینتترودوتوکس اگرچه

 یزگونه که قبالً نبه عنوان دارو انجام شده است. همان TTX یابیو بازار یاثرات بالقوه درمان

تاژ وابسته به ول یماست که کانال سد یقو یننوروتوکس یک ینتترودوتوکس یدذکر گرد

(VGSCsرا مسدود م )باشدیم یدر پزشک یناستفاده از تترودوتوکس یلدل یژگیو ین. ایدنمای .

VGSCs دکنیم یفاا یکو پاتولوژ یزیولوژیکف یطها در شرادر عملکرد نورون ینقش مهم .
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VGSCsبه  یتها بر اساس حساسTTX حساس و مقاوم به  یهابه دو گروه کانالTTX 

 یبرخ عملکرد یاو  یاندر ب ییرکه تغ دهدیم ن. مطالعات انجام شده نشاشوندیم بندییمتقس

 یزمزمن نقش دارند. امروزه تجو یدردها یطاز شرا یدر تعداد TTXحساس به  یهاVGSCsاز 

TTX یبعص یهاعمل در سلول هاییلو انتقال پتانس یداز آنچه که در تول تریینپا یدر دوزها 

 یطتحت شرا یشگاهیآزما یواناتو ح نساندر ا نمایند،یم یجاد( تداخل ایدهد یبآس یرنرمال )غ

عامل  یکبه عنوان  TTXاطالعات نقش  یندرد متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است. ا

 (.۳۳) دهدیدرد را نشان م یبالقوه برا یدرمان

قابله مانند م یبه منظور اهداف پزشک یندهممکن است در آ یناساس، تترودوتوکس ینهم بر

 هوشییترک در معتادان مواد مخدر، استفاده در ب عالئم ینمبتال به سرطان، تسک یمارانبا درد ب

 .ردیمورد استفاده قرار گ یمغز و به دنبال آن سکته مغز یسکمیکا یباز آس یشگیریو پ

 کیبه عنوان  تواندیم یناز تترودوتوکس یکه دوز کم اندیافتهدر WEX یکمپان محققان

است  1ینمحصول به نام تترود یک یششرکت در حال آزما ینعمل کند. ا یقو یارمسکن بس

به  یاددرمان اعت ترینیج. در حال حاضر متادون راشودیم ینکه مانع از عالئم ترک هروئ

 یادآوراعت ینکه تترود شودیباشد. ادعا م یادآوراعت تواندیخود م یاست اما به خود ینهروئ

 (.11خود قرار دارد ) ینیبال هاییشو در فاز سوم آزما یستن

 

 (NSTX) (Neosurugatoxin) نئوسوروگاتوکسین

است )شکل  یاچند حلقه یبترک یک O2Br. H15O5N34H30Cیمیاییسم با فرمول ش این

 یک ( و همکاران ازTakuo Kosugeتوسط تاکو کوشوج ) 539۳بار در سال  یناول ی( که برا۳

 5(یکااپونژ یلونیاشکم پا )باب یاییحلزون در ینوع یفرم موجود در غدد گوارش ینهکور یباکتر

 (.1۳شد ) یدر ژاپن جداساز

                                                      
1 Tetrodin 
2 Babylonia japonica 
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 ؛نینئوسوروگاتوکس ییایمیش ساختار: ۳شکل 

 (1۳) ییایدر فرم نهیکور یباکتر کی توسط شده دیتول سم

 

که این توکسین میل جذبی  نشان دادند 539۳( و همکاران در سال Hayashiهایاشی )

 دیخوکچة هن های نیکوتینی موجود در مغز موش و نیز ایلئومباالیی برای اتصال به گیرنده

های موسکارینی از خود نشان نداد. به دارد. در حالی که این سم تمایلی به اتصال به گیرنده

استیل  هایتوان گفت که این توکسین یک آنتاگونیست اختصاصی گیرندههمین دلیل می

 (.16باشد )کولین نیکوتینی می

 

 (Palytoxin( )PITXپالی توکسین )

از یک  5365برای اولین بار در سال  54O3N223H129Cاین توکسین با فرمول شیمیایی 

یک  PTX( جداسازی گردید. Palythoa toxicaتوکسیکا )توا پالی ( به نامZoanthidمرجان )

استرئوسنتر  ۳۳اتم کربن به هم پیوسته و  551کتاید پیچیده است که دارای مولکول پلی

 یترین توکسین دریایترین و از نظر شیمیایی پیچیدهیکی از سمی PTX(. 1باشد )شکل می

 (.19ها شناسایی شده است )پروتئینی است که عمدتاً در مرج و دینوفالژالتغیر
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 (۳) نیتوکسپالی ییایمیش ساختار: 1شکل 

 

( و همکاران Frolovaتوسط فرولوا ) 5111در سال  ینتوکس ینا یاییباکتر منشأ یشنهادپ

رم گ هایینشان داد که باکتر هاآن یج. نتایدمطرح گردتوا پالی سمّی یهانمونه یبا بررس

 PTXه مربوط ب یژنآنتیبودند که از نظر  یباتیکننده ترک یدتول یبریوآروموناس و و یمنف

که  یگریدر مطالعه د 5113( و همکاران در سال Seemann) منیاز آن س س(. پ13بودند )

 Palythoa) یبائرومتوا کر ی)پال یدر دو گونه مرجان PTX یاییباکتر منشأ یابیبا هدف ارز

caribaeorumید( و زوانتوس پالچلوس زوانت (Zoanthus pulchellus zoanthid و )گونه  یک

( Brevibacterium) یومباکتر یبرو یهاوس سرئوس و جنسیلاسفنج انجام گرفت، حضور باس

 (.19) یدگرد ییدتأ یاییموجودات در یندر ا ینتوباکترو اس

 

 ینتوکسپالی یتفعال مکانیسم

است که  P-type ATPases یاتراپوسته یناز پروتئ یعضو ATPase یمپتاس - یمسد پمپ

 یوندر انتقال سه  یپمپ نقش مهم ین(. ا۳1) باشدیم هایونکننده انتقال کات (یع)تسر یزکاتال
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لول س یتوزولبه س یمپتاس یونوارد کردن دو  یزو ن یخارج سلول یاز درون سلول به فضا یمسد

پمپ بر  ین(. ا۳5) شودیانجام م ATPمولکول  یکانتقال با صرف  ین(. ا۳)شکل  کندیم یفاا

 (.۳5) باشدیها الزم متمام سلول پذیرییستز یوجود دارد و برا یدارسطح سلول هر مهره یرو

 

 

 ؛توکسینیعمل پال یسممکان: ۳شکل 

عمل شامل  ین. ادهدیرا در سلول نشان م ATPase- یمپتاس یم،پمپ سد یعیسمت چپ: عملکرد طب

 از داخل به خارج از سلول و وارد کردن یمسد یون 9غلظت(  یبانتقال فعال )در جهت ش

 یارجبه بخش خ ینتوکسپالی مولکول یک. سمت راست: اتصال باشدیبه داخل سلول م یمپتاس یون 5

. در گرددیم یونیکانال کات یکپمپ به  یلموجب تبد ATPase- یمپتاس یم،آلفا از پمپ سد زیرواحد

 (.۳5) شوندیم یتاز داخل سلول به خارج هدا یماسپت هاییونوارد سلول شده و  یمسد هاییون یجهنت

 

آلفا  یرواحدزتوکسین به دلیل میل اتصالی بسیار باالی آن به بخش خارج سلولی ت پالییّسمّ

باشد. این امر موجب تشکیل یک منفذ )کانال( کاتیونی نسبتاً می ATPaseپتاسیم  -پمپ سدیم 

 توکسین اولین ترکیب(. پالی۳5و  ۳5گردد )غیرانتخابی در درون و یا نزدیک پمپ پروتئینی می

 ثبتم ظرفیتی تک هایشود که یونشود. این امر موجب میاست که باعث تشکیل کانال میسمّی 

 انتشار یابند و در نتیجه گرادیانت یونی سلول آزادانه شیب غلظتپتاسیم در خالف  و سدیم مانند
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شود. اما با یون از طریق این کانال عبور داده می 511(. در حالت عادی حدود ۳5تخریب گردد )

 (.۳( )شکل ۳9شوند )ها یون از کانال منتشر میدر هر ثانیه میلیون PTXحضور 
 

 هاهای سیانوباکتریتوکسین

 ایی،دری هایآب هایفیتوپالنکتون معمول اعضا آبی( - سبز های)جلبک هاسیانوباکتری

سیانوباکترها ترکیبات فعال زیستی بسیار . (۳۳هستند ) دنیا سرتاسر در شیرین آب و شورلب

 سرطانی وضد توان به ترکیباتی با فعالیتکنند. از این میان میمتنوعی را تولید می

و  هاآنزیم های اختصاصی، مهارکنندهUVاشعة ویروسی، محافظت کننده از ضد

 (.۳1ها اشاره نمود )ها و نوروتوکسینهپاتوتوکسین

 هایونهگ هایسلول در شده ذخیره تولیدی طبیعی سموم سیانوباکتریایی هایتوکسین

 چهار ةدمحدو در هاسیانوتوکسین توکسیکولوژیکی، نظر نقطه از. است سیانوباکترها معین

 هااتوکسیندرم و ها،سیتوتوکسین ها،هپاتوتوکسین ها،نوروتوکسین: گیرندمی رارق اصلی دسته

 متنوع کامالً ساختاری نظر از هاسیانوتوکسین وجود، این با. (۳۳) (محرک هایتوکسین)

 سیستین،میکرو اصلی شامل سیانوتوکسین چهار بیوسنتز مسیرهای گذشته، دهه در. باشندمی

 لحاظ از 5سیلندرواسپرموپسین و S(a) نیسکآناتو ،a نیسکآناتو توکسینساکسی  نودوالرین،

 هایآبعمده باعث آلودگی  طور به این ترکیبات. (۳۳اند )شده مشخص بیوشیمیایی و ژنتیکی

یی دریا تناننرمشیرین و  هایآبها در شوند. با این وجود، حضور این توکسینآشامیدنی می

 (.۳6نیز شناسایی شده است )

نوروتوکسین  شوند:بندی میخانواده طبقه ۳های هدف به این سموم بر اساس اندام

 روده درنال،آ غدد کلیه، های کبد،اندام) سیتوتوکسین ،(کبد)، هپاتوتوکسین (عصبی سیستم)

ها ه آناتوکسینگرو سه به سیانوباکتریایی هاینوروتوکسین .(۳9) (محرک سموم) و( کوچک

آمینه  اسید و هاتوکسین((، ساکسیs) aو آناتوکسین  a، هومو آناتوکسین a)آناتوکسین 

شوند. از این میان ( تقسیم میBMAAآالنین ) -L -متیل آمینو -N -بتا -L نوروتوکسیک

                                                      
1 Cylindrospermopsin 



 دانشنامة توکسینولوژی دریایی 111

 

 اهتوکسینساکسی که حالی هستند. در هاها، مختص سیانوباکتریBMAAها و آناتوکسین

 که هایینوروتوکسین شوند. برخالفنیز سنتز می دریایی از داینوفالژالهای برخی توسط

 هایگروه تمام تقریباً تواند توسطمی BMAAها است، به فیلوژنی گونه تولیدشان وابسته

 (.۳3تولید گردد ) های دریاییمحیط و شورلبشیرین،  آب سیانوباکتری موجود در

شوند. می ( و نوروالرین تقسیمMCSمیکروسیستین ) گروه دو ها بههپاتوتوکسین

ولیدی با ترین سیانوتوکسین تمیکروسیستین یک هپتاپپتید حلقوی است که به عنوان فراوان

گزارش شده  MCواریانت  91شود. در حال حاضر بیش از توزیع گسترده جهانی شناخته می

 طبیعی آنالوگ 3 ه تنها دارایتشکیل شده است ک اسید آمینه پنج (. نودوالرین از61است )

 باشد.می مختلف

های ونهگ آلکالوئیدی هیدروفیلی است که از سیلیندروسپرموپسین یک سیتوتوکسین

آمیزاکیا ، 5سیلیندروسپرموپسین راکی بورسکیمختلف سیانوباکترهای آب شیرین مانند 

 شده جداسازی 1اس پی. رافیدیوپسیسو  ۳اس پی. آنابنا، 9آفانیزومنون اووالیسپوروم، 5ناتانس

یا ( LPS) ساکارید لیپوپلی شیرین مانند آب هایسیانوباکتری محرک است. سموم

 جمله از منفی گرم هایبیشتر باکتری در سلولی دیواره اصلی ها اجزایاندوتوکسین

 (.۳9باشند )ها میسیانوباکتری

 

 های سیانوباکتریاییاثر توکسین ةنحو

 هانوروتوکسین

 aالف( آناتوکسین 

ای است که به نام یک آلکالوئید آمینی دو حلقه NO15H10Cاین سم با فرمول شیمیایی 

 (.6نیز شناخته شده است )شکل  ۳(VFDFعامل کشنده بسیار سریع )

                                                      
1 Cylindrospermopsis raciborskii 
2 Umezakia natans 
3 Aphanizomenon ovalisporum 
4 Anabaena sp. 
5 Raphidiopsis sp. 
6 Very Fast Death Factor 
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در کانادا جداسازی  5دریاچه ساسکاچ واناز  53۳1برای اولین بار در اوایل دهه  aآناتوکسین 

 (.65گزارش گردید ) 5(آنابنا فالس اکوادر سیانوباکتری ) 5365ل شد و پس از آن در سا

و چندین  اکوا آنابنا فالس( به وسیله گونه in vivoدر شرایط درون تن ) aآناتوکسین 

گردد. این توکسین و ساختارهای شیمیایی مربوط به آن با جنس دیگر سیانوباکتری سنتز می

تشکیل  سازها موجبگردد. احیا بیشتر آنزیمی این پیشاستفاده از استات و گلوتامات تولید می

 (.65شود )می aآناتوکسین 

 

 a ینآناتوکس یمیاییساختار ش: 6شکل 

 (65) یانوباکتریاییگونه س ینوسط چندشده ت یدتول یسم عصب

 

نورون پس  یموجود در غشا یعصب هاییرندهبه گ ینکول یلاست ی،عاد یطدر شرا

 اییرندهگ یدر دامنه خارج سلول ییساختار فضا ییرامر موجب تغ ین. اشودیمتصل م یناپسیس

 دهدیم اجازه یمو کلس یمسد هاییونکانال به  ین. اباشدیمنافذ کانال م ةکه باز کنند شودیم

مل و ع یلپتانس یسلول و القا یزاسیونوارد شوند و موجب دپالر یعصب هایتا به درون سلول

 یستمس ندهیراز گ ینکول یلاست انتقال دهندة عصبیانقباض عضله گردند. پس از آن  یجهدر نت

 یهتجز ینلاستراز به سرعت به استات و کو ینکول یلاست یمو توسط آنز شودیجدا م یعصب

 (.69( )9)شکل  گرددیم

                                                      
1 Saskatchewan  
2 Anabaena flos aquae 
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 a نیآناتوکس تیفعال حالت در و یعاد حالت در چهیماه تیوضع سهیمقا: 9شکل 

 

وجود م یکوتینین ینکول یلاست هاییرندهو گ یعصب هاییرندهگ یستآگون a ینآناتوکس

 هایرندهگ یناتصال به ا یبرا a ینآناتوکس یل(. تما65) باشدیم یمرکز یعصب یستمدر س

 بر یاثر کم یانوتوکسیناست که س یدر حال ین(. ا65) باشدیم ینکول یلبرابر است 51حدود 

 ینکول یلاست هاییرنده، گa ین(. آناتوکس6۳دارد ) ینیموسکار ینکول یلاست هاییرندهگ یرو

به  ینتوکس ین(. ا61) دهدیقرار م یرتحت تأث یعضالن یرا در محل اتصال عصب یکوتینین

. با گرددیم یعصب یهاو موجب اثرات مشابه در سلول شودیشده متصل م یاد هایرندهیگ

سط کمپلکس تو ینو ا باشدیقابل برگشت مغیر هایرندهگ هب a ینتفاوت که اتصال آناتوکس ینا

 طور به یعصب یستمس یرندهگ ین،(. بنابرا9)شکل  شودیاستراز شکسته نم ینکول یلاست یمآنز

حالت،  ین. در ادهدیخود را از دست م یتحساس ی،دوره زمان یکموقت باز شده و پس از 

 یعصب هاییچهانتقال ماه یتو در نها کندمیرا صادر ن هایوناجازه عبور کات یگرد یرندهگ

از عدم عرضه  یناش یتنفس یست(. ا6۳و  6۳( )شوندی)فلج م افتندیمسدود و عضالت از کار م

 (.6۳و  ۳9) باشدیم a یناثر کشنده آناتوکس ینترغز، آشکاربه م یژناکس

به موش، رت، پرندگان، سگ و  a یندوز کشنده آناتوکس یقداده است که تزر نشان

س، کاهش حرکت، کالپ ی،عضالن یکوالسیونشامل فاس یادنباله عالئمگوساله موجب مرگ با 
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 (.65) شودیو تشنج م یانوزس ی،از حد شکم یشتنفس ب

 

 a ینآناتوکس یپزشک ةاستفاد

 طور به ست وا یکوتینین ینکول یلاست یرندهقدرتمند گ یاربس یستآگون یک a آناتوکسین

ان عمدتاً به عنو ینتوکس ینمورد مطالعه قرار گرفته است. ا ییگسترده به منظور اهداف دارو

 یفوصت ینکول یلاست یینکه با سطوح پا هایییماریب یبررس یدر راستا ییکاوشگر دارو

مورد  ینسونو پارک یمرآلزا یماریب یس،گراو یاستنیام ی،عضالن یتروفیسمانند د شوندیم

 تریفضع یهاآنالوگ یگرو د a ینآناتوکس یبر رو یشترب یقات. امروزه تحقگیردیاستفاده قرار م

 (.65انجام شده است ) ینکول یلاست یاحتمال هاییگزینآن به عنوان جا

 

 a ین( هوموآناتوکسب

. هومو باشدیم a یناز آناتوکس یاست که همولوگ یقو یکوتینین یستآگون یکسم  این

( Oscillatoria formosaفورموسا ) یالتوریاآس یارشته یانوباکتریس یلهبه وس a ینآناتوکس

وجود، هومو  ین. با اباشدیم a ینمشابه آناتوکس یسازها یشپ یو دارا شودیم یدتول

گروه  یک یدارا یالکترون اضاف یک یبه جا یونینمت -L -دنوزیلآ -Sتوسط  a ینآناتوکس

 (.65( )3)شکل  گرددیم یجادآنالوگ مشابه ا یک یجه. در نتشودیم یگرد یلمت

 

 

 a (65) نیآناتوکس هومو و a نیآناتوکس یساختار شباهت: 3شکل 
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لول )هر س ینرژیکاز اعصاب کول ینکول یلاست یشرها یشموجب افزا یننوروتوکس ینا

 ین. اگرددیم یطیرا دارد( مح ینکول یلکردن است آزاد یاو  تغییر ٬یجادا ییکه توانا یعصب

 (.6۳) گیردیانجام م یعصب Lنوع  یمکلس یهاکانال یباز شدن ولتاژ درون یقعمل از طر

 

 a (s) ین( آناتوکسج

مشابه  یدارد، اما از نظر ساختار a ینکه در نام با آناتوکس یبا وجود شباهت ینتوکس این

( متعلق s) a ین. آناتوکسدهندیاز خود نشان م یمتفاوت یزیولوژیکیو صفات ف یستندن یکدیگر

 یرناپذشتبرگ ةمهار کنند یکو به عنوان  باشدیم هاینبه کالس ارگانوفسفات بوده و از نوروتوکس

 (.66( )51)شکل  کندیعمل م یعصب هاییناپساستراز در س ینکول یلاست آنزیم

 

 

 a (s) (51) نیآناتوکس اثر سمیمکان: 51شکل 
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 (Saxitoxinد( ساکسی توکسین )

برای اولین بار از نوعی  4O7N17H10Cاین توکسین تتراهیدروپورینی با فرمول شیمیایی 

جداسازی گردید. به همین دلیل  5ساکسیدوموس گیگانتئوسگونه آالسکایی  5ایصدف کره

و  9ای های سه حلقهها از سیستمبه آن داده شد. ساختارهای بنیادی این توکسین STXنام 

 (.69( )55کنند )شکل پروپینوپرهیدروپورین پیروی می -۳

 

 

 ین،توکس یساکس یمیاییساختار ش: 55شکل 

 (51) یانوباکتریاییگونه س ینشده توسط چند یدتول یسم عصب

 

از  یکیدر مقابل حرارت بوده و به عنوان  یدارمحلول در آب و پا ین،توکس یساکس

 یانتخاب ةمسدود کنند یسم عصب ین. اشودیشناخته م یانسان یعیطب هایینتوکس ترینیقو

 یهاوابسته به ولتاژ را در سلول یمیسد یهاکانال ینتوکس ی. ساکسباشدیم یمکانال سد

 تیو در نها نمایدیم یریجلوگ یسلول یعیو از عملکرد طب دهدیقرار م یرتحت تأث یعصب

 یهالسلو یعیعملکرد طب یوابسته به ولتاژ برا یمی(. کانال سد63) گرددیموجب فلج شدن م

( در integral) یرناپذ ییجدا یغشا هایینپروتئ به صورت هاکانال یناست. ا یضرور یعصب

 که در سرتاسر باشندیچهار دامنه م یو دارا دپراکنده هستن یلول عصبس یکطول آکسون 

از  یبرخ ایدر ولتاژ و  ییرها وابسته به تغکانال ین. باز شدن ااندیافتهگسترش  یسلول یغشا

                                                      
1 Butter clam 
2 Saxidomus giganteus  
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ر درجه د یمیسد یهاکانال یحعملکرد صح یبرا یطشرا ین. اباشدیم یگاندیل یحاتصاالت صح

 (.۳۳) باشندیم یعمل ضرور یلپتانس گسترش یها براکانال ینا یراقرار دارند. ز یتاول اهم

از  یعصب میستو س یستندن هایگنالقادر به انتقال س یعصب یهاسلول یی،توانا ینا بدون

 ین. اشودی( مcut offاست قطع ) یعصب یتوسط انرژ یکاز بدن که وابسته به تحر یامنطقه

ر شده د یاد. موارد شودیقرار گرفته م یرتحت تأث امر ممکن است منجر به فلج شدن منطقه

 .نمایندیصدق م کسینتو یمورد ساکس

آلفا در  زیرواحد 5 یگاهبه جا یرپذبرگشت به صورت ینتوکس یکه ساکس یطور به

 یممستق طور به ینتوکس ین(. ا55)شکل  گرددیوابسته به ولتاژ متصل م یمیسد یهاکانال

 افتنی یانو از جر کندیکانال باز شده را مسدود م شود،یمتصل م ینیبه منافذ کانال پروتئ

که در باال ذکر  طورهمان یعوقا ین. اآوردیبه عمل م یریدر طول غشاء جلوگ یمسد هاییون

 (.91و  69) گرددیم یعصب یستمموجب خاموش شدن س یدگرد

ر ل شوند و دمتص یزن یمیکلس یهابه کانال توانندیم ینهمچن هاینتوکس یساکس

خود به نوبة  امر ین(. ا59)شکل  یندنما یجادها تداخل اکانال ینسرعت باز و بسته شدن ا

 یمانسداد کانال سد ین(. عالوه بر ا95به سلول شود ) هایوندر ورود  ییرمنجر به تغ تواندیم

امر  نیدهد. ا ییررا تغ هایون یانجر یجهغشاء و در نت یانتخاب یرینفوذپذ یتممکن است خاص

 (.95) گرددیم یبه هموستاز سلول یرسان یبباعث آس
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 ولتاژ به وابسته یمیسد کانال در آلفا زیرواحد 5 گاهیجا به نیتوکس یساکس اتصال محل: 55شکل 

 

 

 نیتوکس یساکس اثر سمیمکان: 59شکل 

 (51) یعصب یهاسلول در یمیکلس و یمیسد یهاکانال کردن بلوکه

 

 اثرات ساکسی توکسین

 کانال

 کلسیم

 کانال

 سدیم

 کانال

 کلسیم

 کانال

 سدیم

 حالت عادی

 عدم تحریک در سلول عصبی انتشار تحریک در سلول عصبی آکسون آکسون
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 (BMAA) نوروتوکسیک آمینه ه( اسید

پروتئینوژنیک است غیر آمینه اسید ، یک2O2N10H4Cاین توکسین با فرمول شیمیایی 

 ن است کهآالنی آمینه این توکسین مشتقی از اسید .گرددتولید می هاسیانوباکتری توسطکه 

 (.5۳است )شکل  جانبی آن قرار گرفته زنجیره در گروه متیل آمینو یک

 

 

 (،BMAA) یکنوروتوکس ینهآم یداس یمیاییساختار ش: 5۳شکل 

 (65) یانوباکتریاییگونه س ینشده توسط چند یدتول یسم عصب

 

 BMAA مرگ ایجاد شده به وسیله و حرکتی نورون اختالل در دقیق مکانیسم چه اگر

این  اثرگذاری های متعدداما مطالعات مختلف مکانیسم است، نشده شناخته کامل طور به

 دهند.می توکسین را نشان

BMAA هایدر گیرنده گلوتامات آگونیست به عنوان پستانداران تواند درمی AMPA 

 ایزوکسازول پروپیونیک اسید( وابسته به کلسیم، -۳ -متیل -1 -هیدروکسی-9 -آمینو -)آلفا

 غلظت نتیجه این امر، نماید. در آسپارتات( عمل -D -متیل -N) NMDA ( وkainite) کاینیت

ای رویهبی طور به عصبی فعالیت و یابدمی عصبی افزایش هایسلول در سلولی کلسیم درون

 .(۳9گردد )القا می

موجب القا فشار  1متابوتروپیک  عقیده بر این است که فعال شدن گیرنده گلوتامات

 (.99گردد )ها از طریق تخلیه گلوتاتیون میاکسیداتیو در نورون

BMAA جای به های در حال ساختپروتئین تواند درمی L-  سرین قرار گیرد. این امر ممکن
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های های بیماریپروتئین و تجمع آن گردد. هر دو این وقایع از نشانه اشتباه خوردگیاست موجب تا

tangle آمیوتروفیک جانبی مانند آلزایمر، پارکینسون، تصلب (ALS)5، روندهپیشای فلج فرا هسته 

(PSP)5 تداخل  که است داده نشان آزمایشگاهی مطالعات. باشدمی 9بیماری لوی وBMAA  در

 (.9۳گردد ) مهار سرین -L حد از بیش حضور در تواندسازی میپروتئین 

 

 (Kalkitoxin( )KTXو( کالکی توکسین )

توسط یک  5333این توکسین یک تیازولین لیپوپپتید است که اولین بار در سال 

گرمسیری تولید  در مناطق (Lyngbya majuscule) ۳مجسکول لینگبیادریایی به نام  سیانوباکتری

 عصبی تأخیریسمّیّت  مطالعات نشان داده که این سم قادر به القاء. (91( )51)شکل شده است 

شده توسط  ءباشد. با توجه به افزایش مهار کلسیم القاموش می مخچه های گرانولنورون در

باشد می Navهای کانال ةها، عقیده بر این است که این سم مسدود کنندوراتریدین در این سلول

ناشناخته  Navهای برهمکنش کالکی توکسین و کانال دقیق ن وجود، جایگاه مولکولی(. با ای9۳)

 (.۳6مانده است )

 

 

 (،KTX) ینتوکس یکالک یمیاییساختار ش: 51شکل 

 (65مجسکول ) ینگبیال یانوباکتریشده توسط س یدتول یسم عصب

 

 (ATX) (Antillatoxin) یالتوکسینز( آنت

 یقو یپوپپتیدیل یننوروتوکس یک 5O3N45H28C یمیاییبا فرمول ش ینتوکس این

                                                      
1 Amyotrophic lateral sclerosis 
2 Progressive supranuclear palsy 
3 Lewy  
4 Lyngbya majuscule 
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 گرددیم یدلتو یولمجسک ینگبیابه نام ل یاییدر یانوباکتریس یکاست که توسط  یرمعمولغ

 (.96( )5۳)شکل 

 -سینیبه نام گل یدپپت یتر یک یسم حاو ینکه ا یدمشخص گرد NMRاستفاده از روش  با

N- 3یک و  یداس یلیککربوکس یدروکسیه یک ین،آالن -ینوال یلمت-t- ید -9، ۳-یلبوت 

 (.99) باشدیم یحلقو یدیاسکلت پپت 1( متصل شده به کربن diene) یند -9، ۳-یلمت

 

 

 (،ATX) یالتوکسینآنت یمیاییساختار ش: 5۳شکل 

 (96) یولمجسک ینگبیال یانوباکتریشده توسط س یدتول یسم عصب

 

ATX (. این امر 93کند )ولتاژ را فعال می سدیمی وابسته به هایزیرواحد آلفا کانال

 یرندهگ بیش فعالی دپالریزاسیون سلولی، سلول، داخل به سدیم ورود تواند موجب افزایشمی

NMDA (N- متیل- D- ،)های عصبیسلول نکروز و افراط در ورود کلسیم آسپارتیک اسید 

وابسته  هایکانال یژگیدر و این کار را از طریق تغییر ATX(. عقیده بر این است که 96شود )

 دهد.ولتاژ انجام می به

یی ذکر ایهای سیانوباکتربا توجه به مطالب قبلی که در مورد مکانیسم فعالیت سایر سم

 گیرنده آنتاگونیست با استفاده از تترودوتوکسین و یا رسد کهمی نظر به قبول گردید، قابل

NMDA ه شرطی که در مراحل اولیه برخورد جلوگیری نمود؛ ب سلولیسمّیّت  توان از اینمی

 (.31تجویز شوند ) ATXبا 

در  موجب افزایش برون رشدی آکسون ATXرسد که می نظر به سمی، اثرات از گذشته



 111 یادر یاییباکتر هایینتوکس ینترمهم

 

 ،NMDA گیرنده فعالیت سدیم، وابستگی به ورود توسعه، حال نابالغ در عصبی هایسلول

 (.35گردد )می کیناز کالمودولین مسیر و وابسته به ولتاژ کلسیم هایکانال

 

 هاهپاتوتوکسین

 LR -الف( میکروسیستین

 باشند کههپتاپپتیدهای حلقوی می 12O10N74H49Cها با فرمول شیمیایی میکروسیستین

 سم این عمر ةنیم. باشنداکسیداسیون مقاوم می و هیدرولیز برابر در بوده و پایدار بسیار آب در

 .(35است ) هفته 9سلیسیوس، معادل  درجه ۳1 و دمای 5 برابر pH در

 مینهآ اسید یک قرار دارند شامل یک میکروسیستین ساختار در که ایآمینه اسید هفت

β فرد به منحصر (ADDA)، D- ،آالنین D-β- و ایزوآسپارتات -متیل D- اسید گلوتامیک 

یز بین باعث تمامتغیر نیز هستند که  واحد ها حاوی دومیکروسیستین این، بر عالوه باشند.می

ه اسیدهای آمین همیشه متغیر عنصر دو شوند. اینها میهای مختلف میکروسیستینواریانت

 این اسیدهای آمینه از نوع LR -ی که در میکروسیستینطور به .باشندمی Lاستاندار نوع 

 .(56باشند )شکل می آرژنین و لوسین

باشند. ها میشده توسط سیانوباکتریهای تولید ترین هپاتوتوکسینها رایجمیکروسیستین

 باشند.داران میمهره هایسلول به غشاء نفوذ کلی فاقد خاصیت طور به ،LR -میکروسیستین

 موجود در صفراوی اسیدهای انتقال سیستم طریق از جذب برای نفوذ نیازمند بنابراین،

 اینسمّیّت  لیل،باشند. به همین دکوچک می روده پوشاننده هایسلول کبدی و هایسلول

ده انتقال دهن کبد بیان کننده گردد که مانندهایی محدود میاندام به سیانوتوکسین تنها

 (.39خود باشند ) سلولی غشای روی بر آلی آنیونی )ترانسپورتر(

 و 2A (PP1 نوع و 5 نوع آنزیمی پروتئین فسفاتازهای، فعالیت LR -میکروسیستین

PP2A )افزایش به منجر امر این کنند.می کبدی مهار هایسلول سیتوپالسم در را 

 LR -نبین میکروسیستی برهمکنش. گرددکبدی می هایسلول در هاپروتئین فسفوریالسیون

 واحد و LR -متیلن میکروسیستین گروه بین کوواالنسی پیوند یک با تشکیل فسفاتازها و
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 ترئونین/  سرین خانواده 5(PPP) فسفوپروتئین فسفاتاز کاتالیتیکی زیرواحد در سیستین

 طور به LR -میکروسیستین که هنگامی .شودانجام می PP2A و PP1 مانند فسفاتاز، مخصوص

 سوبسترا دسترسی از کامل طور به شود،متصل می PPP یهاآنزیم کاتالیزوری مرکز به مستقیم

شود مهار می فسفاتاز پروتئیندر نتیجه فعالیت آنزیم . نمایدمی آنزیم جلوگیری فعال جایگاه به

سمّیّت  ولمسئ کنند. این رویدادکبدی را ترک می هایسلول فسفریله بیشتری هایپروتئین و

 (.3۳باشد )می LR -کبدی میکروسیستین

 

 

 ،LR -نیستیکروسیم ییایمیش ساختار: 56شکل 

 هایانوباکتریس توسط شده دیتول نیهپاتوتوکس

 

میکروسیستین نه تنها با  که است شده مشخص تازگی به با وجود مکانیسم یاد شده،

فعالیت این آنزیم است بلکه  ة، تعدیل کنند2A مهار مستقیم فعالیت پروتئین فسفاتاز نوع

مّیّت س هایرسد که مکانیسمبه همین دلیل به نظر می. باشدآن نیز می بیان ةتنظیم کنند

 .رفت، باشدمی تر از آنچه انتظار آنپیچیده هامیکروسیستین

 غلظت و زمان رسد که وابسته بهمی نظر به مولکولی -سلولی هایمکانیسم از برخی القای

 سطوح درون سلولی باشد. این ROS5میکروسیستین و در بیشتر موارد مربوط به تشکیل 

                                                      
1 Phospho Protein Phosphatase 
2 Reactive Oxigen Species  
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ROS توسط  شده ءاکسیداتیو القا استرس مارکر چندین در تغییر اکسیداتیو، استرس باعث

گردد. از طرفی می 5ژنیسمّیّت  سلولی و نیز آسیب یا در نهایت آپوپتوز و LR -ینمیکروسیست

 ها،کننده چندین تغییر در عناصر اسکلت سلولی مانند ریزرشته ءتواند القامیکروسیستین می

ولی سل اسکلت ها باشد. این امر منجر به تغییر در معماریمیکروتوبول و حد واسط هایرشته

مّیّت س هایی مبنی بر نقش پیام رسی ثانویه درنشانه شود. همچنینسلول میپذیری و زیست

 این مختلف هایوجود دارد. آنالوگ LR -ایجاد شده توسط میکروسیستین آپوپتوز و 5سلولی

 متس به میل جذبی سم، درونی سلولی به ظرفیت هایپاسخ از متفاوتی درجات ها،توکسین

PP1 و PP2A (.31کنند )اکسیداتیو را القا می استرس ایجاد توانایی و 

 

 (Nodularinب( نودوالرین )

ریبوزومی غیر یک پنتاپپتید حلقوی 10O8N60H41Cاین هپاتوتوکسین با فرمول شیمیایی 

 -D -متیل -N اسید مانند معمولغیر پروتئینوژنیکغیر آمینه اسید چند است که حاوی

 (.59باشد )شکل می ADDAاسید  آمینو-β دهیدرو آمینو بوتریک اسید و

 

 

 (3۳) هایانوباکتریس توسط شده دیتول نیهپاتوتوکس ن،ینودوالر ییایمیش ساختار: 59شکل 

                                                      
1 Genotoxicity 
2 Cytotoxicity 
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و نیز توسط  5نودوالریا اسپامیجنانودوالرین توسط یک گونه پالنکتونی سیانوباکتری به نام 

(. نودوالرین 3۳گردد )تولید می PCC78045سیانوباکتریایی نودوالریا اسفروکارپا زی کف ةگون

هایپر  نیز القاء و 2A و 5 فسفاتاز مهار آنزیم پروتئین به نیز مانند میکروسیسیتین قادر

 (.3۳) باشندکبد می شدید و خونریزی سلولی اسکلت فسفوریالسیون پروتئین، کالپس
 

 سیتوتوکسین

 (CYN) آلکالوئید سیلیندروسپرموپسین

سیتوتوکسین عمومی  یک عنوان به S7O5N21H15Cمیایی این توکسین با فرمول شی

 (. این36نماید )مسدود می پستانداران هایسلول را در پروتئین سنتز که شناخته شده

 (.53باشد )شکل اوراسیل می حلقه یک و ایحلقه سه گوانیدین یک گروه دارای مولکول

 CYN .شودتولید می شیرین آب هاییسیانوباکتر انواع توسط سیلیندروسپرموپسین

واالنسی کو به صورت و پروتئین را مهار کرده سنتز و استسمّی  کلیه و کبد هایبرای بافت

 .دهدرا تغییر می RNA یا و DNA ساختار

 

 ؛(CYN) دیآلکالوئ نیندروسپرموپسیلیس ییایمیش ساختار: 53شکل 

 (33) هایانوباکتریس توسط شده دیتول نیتوتوکسیس

 

                                                      
1 Nodularia spumigena 
2 Nodularia sphaerocarpa PCC7804 
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CYN جزیره پالم  در بیماری مرموز یک شیوع از پس 5363در سال  اولین بار

ک گونه ی بیماری مربوط به شکوفایی )بلوم( این شیوع. گردید کشف استرالیا کوئینزلند،

 آب نندهتأمین ک در مناطق سیلیندروسپرموپسین راکی بورسکی سیانوباکتریایی به نام

 (.39بود ) آشامیدنی

ید. شیمیایی آن گرد ساختار توکسین منجر به شناسایی تحلیل و تجزیه 5335 سال در

پس از سنتز آزمایشگاهی مورد بازبینی مجدد قرار  5111با این وجود، این ساختار در سال 

 شده گزارش مجزا مرحله چهار در CYN مسمومیت با مرتبط پاتولوژیک (. تغییرات33گرفت )

. مرگ نهایت در و هادرون سلول چربی تجمع غشاء، 5گسترش پروتئین، سنتز مهار: است

 از هاریبوزوم ساعت 5۳ از پس ،CYNصفاقی  داخل تزریق در که داد نشان موش کبد بررسی

های غشایی سیستم ازدیاد ساعت، 5۳ در شوند.می جدا (RERخشن ) اندوپالسمی شبکه

کوچک  قطرات ساعت، ۳9 در. دهدمی رخ گلژی ( و دستگاهSERصاف ) اندوپالسمی شبکه

 کبدی لوبول در کبدی هایسلول ساعت، 511 در و شوندمی انباشته های بدنسلول در چربی

 (.511شوند )تخریب می

مکانیسم قطعی  اما باشد؛برگشت می قابلغیر CYNتوسط  پروتئین سنتز مهار فرآیند

 CYN که کردند همکاران پیشنهاد ( وFroscioباشد. فراسیو )نمی این سیتوتوکسین اثرگذاری

 روشی دیگری و پروتئین سنتز مهار یکی باشد:می جداگانه مکانیسم فعالیت دو دارای حداقل

 ایبر توانندمی هاسلول که است شده زیرا مشخص. شودسلولی می مرگ باعث نامشخص که

شان مهار شده، زنده باقی پروتئین سنتز درصد 31در حالی که ( ساعت 51 تا) طوالنی مدت

 (.515بمانند )

شود گفته می اوراسیل( و گوانیدین سولفات، هایگروه )شامل CYN ساختار توجه به با

 ( وShawهای شو )را نیز تحت تأثیر قرار دهد. یافته RNAیا  DNA تواندکه این توکسین می

در موش بود  DNAهایش( با )یا متابولیت CYNنشان دهنده اتصال کواالنسی  همکاران

 (.519نیز اثبات شده است ) DNAرشته  در شکستگی CYN(. از طرف دیگر نقش 515)

                                                      
1 Proliferation 
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 گیرینتیجه

های باکتریایی دارای ساختارهای شیمیایی و عملکردهای زیستی متنوعی توکسین

های نوروتوکسین، هپاتوتوکسین و های در یکی از گروهباشند. بیشتر این توکسینمی

 ایهدر سلول های سدیمیکانال ها از طریق انسدادسیتوتوکسین قرار دارند. این توکسین

های غشایی، مهار فعالیت آنزیمی کولین، مهار پمپ استیل هایگیرنده عصبی، آگونیست

. نمایندنقش عملکردی خود را ایفا می پروتئین سنتز و مهار 2A و 5 نوع پروتئین فسفاتازهای

 و شیمیایی دهد که آگاهی از ساختارشواهد به دست آمده از مطالعات پیشین نشان می

ها تواند ابزار مفیدی در طراحی داروهای جدید، درمان بیماریها میاین توکسین عمل مکانیسم

 باشد. هاآن زاییو نیز مبارزه با بیماری
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 مقدمه

هر  کنند که زمهرگان و بیش از یکصد گونه ماهی در دریا زیست میشماری از بیتعداد بی

این جانوران در دریاهای گرم و  (.5و  5های بدن ایجاد نماید )زا در بافتتواند اثراتی آسیبمی

 زافارس و دریای عمان که اند. از دیدگاه اکولوژیک، خلیجآرام پراکنده -ناحیه اقیانوسی هند

شوند. قلمداد می زهرآگینهای مناسبی برای این جانوران آیند، زیستگاهشمار میبه  گرم دریاهای

ترین عامل گزیدگی و مسمومیت با (، عقرب ماهیان، شایع596۳) پورنبی بر اساس مطالعه

 (.5اند )فارس بودهدر خلیج زهرآگینجانوران 

نمایند، بر اساس دستگاه زهری عقرب ماهیانی که اغلب در انسان ایجاد مسمومیت می

)عقرب  Scorpaenaها(، ها، گورخر ماهیها، ترکی ماهی)شیرماهی Pteroisخود در سه جنس 

(. از بین این سه گروه، جنس 5گیرند )ها( جای می)سنگ ماهی Synanceia ها( وماهی

Synanceia (.9ترین سم را داراست )ترین و کشنده)سنگ ماهی(، قوی 

خوابیده در لجن،  به صورت کم ژرفا هایآبمتر، در سانتی 91با طولی حدود  سنگ ماهی

قابل تشخیص است. غیر دارد و از محیط پیرامونها خود را مدفون نگه میمرجان و یا صخره

 های لباس غواصید پوست بدن انسان را حتی از روی چکمهنتوانرگباله پشتی  می 59تعداد 

 51ن شوند. بیگردد، برانگیخته میها در هنگامی که ماهی تحریک مید. این رگبالهنسوراخ کن

 (.۳گرم سم در غدد انتهایی هر کدام از خارها وجود دارد )میلی 1 –

بخش هیالورونیدازی، فاکتور نفوذ دهنده شامل  زیستیچهار فاکتور فعال  زهر این ماهیان،

 (.1) در خود دارندمویرگی، بخش کشنده یا توکسیک و فاکتور تولید کننده درد را 

 که جهتاست  pH=۳ و باالوزن مولکولی  با پروتئینی ناپایدار ،زهر سنگ ماهی عموماً

سین میوتوکنماید. توکسین  یک تولید تنگی عروق شدید می ،حفظ خود در مکان گزیدگی

ا هده و هدایت را در این بافتنموارادی و قلبی اثر غیر های اسکلتیاست که بر روی ماهیچه

شود. فلج و سیکلواکسیژناز می( P) موجب آزادسازی استیل کولین، ماده پیکرده و بالک 
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زهر  گردد.عضالت، موجب دپرسیون تنفسی، باز شدن عروق محیطی، شوک و ایست قلبی می

ترین یافته، درد بسیار شایع ،(. از لحاظ بالینی۳تواند آریتمی قلبی ایجاد کند )میهمچنین 

آزار دهنده همراه با تورم منطقه آسیب دیده است که ممکن است تمام اندام و غدد لنفاوی 

 (.6موضعی را درگیر نماید )

 المللیهای بالینی و عوارض سنگ ماهی در سطح مطبوعات بینهر چند که در مورد یافته

ن های زهرشناسی ایولی عموماً تمام موارد بالینی و بررسی ،خوریمهایی برمیپزشکی به گزارش

 Synanceiaو  Synanceia trachynis، Synanceia verrucosaماهی معطوف به سه گونه 

horrida ( 9است.) 

ه فارس، هفت گونه از تیربلگواد در رأس هیئتی دانمارکی، با هدف شناسایی ماهیان خلیج

Scorpaenidae (.3فارس گزارش نموده است )عقرب ماهیان را در خلیج 

است که  Leptosynanceia melanostigmaفارس گونه شایع سنگ ماهی در سواحل خلیج

موسوم است. این ماهی در سواحل گلی  “فریاله ماهی”فارس به در نزد بومیان منطقه ایرانی خلیج

شود و زهرآفرینی این ماهی برای تمامی و حوالی خور موسی به فراوانی دیده می استان بوشهر

در این نوشتار تالش شده است که توکسینولوژی (. 5) سواحل نشینان بومی شناخته شده است

، تظاهرات بالینی موضعی و عمومی و نیز عوارض آسیب با زیستیزهر شامل ساختار و فعالیت 

 های گوناگون درمانی، جهت رویارویی با اثرات زهر بیان گردد.وهسنگ ماهیان و همچنین شی

 

 خصوصیات بیولوژیک و مورفولوژیک

جهان هستند که  زهرآگینترین ماهیان از خطرناک (Scorpaenidae) خانواده عقرب ماهیان

. دستگاه استگونه  999جنس و  1۳این خانواده شامل  گرمسیری پراکنش دارند. هایآبدر 

های پشتی، ای در مجرای بخش پسین خارهای بالهعقرب ماهیان شامل غدد زهری کشیدهزهری 

ها( و یا جفت دستگاه ها و عقرب ماهیلگنی و مقعدی است که مجرای ترشحی ندارند )شیر ماهی

 باشد.زهری شامل غدد طولی بسیار تکامل یافته با امتدادهای مجرا مانند توسعه یافته می

 هایآبعمدتاً در  ،دریا هستند زهرآگینها که از ماهیان هیان و سنگ ماهیخانواده عقرب ما



 179 (Stonefish) یانبا سنگ ماه یبآس

 

 (.51) شوندآرام یافت می -کم عمق گرمسیری ناحیه هند 

 رود.شمار می ترین عضو خانواده عقرب ماهیان بههترین و زهرآلودسنگ ماهی خطرناک

 ةراست ،Osteichthyes کالس ،Chordata ةشاخ سنگ ماهی از ،تردقیق به صورت

Perciformesة، زیر راست Cottoidei، ة خانوادScorpaenidae، فرعی  ةخانوادSynanceiinae 

 (.9است ) Synanceia جنس و

توصیف  S. erosa و S. trachynis،S. verrucosa ،S. horridaگونه سنگ ماهی  چهار تاکنون

مالزی، جزایر اندونزی، هند و جنوب افریقا در اطراف سنگاپور،  S. horrida ةگون (.55) اندشده

سنگ  (.59) شودمیمشاهده استرالیا  هایآبدر  بیشتر S. trachynis ةگون(. 55)شود یافت می

 از قابل تشخیصغیر و پنهانخود را  هادر لجن، مرجان و یا صخره عمقکم  هایآبدر  هاماهی

و عادت به  بودههای پوشیده از جلبک شبیه سنگ معموالً هاآن (.5) دارندمحیط اطراف، نگه می

 (.5۳های کرانه دریا دارند )پنهان کردن خود در ماسه

متر و سانتی 99به  هاآن ( اما گاهی طول5) دنمتر طول دارسانتی 91 معموالًها سنگ ماهی

های ستگیبرج دارای دار،سبز لکه - ایرنگ قهوه ا(. سنگ ماهی ب51د )نرسکیلوگرم می 1/5وزن 

باشند می های زگیل مانندی روی تنههای عمیقی در اطراف سر و برجستگیاستخوانی و فرورفتگی

که با بافت پوششی پوشیده  هستندخار مقعدی  9خار لگنی و  5خار پشتی،  59(.  دارای 5۳)

ی غواصهای لباس حتی از روی چکمه ،پوست کردنسوراخ  ، قادر بهرگباله پشتی 59. تعداد نداشده

شوند. افزون بر نوک خار، ماهی با پوست ها هنگام تحریک ماهی، برانگیخته می. این رگبالههستند

، دو غده زهری از طریق مجراهای خود قرار دادن فشار  تحتهنگام  وسستی پوشیده شده است 

استفاده (. این خارهای زهری برای شکار 5) کنندفرو می ،در هر خار، زهر را به درون زخم نفوذی

 د،نتهدیدی برای انسان نیست معموالًها شوند و فقط یک مکانیسم دفاعی هستند. سنگ ماهینمی

 دنودر دست گرفته ش ،پا گذاشته شود و یا بدون احتیاط هاآن اتفاقی روی به صورت مگر زمانی که

ده و ته شرفلکسی برانگیخ به صورت ، این رگبالهزهرآگینهای (. در صورت تماس با رگباله5۳)

کند و این تخلیه شدن زهر ممکن است با شکسته شدن زهر خود را در زخم ایجاد شده تخلیه می

 (.6) م شودأخار همراه با پوشش آن تو
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ای آراسته این های سینهگرم زهر در غدد انتهایی هر خار وجود دارد. بالهمیلی 1-51بین 

بماند پایدار  تواندنیز میماهی  مرگ از پسساعت  5۳-۳9بین ، حتی نیستند. زهرسمّی  هاماهی

تولید  یآرام هب ،د که زهردرگ. چنین تصور میباشدنمی زهر، حاوی (. گاهی خار سنگ ماهی5)

 (.59) تواند تا چند ساعت بیرون از آب زنده بماند(. این ماهی می۳) شودمی

در یک سوم میانی بدنه خار وجود دارند. غدد زهری کروی توسط بافت  معموالًغدد زهری 

اند. قسمت باالیی غده به نوعی مجرای زهری امتداد پوششی متراکمی، محکم به خارها چسبیده

ها با یک کپسول فیبروزی محکم به همراه تعداد شود. غدهیابد که نزدیک به رأس خار باز میمی

 (.9) اندهای عصبی پوشیده شدهیوندی، عروق خونی و دستههای بافت پزیادی از الیه

( و 56 و 59) ساختار غدد زهری سنگ ماهی توسط هر دو نوع میکروسکوپ نوری

به  های غدهسلول ،( توصیف شده است. در زیر میکروسکوپ نوری59) میکروسکوپ الکترونی

 رخیباند. سیتوپالسم گرفتهتصادفی از شش وجهی تا چند وجهی و گرد، در کنار هم قرار  صورت

 د.نمشخص دارة ها هموژن بوده و هستسلول

غالب  هایهای میکروسکوپ الکترونی دو نوع جمعیت سلولی را نشان داده است. سلولبررسی

متراکم از  سیتوپالسم نسبتاً Ιهای تیپ اند. سلولشده گذارینام ΙΙتیپ  ،هاسلول سایرو  Ι تیپ

ها در ای متسع هستند. میتوکندریالکترون دارند و حاوی تعداد زیادی سیسترناهای لوله

در ارتباط  ΙΙهای تیپ . هسته دمبل شکل، بیضی و یا کروی است. سلولاندسیتوپالسم پراکنده

، انددر سطح امتداد یافته عمدتاًکه  ΙΙهای تیپ دیده شدند. سلول Ιهای تیپ نزدیکی با سلول

اغلب  .باشندمیحاوی تعداد زیادی سیسترنای متسع، رتیکولوم اندوپالسمیک و میتوکندری 

 (.9) های ترشحی انباشته از الکترون هستندسیسترناها حاوی گرانول

 

 زهرشناسی

تنگی ایجاد  با شش است و pHدالتون و هزار  511وزن مولکولی ، با پایدارنازهر پروتئینی 

 درجه 11دما ) با در آزمایشگاه، .(53)نماید میخود را در مکان گزیدگی حفظ ، شدید عروق

 رنگ و پتاسیم پرمنگنات ،(۳ از کمتر pH) اسید (،3 از باالتر pHقلیا ) دقیقه(، 5گراد درسانتی



 161 (Stonefish) یانبا سنگ ماه یبآس

 

 (.۳) روداز بین می کنگو، قرمز

های با وزن شبیه سم کبرا است و از پروتئین (Potencyنظر قدرت )زهر سنگ ماهی از 

 (.51، تشکیل شده است )هستندلینرژیک و آدرنرژیک وک اتاثردارای مولکولی باال که 

 گونه  از Stonustoxinزهرهای شامل  سنگ ماهی ازهای اصلی جدا شده توکسین

Synanceja horrida ،Trachynilysin  گونه ازSynanceja trachynis و Verrucotoxin  از

شامل  Scorpaenidae(. سایر زهرهای خانواده 55هستند ) Synanceja verrucosaگونه 

هیالورونیداز، پروتئیناز، فسفودی استراز، آلکالین فسفومونواستراز، آرژینین استراز، آرژینین 

 (.5های زیستی هستند )نوکلئوتیداز، استیل کولین استراز و آمین -1آمیدناز، 

فاکتور نفوذ دهنده  ،یالورونیدازیشامل بخش ه کهسم  زیستی چهار فاکتور فعال از

فاکتور نفوذ  شوند؛می (1) درد ةفاکتور ایجاد کنند و( 55) بخش کشنده یا توکسیک ،مویرگی

(. بخش 59) دهنده مویرگی در ادم وسیع بعد از آسیب دیدگی با سنگ ماهی نقش دارد

 یکمیوتوکس هایفعالیت دارای قوی است که فشارخونکاهنده کشنده یا توکسیک یک عامل 

عامل اولیه مرگ  ،دارهیپوتانسیون عالمتکه رسد به نظر می بوده و (51( و نوروتوکسیک )5۳)

 (.5۳) باشد های آزمایشگاهیحیوانات در بررسی

با کیلو دالتونی  5۳9 فشارخون ةیک پروتئین کاهش دهند (SNTX) استونوس توکسین

( و یک فاکتور 5هزار دالتون ) 63وزن با  (β) تاهزار دالتون و ب 65 وزن با (α) آلفا زیرواحد دو

(. زهر 5۳ده است )گردیجدا  S. horridaپروتئینی کشنده است که از زهر سنگ ماهی گونه 

در خارهای نازک پشتی ذخیره شده است. نیش ایجاد شده توسط خارها باعث ایجاد درد، 

، 55شود)و گاهی مرگ میایست تنفسی، آسیب به سیستم قلبی عروقی، فلج ماهیچه اسکلتی 

 (.59 و 56

مسمومیت در جانوران شامل همولیز، ادم موضعی، نفوذپذیری عروقی، تجمع پالکتی، 

ها است. کاهش قدرت انقباضی در خرگوش فشارخونوازودیالسیون وابسته به اندوتلیوم و افت 

 (.5مشاهده شده است )

رقابتی با چندین لیپید دارای بار منفی مثل  به صورت SNTXفعالیت همولیتیک 
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بر این دارد  شود. این نتایج داللتفسفاتیدیل سرین، کاردیولیپین و مونوسیالوگانگلیوزید مهار می

از طریق ساخت منافذ در دیواره سلولی باعث القای فعالیت همولیتیک قدرتمندی  SNTXکه 

کنند می ایفاء SNTXمکانیسم سیتولیتیک  در را نقش مهمی ،های کاتیونیکشود و پسمانهمی

(53.) 

( در فعالیت Free thiol groupsهای تیول آزاد )ای که به بررسی نقش گروههعالطدر م

پرداخته است، این نتیجه حاصل شده است که گروه تیول آزاد  استونوس توکسینزیستی 

واقع هر دو فعالیت کند. در بازی می SNTXنقش مهمی در فعالیت همولیتیک و کشنده 

 سوییتقویت شده است. از  Dithiothreitol(DTT)با کاهش  SNTX همولیتیک و کشنده

 (.91تواند توسط کلسترول مهار شود )نمی SNTXمشخص شده است که فعالیت همولیتیک 

، با نیتروآرژینین متیل استر SNTXایجاد شده توسط  (vasorelaxation) وازوریلکسیشن

(L-NAMEمهار ) لقاء شدها در پاسخ، شود؛ این مسئله بیانگر این است که نیتریک اکسایدمی 

-PAG()Lپروپارگلی گلیسین )) -و ال دیکه  قابل توجه استکند. شرکت می SNTXتوسط 

Proparglyglycine،D )ال -بتا سیانو و- ((آالنینBCA)β- cyano- L-alanine )

-Cystathionine-γ(CSE)) لیزاز -گاما-یونینسیستات های تغییرناپذیر و رقابتیمهارکننده

lyase ) نیز وازوریلکسیشن ایجاد شده توسطSNTX بیانگر این موضوع، کنند که را مهار می

. نقش داشته باشد SNTXممکن است در بخشی از اثر  (S2H)این است که هیدروژن سولفید 

در  NOو  S2Hنشان داده است که  BCAیا  PAG با NAME-L زمانهماستفاده 

 (.5۳) کنندسینرژیست عمل می به صورت SNTXوازوریلکسیشن ایجاد شده توسط 

 S. horridaگونه  فعالیت زیستی زهر سنگ ماهیهای ویژگیدر پژوهشی که بر روی 

پاتوژن  1اثر زهر با دو حالل یکی با پایه آبی و دیگری با پایه متانول بر روی  ،گرفته است انجام

یبریو کلی، سودوموناس و وشرشیاستافیلوکوکوس اورئوس، ویبریو کلرا، ایباکتریایی شامل ا

شان بسیار ضعیفی را ن یمیکروبضد نتایج فعالیت که پاراهمولیتیکوس بررسی شده است

زهر با پایه متانول از رشد سودوموناس جلوگیری  واز رشد ویبریوکلرا  ،اند. زهر با پایه آبیداده

 (.95) است نموده
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در غده زهری SFHYA 5موسوم به و همکاران، هیالورونیدازی  (Ng) جیان ةعالطدر م

 (.95) ده استگردی معرفی S. horrida سنگ ماهی

با  Synanceia verrucosaجدا شده از ( Verrucotoxin(VTXوروکوتوکسین ))زهر 

SNTX تون کیلودال 955(. این زهر یک گلیکوپروتئین تترامر با وزن مولکولی 5) همولوگ است

با وزن مولکولی  (β) کیلو دالتون و بتا 99با وزن مولکولی  (α) آلفا هایزیرواحد( که از 99است )

(. 5کند )های کلسیمی قلب را مهار می(. این زهر کانال9۳کیلو دالتون ساخته شده است ) 69

دن شکند. تحریک بتا آدرنوسپتورها باعث فعال بتا آدرنوسپتورها را فعال می VTX توکسین

غلظت  ،شود که به موجب آنهای کلسیمی فسفوریله میو کانال A ((PKA پروتئین کیناز

این افزایش کلسیم داخل سلولی ممکن است توضیحی  .یابدکلسیم داخل سلولی افزایش می

تواند باعث آریتمی شود و یا باشد؛ چرا که غلظت زیاد کلسیم می VTXبرای اثرات قلبی 

 (.9۳) پروتئاز را فعال کند

لیتر باعث فعالیت اینوتروپیک و میکروگرم در میلی 1های باالی وروکوتوکسین در غلظت

لیتر اثرات اینوتروپیک میکروگرم در میلی 9های کمتر از شود و در غلظتکرونوتروپیک منفی می

های ممکن است کانال VTX(. همچنین گزارش شده است که 91و کرونوتروپیک مثبت دارد )

 (.9۳را فعال کند ) ATPی حساس به پتاسیم

با  وشود باعث ایجاد اختالالت نورولوژیک شامل فلج و تشنج می VTXتوکسین 

بر روی  Synanceia verrucosa (. اثرات نوروتوکسیک59)گردد پروپرانولول متوقف نمی

 ،نانوگرم در گرم در موش 11-551جوندگان بررسی شده است. بعد از تزریق اینتراکرانیال 

 پذیر جزئی یا کامل اندام،چون آتاکسی، حرکت چرخشی، فلج برگشت عالئمیزهر باعث ایجاد 

که در عرض چند ثانیه  ههای شبه خواب و تشنج کلونیک شدید گردیدخارش، غلتیدن، دوره

بدون تغییر در پتانسیل استراحت غشا باعث طوالنی  VTX زهر(. 59به مرگ منتهی شد )

شان ها نشود. نتایج بررسیمی خوکچة هندیهای بطنی در میوسیت شدن مدت پتانسیل عمل

 β-adrenoceptor-cAMP-PKA های یونی را از طریق مسیرفعالیت کانال VTXد که ندهمی

 (.9۳) نمایندتعدیل می
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های قلبی از طریق را در میوسیت sensitive K-ATP+(KATP) هایکانال ،VTXزهر 

توسط  KATPروی  VTXکند. اثر مهار می PKC-Receptor 3Mیک مسیر موسکارینی 

 -ان-استوکسیفنیلدی-۳موسکارینی است و یا توسط  ةآتروپین که یک آنتاگونیست گیرند

یک آنتاگونیست گیرنده ( که Methylpiperidine-N-Diphenylacetoxy-4پیریدین )پیمتیل

 (.96د )گرداست، مهار می 3Mموسکارینی

آلفا و بتا  زیرواحدمتشکل از دو  ،دالتون کیلو 5۳۳ با وزن NeoVTX پروتئین دیمریک

 VTXاستخراج شده و نقش آن به گونه قابل توجهی با  Synanceia verruvosaاست که از 

ن کاردیولیپی ،خصوصبه  توسط لیپیدهای آنیونی NeoVTXمتفاوت است. فعالیت همولیتیک 

 (.99) قابل مقایسه است Synanceia horridaاز جدا شده  SNTXشود. این ویژگی با مهار می

جدا شده است  Synanceia verrucosa نسبی از طور به کیلودالتونی 13یک هیالورونیداز 

 .Sگراد است. هیالورونیداز درجه سانتی 96و دمای  pH=۳/۳در  که فعالیت بهینه آن

verrucosa باال بردن نفوذپذیری مویرگی باعث افزایش فعالیت  باNeoVTX شود و شرایط می

 (.93)نماید را برای گسترش فعالیت آن فراهم می

جدا شده  S. Trachynisکه از  TLY موسوم به دالتونی کیلو 513 ییک زهر پروتئین

(. این نوع زهر اجازه ورود را به ۳1) دباشمنافذی در دیواره سلولی میقادر به ایجاد  ،(5) است

تهای های اعصاب در اناستیل کولین وابسته به کلسیم از پایانهکلسیم داده و موجب آزادسازی 

 Synanceia trachynis دهد. زهرها را افزایش میاعصاب موتور شده و آزاد شدن کاتکول آمین

نیز موجب اتساع عروق وابسته به اندوتلیوم و کالپس قلبی عروقی در جانوران آزمایشگاهی 

های موسکارنیک و آدرنرژیک انجام اثر از طریق گیرنده رسد که ایننظر میبه  شود. چنینمی

های موسکارینی روی گیرنده TLYعروقی  -(. مشخص شده است که اثرات قلبی5) پذیردمی

 (.۳5) کندتغییر می ز،و آدرنوسپتورها با فعالیت وابسته به دو

 ن ماده پیباعث آزاد شدن استیل کولی احتماالً TLYاند که ها نشان دادهنتایج بررسی

(P )انواع  اثر اثرات بالینی و مکانیسم، 5جدول  .(۳5) شودو محصوالت سیکلواکسیژناز می

 .( 5 )جدول دهدهای سنگ ماهی را به اختصار نشان میمختلف زهرهای گونه
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 یماه سنگ مختلف یهاگونه یهانیتوکس اثر سمیمکان و ینیبال اثرات ةسیمقا: 6جدول 

 اثر مکانیسم اثر بالینی توکسیننوع  گونه سنگ ماهی

 S. verrucosa Hyaluronidase 
تقویت نفوذپذیری 

 مویرگی
 VTX Neoتقویت اثر 

 S. trachynis  Trachynilysin 
 عروقی، -قلبیاثرات 

 ایعضله -اثرات عصبی

 و P آزادسازی استیل کولین، ماده

ثیر أت، محصوالت سیکلواکسیژناز

ساخت  آدرنوسپتورها،-1αمستقیم روی 

 منافذ در دیواره سلولی

 S. verrucos Verrucotoxin(VTX)  عروقی -قلبیاثرات 
در  KATPهای مهار کانال

 های قلبمیوسیت

 S. verrucosa Neo VTX 
اثرات ، فاکتور کشنده

 همولیتیک

مهار فعالیت آن توسط لیپیدهای 

 مشابه استونوس توکسین آنیونی

 S. horrida Stonustoxin (SNTX) 

 ،شوک ،هیپوتانسیون

اثرات  ،تجمع پالکت

 همولیتیک و کشنده

 ساخت منافذ در دیواره سلولی

 

 تظاهرات بالینی موضعی و سیستمیک

 نموضعی یا عمومی به مکان جغرافیایی، تعداد خارهای فرو رفته، عمق فرو رفت عالئم

 ةخار، مقدار زهر آزاد شده، سن، وضعیت سالمتی فرد آسیب دیده، پوشش حفاظتی، سابق

 (.6 و 5) های اولیه بستگی داردنیش قبلی و اقدامات کمک

دقیقه یا بیشتر  51شود که طی پس از آسیب دیدن با سنگ ماهی سریعاً درد حس می

دیدگی با عقرب ماهیان است که ترین عالمت آسیب برجسته ،(. درد شدید5) یابدافزایش می

دقیقه پس از آسیب است  31تا  ۳1( و اوج آن 6) کندبالفاصله روی داده و به مرکز میل می

(. در اثر آسیب دیدگی با عقرب ۳9) ماندساعت پا بر جا می 55که در صورت عدم درمان تا 

وهم یا هذیان کند و ای شدید است که فرد را دچار تگاهی درد به اندازه ،ماهی یا سنگ ماهی

ها )عقرب ماهی( یا روزها )سنگ ماهی( ترین حد خود برای ساعتدرد ممکن است در بیش

 (.9شود )دار توصیف میگاهی جانکاه و گاهی ضربان ،(. درد6) باقی بماند
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اولیه مرگ و میر پس از آسیب دیدگی  منشأ ، در موردنویسندگان برخی تصوربر اساس 

ه ب مرگو  شدیدعلت درد تیپیک به  است خطر ابتدایی غرق شدگی ممکن ،با سنگ ماهی

دهد که فواصل  چند مواج خود را نشان می به صورت (. گاهی درد۳۳)باشد سمّی  علت سپتی

زیمال )مانند زیر بغل و کشاله ک(. درد ممکن است به سوی غدد لنفاوی پرو5) دقیقه است

 أخیربهبودی با ت د؛نممکن است روزها پا بر جا بمانهای التهابی ران( گسترش یابد. درد و نشانه

د. تورم نیز نها باقی بماننکروز و زخم پایدار ممکن است برای ماه حاصل گردیده و همچنین

 یابد.ممکن است ادامه یابد؛ گرچه مقداری از درجه آن کاهش می

. ن موضعی استدلیل توقف گردش خوبه  گردد که احتماالًم میأایسکمی مکان با سیانوز تو

حس بی آن مرکزهمچنین، شود و و ادماتوز می دچار تورم، که اغلب نیز گرم بوده آسیب دیده منطقه

ممکن است بسیار زیاد بوده و  متعاقب آن،(. ادم 5) نهایت دردناک استبی ،لمسآن هنگام و اطراف 

فلج  (.6است ) حتملمنیز تشکیل وزیکول  همچنین (.۳1) به باالی محل آسیب دیده گسترش یابد

های موضعی ممکن است و نشانه عالئمشود. های اطراف، موجب عدم تحرک اندام مربوطه میماهیچه

ها باقی بماند. پس از (. درد خفیف ممکن است روزها تا هفته5) ساعت تثبیت شوند 55-5۳بعد از 

این  (.6) ها باقی بماندهفتهحسی در اندام آسیب دیده ممکن است برای پارستزی یا بی ،درمان موفق

زخم و ضدعفونی کننده  سازیپاکعوارض در بیمارانی که در چند روز اول با ضدزهر، دبریدمان، 

 (.5) شوداند، دیده میموضعی به خوبی درمان نشده

های پوستی ماکولوپاپوالر، تهوع و اضطراب، سردرد، ترمور، راش شاملسیستمیک  عالئم

ندام، قراری، تشنج، هذیان، فلج اشکم یا قفسه سینه، تعریق، رنگ پریدگی، بی استفراغ، اسهال، درد

ادی ، دیسترس تنفسی، برفشارخوننوریت محیطی یا نوروپاتی، لنفانژیت، آرتریت، تب، افزایش 

کاردی، بلوک دهلیزی بطنی، فیبریالسیون بطنی، نارسایی احتقانی قلب، پریکاردیت، کاردی، تاکی

 (.6)هستند نکوپ و مرگ هیپوتانسیون، س

یق رنگ پریدگی، تعر ممکن استهمچنین شایع نیستند. غیر عروقی -کوالپس قلبی عالئم

 و سنکوپ در هنگام ایستادن، وجود داشته باشد. نارسایی تنفسی ممکن است فشارخون، افت آشکار

بی از  روی یدلیل ادم ریوی، دپرسیون مرکز تنفسی، نارسایی قلبی، فلج عضالت تنفسی یا ترکبه 



 167 (Stonefish) یانبا سنگ ماه یبآس

 

ه بحالی، خستگی، تب و لرز پذیر است. بیدهد. برادی کاردی، آریتمی قلبی و ایست قلبی امکان

 شوند.هذیان گویی، فقدان هماهنگی، فلج عمومی، تشنج و مرگ؛ نیز دیده می سوی

 (.5) حالی و تهوع خود را نشان دهدهای بیبا دوره ها به طول انجامد وبهبودی ممکن است ماه

فونت خصوص پس از عبه  ،زخم ممکن است با گرانولومای پوستی یا نقص بافتی قابل توجه یبهبود

 (.51) باشدهمراه ثانویه یا آبسه عمیق، 

 

 عوارض

 Synanceiaیک مورد ایست قلبی در اثر آسیب دیدگی با  و همکاران، (Maillaudمایالود )

verrucosa  (.۳۳)اند نمودهرا گزارش 

عوارض  ،5119( و همکاران در مطالعه خود، در سال Louis-Francoisفرانکویس ) -لوئیس

آرام برگشته  -مسافر که از ناحیه هند ۳را در  Synanceja verrucosaپوستی آسیب با سنگ ماهی 

 (.۳6)ند یت بودژشامل آبسه، نکروز، ادم و لنفان ند. این عوارض،شرح دادرا بودند 

 آمپوتاسیون انگشت شست پا را در مورد تشکیل نوروما وان، یک ( و همکارRishponریشپون )

 (.۳9)اند اثر آسیب دیدگی با سنگ ماهی گزارش کرده

دو بیمار آسیب دیده با سنگ ماهی را گزارش  ، عالئم511۳( و همکاران در سال Tangتانگ )

مورد سندرم تونل کارپ (. یک ۳3) شده بودند روندهپیشکه دچار فاشئیت نکروزان سریعاً  نداکرده

جدول  (.15 و 11) و نیز یک مورد ادم ریوی در اثر آسیب دیدگی با سنگ ماهی گزارش شده است

های مختلف سنگ ماهی را که توسط برخی محققان آسیب دیدگی توسط گونهیاد شده عوارض  5

 .(5)جدول  دهدنشان میاند، را گزارش گردیده

(. 15-11وجود دارد ) یبا سنگ ماه یدگید یبآساز مرگ در اثر  یمورد یهاگزارش

 هاییچهعلت فلج ماهبه  یبا سنگ ماه یدگید یباز مرگ در اثر آس یموارد نادر ینهمچن

ه اثرات ب یهگزارش شده است که احتماالً ثانو یقلب یستا یاو  یقلب یینارسا ینه،قفسه س

درد است  علتبه  یستریه یحت یاو  یپوتانسیونو ه مویرگی یرینفوذپذ یشافزا یستمیکس

 (.16و  1۳، ۳3، 5۳است ) یدهگرد یکه منجر به غرق شدگ
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 محققان از یبرخ توسط دهیگرد گزارش یماه سنگ انواع با بیآس از یناش عوارض: 5جدول 

 عوارض کشور گونه سنگ ماهی نام پژوهشگر

(۳3)Tang WM Synanceia فاشئیت نکروزان چین 

(1۳)Lehmann DF Synanceia - ادم ریه 

(۳1)Nistor A S. verrucosa نکروز بافت نرم سوئیس 

(11)Ling SK Synanceia سندرم تونل کارپ چین 

(۳۳)Maillaud C S. verrucosa ایست قلبی فرانسه 

(۳6)Louis-Francois C S. verrucosa یتلنفانژ -ادم -عوارض نکروتیک -آبسه پوستی آرام -هند 

(۳9)Rishpon A Synanceia - آمپوتاسیون شست پا -تشکیل نوروما 

 

 درمان

( در گرادیدرجه سانت ۳1سوزاننده )حداکثر غیر با شتاب در آب گرم و یستیرا با زخم

زهر را که حساس به  ینیپروتئ یاز اجزا یکیحداقل  تواندیروش م ینحدّ تحمل فرو برد. ا

گفته  ی(. از طرف5فعال سازد )غیر کند را یجادا یدشد یگرما بوده و ممکن است واکنش عموم

 ی،بعص یستمدرد در س هاییرندهگ ییربا تغ تواندیاندام در آب گرم م بردنکه فرو  شودیم

محرک  یکدر مورد درد وجود دارد که  یتئور ینا ین(. همچن19باعث کاهش درد گردد )

 موجب کاهش تواندیرم مآب گ ینکند؛ بنابرا یریجلوگ یگراز درد محرک د تواندیدردناک م

 (.13شود ) یدگیاز گز یدرد ناش

ادامه داد. برگشت درد  یقهدق 31و تا  یقهدق 91حداقل  یدبردن زخم در آب گرم را با فرو

 نیبا درمان مجدد با آب گرم تسک توانیرا م آیدیوجود مبه  تا دو ساعت یککه بعد از فاصله 

که فرو بردن در آب گرم، ممکن است خطر گسترش  انداشاره کرده یقبل یها(. گزارش6داد )

 هاییسمارگان که بیوتیکییشده است، آنت یهتوص یندهد و بنابرا یشرا افزا یدشد نویهعفونت ثا

فرو بردن اندام در آب  یندر ح یارا پوشش دهد، قبل  Vibrio vulnificusمخصوصاً  یایی،در

 (.۳3گردد ) یزگرم، تجو

 ،یدرمان ینهگز ینمقاله خود، فرو بردن اندام در آب گرم را مؤثرتر( و همکاران در Lee) لی

 که تحت درمان با آب یدهگزارش گرد یمارب یکدر  یمطالعه، نکروز بافت یناند. در اذکر نموده
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(. مقاله 5۳علت وجود زهر فعال در زخم بوده است )به  احتماالً ینگرم قرار نگرفته بود؛ ا

فرو بردن اندام در آب گرم در کنترل درد، بدون استفاده از  ری(، تأثYamamotoاماتو )یام

 (.۳1نموده است ) یقرا تصد یکآنالژز یداروها

درصد از  6۳اند که فرو بردن اندام در آب گرم در کنترل درد نشان داده هایبررس برخی

رل کنت اند که در صورت عدمکرده یهتوص یسندگاننو ی(. برخ۳5و  19مؤثر بوده است ) یمارانب

 یاهمنطق یا یموضع حسییب یاو  یآنالژز یدپس از فرو بردن اندام در آب گرم، با یماران،درد ب

 (.۳5شود ) مانجا

مداوم، ثابت بماند و آب گرم به آن اضافه شود.  یشآب با پا ینکته مهم است که دما این

حفظ  ییتوانا ی،حرارت یزوالتورا یکاند که ( و همکاران در مطالعه خود گزارش نمودهLauلو )

(. درد ۳9را داراست ) یتشت فلز یا یکینسبت به ظرف پالست ترییمدت طوالنبه  آب یدما

 یهتوص ینبنابرا شود،یبدتر م یکتتورن یاو  یکننده فشار حرکتیاز بانداژ ب ادهاغلب با استف

 (.۳۳) شودینم

ترل نشده باشد )از لحاظ با فرو بردن در آب گرم کن یبه خوب یابوده و  یددرد شد اگر

تا دو درصد  یکبا  یموضع به صورت بافت یلتراسیوندرجه و سرعت(، ممکن است انف

 ینبوکائ یرنظ یاکننده حسیبا ماده ب یامنطقه یبالک عصب یا نفرینیبدون اپ یدوکائینل

 ینو امت یدبروما یلبوت -ان یوسینه یموضع یق(. گفته شده تزر5باشد ) یدرصد، ضرور 51/1

 حسیب یامنطقه یا یموضع یق(. بعد از تزر53درد مؤثر هستند ) یندر تسک یدروکلرایده

در صورت ادامه کاربرد آب گرم، از آنجا  یافرو بردن در آب گرم را قطع نمود و  یدبا یاکننده 

 یسوختگ یجادمراقب ا یدمختل شده باشد، با استکننده ممکن  حسیکه حس اندام با ب

 (.5) بود

به  در درون و اطراف زخم ین،بدون آدرنال یکننده موضع حسیب یقتزر ی،کلبه طور 

 را کاهش یکاست و ممکن است درد در منطقه، درناژ لنفات یدرمان انتخاب یلتره،انف صورت

 یباشد و اغلب دردها یازمورد ن یزمجدد ن یقاحتماالً تزر ید،گرد گونه که ذکردهد. همان

به  یکو نارکوت یستمیکس یدردهاضد .دهدی( را کاهش میکلنفات نشأم )احتماالً با یمرکز
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فاده است یزن یدیدرون ور هاییکنارکوت یسودمند هستند؛ گرچه گاه یاشده و  یهندرت توص

ممکن است سودمند  یزکاهش درد و تورم ن یبرا یدهد یب. باال نگه داشتن اندام آسگرددیم

را به  یبافت گوشت یهاقطعات آشکار خار و تکه یدبا صلهباشد. با فراهم آمدن امکانات، بالفا

 ماندهیبرداشت هر باق یگرم شده برا یلاستر ینبا سال یدشد یاز زخم برداشت. شستشو یآرام

خم ز شکند،یانجام شود. گرچه به ندرت خار در پوست م بایستیم یو گل و ال یبافت پوشش

 توانندیخار م یهابرجا مانده یراکرد؛ ز تجومانده خار جس یهابرداشت شکسته یبرا یدرا با

 یشکرده و خطر عفونت را افزا یفانقش ا یجسم خارج به صورت یازهر و  یآزادساز در ادامه

 (.5) یندنما یجادزخم، اختالل ا یدهند و لذا در بهبود

د انجام شو یو سونوگراف یوگرافیراد یدبا یمانده،باق یمشخص کردن اجسام خارج برای

خار در اتاق عمل با  یدر کف پا فرو رفته باشد، جستجو یقعم به صورت (. چنانچه خار۳1)

و به  یابدادامه  یستیگرم با ینبا سال ی(. شستشو5) شودیم یهتوص یکروسکوپکمک م

م محکة یزخم، بخ یت. با توجه به ماهباشدینم یازیچندان ن ،و برش گسترده زخم یدماندبر

حاصل  یباز گذاشته شود و درناژ گذاشته تا بهبود یستیو زخم با شودینم یهتوص و بستن آن

 (.5) یدآ

 ی،توسط سنگ ماه یدهد یبآس یمارب یکبار  یناول ی( و همکاران، براNistor) نیستور

و  آسان یعنوان روشبه  یوم،به کمک واک یاند که با بستن جراحپا را گزارش نموده یهدر ناح

 (.۳1بافت نرم، تحت درمان قرار گرفته است ) یعکنترل نکروز وس یدر دسترس برا

 یستیبا یشگیریهر دو(، جهت پ یاپا و  یادر دست  یق،خطر است )عمزخم پر چنانچه

 در(. 5) تاس سولفامتوکسازول – یممتوپر یتر یانتخاب یشود. دارو یزتجو یزن بیوتیکیآنت

 یبریوو یهاونتعف یدبا یتجرب الطیفیعوس کتیکیالپروف بیوتیکیاشاره شده که آنت ایمطالعه

وشش را پ یوپاتیروز یکسپلوتر یزیو ار ینوممار یکوپالسماما یهاعفونت نیزو آئروموناس و 

 داده است: یرخود را به شرح ز هاییهدهد و توص

دو بار در روز به همراه:  گرم،یلیم 511 یخوراک یکلینسا یساعت اول(: داکس ۳9) شروع

را  یبریوو و یعشا هاییسم)ارگان یدیم/ سفتازیلین/ کلوگزاسیدیور یستالینکر سیلینیپن
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 .(دهندیپوشش م

ساعت  ۳هر  گرمیلیم ۳11 یدیور یندامایسینساعت و کل 9گرم هر  5 یدیور سفتازیدیم

 (A)پوشش استرپتوکوک گروه 

شک به  وارد) در م یلین/ کلوگزاسیستالینکر سیلینی/ پنیدیور سیپروفلوکسازین

 یکخورا بیوتیکیبه آنت یدبا یمارانب یرو به کاهش رود، دارو یتورم و قرمز اگر آئروموناس(

 .یابد ییرتغ

 روز( 6تا  1 ی)برا یادامه درمان خوراک -

 511 یکلینسا یدو بار در روز و داکس گرمیلیم ۳51/ کالوالنات یلینس آموکسی

 (.5۳اگر کشت در دسترس است ) یاختصاص هایبیوتیکیآنت یادو بار در روز  گرمیلیم

 کیروش آسپتبه  کردن تاول یخال یدنظر قرار داد. شامدّ یدبا یزکزاز را ن پروفیالکسی

 (.5باشد ) یمنطق

 یاتروژنیکا به صورت از سرما یناش یباز آس یریمنظور جلوگبه  کرایوتراپی

 (.6مطلق دارد ) یکاسیونکنتراند

 یزهر سنگ ماهضد (.۳۳شده است ) یهاسب ته یاز پالسما یگ ماهسن یبرا یزهر ضد

 یخار( را خنث یکزهر )زهر  گرمیلیم 51از آن  سییس یکشود.  یزممکن است تجو یزن

 unitآمپول ) یک. شودیداده م یعضالن به صورت زهرضد از سیی. نخست دو سسازدیم

 یهتوص یتخار قابل رؤ یدو جا یو هر آمپول برا کندیم یزهر را خنث گرمیلیم 20 (2000

زخم سه  یاز چهار جا تریشب یو برا یالزخم دو و یچهار جا یاسه و  ی(. برا۳۳) شودیم

انجام داد  توانیرا م یدیدرون ور یزتجو ید،(. گرچه در موارد شد6شده است ) یشنهادپ یالو

 یتکه حساس یمارانیزهر به بضد یدگز نباهر ینمود؛ ول یزتجو یازرا بر اساس ن یبعد ایو دوزه

بدون  گراد،یدرجه سانت 1صفر تا  ینب یدر دما یدزهر را باضد گردد. یزبه سرم اسب دارند تجو

زهر دض استفاده نمود. یدنمود و بالفاصله پس از باز نمودن با یو دور نور از نگهدار یزدگ یخ

المنافع در ملبورن مشترک یسازسرم هاییشگاه( که توسط آزماSFAV) یتجارت یماه گسن

 .Sشناخته شده زهر  ینیکیکل هاییافتهکردن تمام  یدر خنث شود،یساخته م یااسترال
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trachynis ( و اثرات کشنده، نفوذپذ5مؤثر بوده )اع انو یتیکعروق و همول یافته یشافزا یری

 (.۳9و  ۳6) سازدیم یخنث را یرماهیو ش یسنگ ماه

 Pterois هاییعقرب ماه یتیکو همول یکاثرات توکس تواندیر مزهضد ینا همچنین

volitans، P. lunulata ،P. antennata ،Dendrochirus zebra  وScorpaena plumieri  را

مؤثر است  یانزهر عقرب ماهسمّی  اکثر اثرات سازییدر خنث SFAV ونومآنتی (.5سازد ) یخنث

 (.۳3) هاستیو سنگ ماه هایمشابه زهر عقرب ماه یوشیمیاییخواص ب یانگرمسئله ب ینکه ا

 یذارگو لوله یبریالسیونو دف یمناسب که شامل ماساژ قلب یایاح یهااست روش ممکن

 یز( نBulbarباشند. عوارض فلج بولبار ) یازهستند، ن یتنفس مصنوع کارگیریبهبا  یدرون نا

 .یرندتحت درمان قرار گ یدبا

به  یمنیا یمقدار ینده،موارد آ یدر فرد برا ی،سنگ ماه گییدگز یشکه ن شودیم گفته

 (.5) آوردیوجود م

ب و در در ش به ویژه برهنه یاز راه رفتن با پاها یدراه است. شناگران با ینبهتر پیشگیری

 (.5۳در دست گرفته شوند ) یدنبا یرضروریدر مواقع غ یایی. موجودات دریندکم اجتناب نما یدد

 و محکم در یمضخ یهابا استفاده از کفش یبا سنگ ماه یدگید یباز آس پیشگیری

 و یغواص یهاها، چکمهدر نظر داشت که اگرچه کفش یداست. با یرپذامکان یکمناطق اندم

 ذکر یو ستبر سنگ ماه یزت یمؤثرند، اما خارها یباز آس یریدر جلوگ یها تا حددستکش

 (.61هم قادرند به کف پا نفوذ کنند ) یسکفش تن یاز رو یشده، حت

را کاهش  یبسو و آن سو حرکت کردن خطر آس ینگفته شده است که ا ین،ا عالوه بر

آن گذاشته شود، متوجه حضور  یپا رو ینکهرا قبل از ا یچون ممکن است سنگ ماه دهد،یم

 (.65) یدفرد نما
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 مقدمه

، شکارة های بسیار تکامل یافت، به خاطر استراتژی5کونوسهای دریایی شکارگر از جنس حلزون

کردند، به پپتیدی با تعداد محدود اسید آمینه برای فلج کردن طعمه استفاده میهای که از توکسین

 (.5) اندمعروف 9یا کونوپپتید 5اند. سموم این جانوران به کونوتوکسینمدت طوالنی مورد توجه بوده

های خاصی را در بوده و کانال عصبی دستگاهثر بر ؤسم مکه  ۳اندننوروتوکسی هاکونوتوکسین

شود ارتباط در سیستم عصبی متوقف و این عمل کنند که باعث میار مهار میبی شکصسیستم ع

اند که فرایند تولید سم در یک مجرای پیچ (. مطالعات نشان داده5-1شود )باعث فلج شدن شکار می

افتد. قسمت ابتدایی این مجرا به یک حباب عضالنی مجهز شده است و بخش انتهایی خورده اتفاق می

شود. بخش ابتدایی و انتهایی مجرا تفاوت فاحشی در تدای مرز بین حلق با مری وارد حلق میدر اب

کلی بر اساس نوع شکارشان در  طور به شکارچی بوده و تناننرم(. این ۳-9ساختار و محتوا دارند )

خوار های ماهیترین سموم را گونهگیرند که قویخوار قرار میخوار و کرمتنخوار، نرمسه گروه ماهی

باالی  در دوز سمّیّت  هایی قرار دارند که با وجودکنند. سموم این جانوران درون گرانولتولید می

های ها در درمان درد(. این کونوتوکسین3تفاده شوند )توانند در طیف وسیعی از داروها اسپایین می

(. 55و  51های دیگر نیز همچنان ادامه دارد )مزمن و صرع مؤثر بوده و آزمایش بر روی بیماری

تلیالی مجرای سم، به لومن مجرا رها شده و های اپیهای سم عمدتاً پس از تولید در سلولگرانول

رادوال ساخته شده و  ها در بازوی بلند کیسهشوند. رادوالیق میسپس از طریق رادوال به شکار تزر

شوند که لومن  به مرز بین حلق با مری در نزدیکی مجرای بالغ در بازوی کوتاه ذخیره می اندند

 (.55-51)شود تولید سم باز می

با توجه به اهمیت نتایج تحقیقات زیست فناوری بنیادی در تحقیقاتی همچون داروسازی و 

                                                      
1 Conus 
2 Conotoxin 
3 Conopeptide 
4 Neurotoxin 
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تر های مغز و اعصاب، نیاز به تحقیق و بررسی ساختار اندام تولید سم در این جانوران را نمایانژوهشپ

های مخروطی سازد. این تحقیقات در جهان در حال پیشرفت است و از آنجایی که روی حلزونمی

 در مفارس مطالعات مشابهی صورت نگرفته، در این تحقیق تالش شد ساختار اندام تولید سخلیج

C. coronatus  بررسی شود این تحقیق کاری نو در این زمینه بوده و مطالعه مکان ساخت، ذخیره و

 تواند کمکی مؤثر برای سایر مطالعات زیست فناوری دریایی در آینده باشد.خروج سم در این غده، می

 

 هامواد و روش

قشم )سینما دریا( در هنگام جزر کامل دریا  ةاز ساحل جزیر 5935نمونه برداری در زمستان 

آوری شد. پس متر جمعسانتی 5تا  1/5با طول صدف بین  C. coronatusنمونه از ۳انجام شد. تعداد 

ازه ت به صورت حسی موضعی توسط یخ، صدف آن توسط گیره شکسته و جاندار خارج شد واز بی

 ساعت در بوئن قرار گرفت. 5۳مدت   به تشریح و دستگاه تولید سم آن جدا و برای تثبیت

 61ساعت تثبیت شدن در بوئن به الکل  5۳ها بعد از شناسی، نمونهجهت مطالعات بافت

درصد انتقال و تا خارج شدن کامل فیکساتیو آبکشی شدند. مراحل آبگیری توسط سری 

توسط حالل آلی  ها سپسساعت( انجام شد. نمونه ۳افزایشی الکل اتانول و نهایتاً با بوتانول )

گیری سازی شده، در سری پارافین مایع، پارافینه و سپس توسط پارافین قالبزایلن شفاف

 31لیتر اتانول میلی 31ساعت در محلول  5۳ها ابتدا گردید. برای اطمینان از تمیز بودن الم

قطر مها توسط آب لیتر اسید کلریدریک قرار گرفتند؛ و سپس الممیلی 51درصد به اضافه 

گراد خشک شدند. با استفاده درجه سانتی 96ساعت در آون با دمای  5۳مدت به  شستشو و

ها تهیه و پس از قرار دادن میکرومتری از بلوک ۳های برش Microds 4055از میکروتوم مدل 

آمیزی و با میکروسکوپ نوری الیت رنگائوزین و گرین-بر روی الم، به روش هماتوکسیلین

 (.56و  5۳) برداری شدندعکس Olympus DP72مطالعه و با دوربین  Nikon3200مدل 

 

 Imagejافزار بررسی تصاویر با نرم

ها با استفاده از تصاویر بافت شناسی انجام گرفت، به این صورت که شمارش تعداد گرانول
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تجزیه و تحلیل قرار  مورد Imagejافزار ها در سطح معینی شمرده و با استفاده از نرمتعداد گرانول

 گیری شدند.افزار اندازهگرفت. سایر نتایج مربوط به طول نیز با همین نرم

 

 هایافته

لی را به سه بخش اص توان ساختار خارجی دستگاه تولید سم در این گونهکلی میبه طور 

که در شکل نشان داده شده ساختار حبابی یا المپ  طورهمانحباب سم که  -5تقسیم کرد: 

متر دارد و در ابتدای دستگاه تولید سم قرار گرفته میلی 9مانند و نسبتاً شفاف به طول تقریباً 

 (.a-5است )شکل 

ه پیچ خورد به صورت دهد،مجرای سم که قسمت اعظم دستگاه تولید سم را تشکیل می

متر بین حباب سم و حلق قرار سانتی 55به طول تقریبی  و به رنگ کرم متمایل به نارنجی و

کیسه رادوال که در بخش انتهایی دستگاه تولید سم قرار گرفته -9(. a-5گرفته است )شکل

متر بوده که در محل اتصال حلق با مجرای تولید میلی ۳است، به رنگ زرد و به طول تقریبی 

 .(a-5)شکل سم قرار دارد

ای هشناسی دستگاه تولید سم، ساختار سلولی بخشبافت همچنین نتایج حاصل از

 است: خوبی نشان داد که در ذیل به آن پرداخته شدهبه  مختلف این دستگاه را

ترتیب در برش عرضی و از خارج به به  دارای ساختاری عضالنی است که حباب سم:

ترین الیه دارای لیو در داخ حلقوی تشکیل شده -طولی -حلقوی -ی طولیهاداخل از ماهیچه

سبتاً ها نباشد. هستههای گرد تا بیضی شکل مییک ردیف سلول پوششی مکعبی با هسته

(. قطر حباب سم در این d-5باشد )شکلدرشت و قطر هسته تقریباً به اندازه طول سلول می

قطر  راستا با تغییرباشد که هممتر میمیلی ۳/1متر و قطر لومن حدود میلی 9/5گونه حدود 

رسد که شکل لومن نیز مانند شکل خارجی کند و به نظر میحباب سم قطر لومن هم تغییر می

و  های طولی تشکیل شدهحباب سم لوبیایی شکل باشد. بیشتر فضای حباب سم از ماهیچه

دهند داخلی فقط قسمت کوچکی از آن را تشکیل میة های الیهای حلقوی و سلولماهیچه

های حاوی سم در لومن حباب سم مقاطع تهیه شده از حباب سم، گرانول (. در اکثرb-5)شکل
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ها نیز موادی در حال ترشح شدن به میزان کم از ( اما در بعضی قسمتc-5دیده شده )شکل

 (.d-5)شکل های پوششی مشاهده گردیدسلول

 

 

 های عرضی حباب سم دربرش : تصاویری از دستگاه تولید سم و5شکل 

C. Coronatus (Greenlight&H&E:) aدستگاه ( تولید سم، که حباب سمVB در آن قابل مشاهده )

هایی عضالت طولی و حلقوی در آن قابل مشاهده است برش عرضی حباب سم که الیه. b :است

(4x):c . ترین الیه و برش عرضی حباب سم که در آن الیه عضالت حلقوی، طولی و سپس داخلی

ای و های ماهیچهسلولة : برش عرضی حباب سم که در آن هستd(. 40xشوند )می ها دیدهگرانول

هسته ماهیچه  CMN:ماهیچه حلقوی،. CM:(100xشوند )داخلی حباب سم دیده میة های الیسلول

مواد  M:ماهیچه طولی، LM:لومن،L:گرانول سم، G:ساقه چشمی ES:سلول اپیتلیالی، EC:حلقوی،

 مجرای سم. VD:کیسه رادوال، RS:خرطوم، P:هسته،N:ترشحی،
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 و ییسم در قسمت ابتدا یمجرا یعرض یطول یهاسم و برش یداز دستگاه تول یریتصاو: 5شکل 

( MV) یانی( و مPV) ییسم، که قسمت ابتدا ید: دستگاه تولa(H&E)،(C. coronatusدر ) یانیم

سم که فقط از عضله  یمجرا ییقسمت ابتدا ی: برش عرضbسم در آن قابل مشاهده است.  یمجرا

 یعرض : برشfو dو c .(۳1xو 51xگرانول هم در آن قابل مشاهده است ) یشده و تعداد یلتشک

ها و گرانول  یهاو هسته یااستوانه یهاو سلول یطول ی،عضالت حلقو یهسم که در آن ال یمجرا

و  یطول ی،ضالت حلقوع یهسم که در آن ال یمجرا یبرش طول e:.(۳1xو  51x) شوندیم یدهد

 ینها و لومن و همچنها در سلولها و گرانولدر قاعده سلول  یهاو هسته یااستوانه یهاسلول

 شوندیم یدهبنفش در لومن د یهادانه به صورت ینجدا شده توسط ترشح هولوکر یهاهسته

(۳1x).:CC ی،اسلول استوانه:CM ی،حلقو یچهماه:DN جدا شده، یهاهسته:EC یتلیالی،سلول اپ:G 

 هسته.N:ی،خارج یهال OL:ی،طول یچهماه LM:لومن،L:سم، گرانول

 

های طولی در خارج، حلقوی در داخل و بافت خارجی این بخش از عضلهة الی مجرای سم:

باشد ی میعضالت حلقوة عضالت طولی تقریباً سه برابر الیة بند تشکیل شده است و قطر الیهم

رضی مجرای سم نشان داد که این مجرا دارای یک لومن وسیع است و (. مقاطع عd-5)شکل
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ای طویل که بر روی غشای پایه قرار های پوششی استوانهلومن با یک الیه از سلولة دیوار

متر و میلی 5/1ای دارای طول تقریباً های استوانهاند، پوشانده شده است. سلولگرفته

های هسته نیز در آن در بسیاری از تصاویر کروماتینای کروی هستند که های قاعدههسته

هستند و در قسمت اعظم  های حاوی سم، دوکی شکل(. گرانولc-9اند )شکلقابل مشاهده

 (.f-5شوند )شکلها، لومن مجرا و حتی در لومن حباب سم نیز دیده میفضای سلول

ز غشای پایه جدا هایی که بر اثر ترشح هولوکرین اهای ترشحی در قسمتسلولة هست

های مختلف سلول و حتی در اند، از شکل خود خارج شده و به اشکال مختلفی در قسمتشده

های بسیار نزدیک به (. در تعدادی از برشe ،9-c-5شوند )شکل هایلومن مجرا دیده می

های پوششی ترشحی معمول در مجرای سم وجود نداشته و حباب سم، مشاهده شد که سلول

های سم نیز در این قسمت موجود ای عضالنی و ضخیم تشکیل شده است و گرانولیهفقط از ال

 .(b-5باشند )شکل می

ها نشان داد که متوسط تعداد گرانول Imagejافزار ها با نرمبررسی تعداد و طول گرانول

و در بخش میانی  9۳±5، در بخش ابتدایی ۳1±9متر مربع در بخش انتهایی در هر میلی

میکرومتر، در بخش  ۳/۳±1/1باشد. متوسط طول گرانول در بخش انتهایی مجرا می ۳±9۳

 .باشدمیکرومتر می ۳±1/1میکرومتر و در بخش ابتدایی  6/۳±1/1میانی 

های سم در قسمت ( میانگین طول گرانول5گردد )جدول که مشاهده می طورهمان

کمتر از قسمت انتهایی مجرای سم ابتدایی مجرای سم بیشتر است، ولی تعداد  در واحد سطح 

 شوند.های اپیتلیالی مشاهده میدر دو سوم انتهایی سلول معموالًها باشد. این گرانولمی

ترین الیه عضله و در قسمت رادوال در خارجیة های عرضی، کیسدر برش رادوال:ة کیس

ای هحلقه به صورت ادوالها قرار داشت. در بازوی بلند کیسه رادوال تعداد زیادی رمیانی رادوال

 (.e ،9-f-9های های مختلف مشاهده شد )شکلتوخالی و در اندازه
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 (C. coronatus) سم یمجرا مختلف یهابخش در هاگرانول طول و تعداد نیانگیم: 5جدول 

 بخش انتهایی بخش میانی بخش ابتدایی میانگین / بخش

 2mm 5±9۳ ۳±9۳ 9±۳1میانگین تعداد گرانول در 

 1/1±۳ 1/1±6/۳ 1/1±۳/۳  (μmمیانگین طول گرانول )

 

 

و حباب  ییسم در قسمت انتها یمجرا یعرض یهاسم و برش یداز دستگاه تول یریتصاو :9شکل 

سم  یمجرا ییسم، که قسمت انتها ید: دستگاه تولC. coronatus ،( Green light&H&E). aسم در 

(D.در آن قابل مشاهده است ) b وc وd: ی،عضالت حلقو یهسم که در آن ال یمجرا یبرش عرض 

 یاقاعده یهاو هسته شوندیها مشاهده ماز  گرانول یمیکه در ن یااستوانه هایللوو س یطول

 یرهت یهالکه به صورت ینکرومات یو حت ینجدا شده توسط ترشح هولوکر یهاها و هستهسلول

ة یرادوال که الة یسک ی: برش عرضfو  e .(۳xو ۳1xو 511xها قابل مشاهده است )درون هسته

قابل  یتو خال یهاحلقه به صورت درون آن در مراحل مختلف تکامل یهاو رادوال یسهک جیخار

گرانول  Gجدا شده،: یهاهسته DN:ی،اسلول استوانه CC:.(511xو  51xمشاهده است )

 کوتاه. یبازو SA:رادوال، R:ی،خارج یهال OL:بلند، ی: بازوLAلومن، L:سم،
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 بحث

 .Cدستگاه تولید سم  کلی گردید، آناتومی مشاهده که در این تحقیق طورهمان

coronatus های مخروطی است و از حباب سم، مجرای سم و های حلزونمشابه دیگر گونه

در مقاالت (. 9و  ۳)های مورد مطالعه قبلی، تشکیل شده است رادوالی مشابه دیگر گونهة کیس

)منتهی به حباب  posterior به صورت مجرای تولید سم ممکن است گذارینامة نحومختلف 

 distal)منتهی به حباب سم( و  proximal به صورت ( و یا۳)منتهی به حلق( ) anteriorسم( و 

 (.9)منتهی به حلق( باشد )

م را س در این تحقیق با توجه به اینکه دستگاه تولید سم جدا از جانور مطالعه شده، حباب

ابتدای جاندار در نظر گرفته و قسمتی را که به حباب سم منتهی شده قسمت ابتدایی و قسمت 

 گردید. گذاریناممنتهی به حلق قسمت انتهایی 

اشد که بحباب سم یکی از اجزای بسیار بحث برانگیز در دستگاه تولید سم این جانوران می

 این بخش نسبت بدهند.های مختلفی را به باعث شده در طول زمان، کار

انجام گرفت پیشنهاد شده  C. tulipaو  C. textile هایدر مطالعات انجام گردید، بر روی گونه

های بعد در طی مطالعاتی که انجام ( اما در سال53و  59شود )است، سم در حباب سم تولید می

شد گفته شد که حباب سم از مایعی متفاوت از سم پر شده که این مایع فشار الزم برای خارج 

  هایبر روی گونه(. در مطالعه اخیر 51کند )کردن سم از دستگاه تولید سم را تأمین می

C. novaehollandiae  وC. victoriae شناسی و های بافتنقش حباب سم توسط روش

نشان داد  5اسکوئید 5های حباب سم با منتلعضلهة پروتئومیکس مورد بررسی قرار گرفت و مقایس

که این ترتیب قرارگیری عضله برای حرکات سریع جانور در هنگام شکار اختصاص یافته است، 

مچنین نتایج پروتئومیکس تحقیق مذکور نیز نقش پمپ مانند را برای این بخش از دستگاه تولید ه

 (.55سم تائید کرد )

ساختار عضالنی دارد. همچنین  C. coronatus طبق نتایج حاصل از این تحقیق، حباب سم در

                                                      
1 Mantle 
2 Squid 
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 جرای سم بوده وهای ترشحی مترین الیه که متفاوت با سلولهای درونیو با توجه به نوع سلول

ین شود که اتر هستند، استنباط میهای نسبتاً کوچکتر و هستههای بسیار کوچکدارای سلول

گیری در رابطه با تولید سم نداشته باشد. ولی بخش از دستگاه تولید سم خاصیت ترشحی چشم

باشد که  شود و ممکن است همان مایعیندرت دیده میهای آن به موادی در حال ترشح از سلول

ند، در تعدادی از دهمی که در تصاویر نیز نشان طورهماندر گذشته به آن اشاره شده است. 

های های بخش ابتدایی مجرای سم )بسیار نزدیک به حباب سم( مشاهده شد که سلولبرش

رای های مجتر از سایر بخشترشحی معمول وجود نداشتند و دارای الیه عضالنی به نسبت ضخیم

دند. دلیل این امر ممکن است این باشد که در گذشته حباب سم نیز بخشی از مجرای سم سم بو

 سم، نقش ةهای ترشح کنندبوده و نقش ترشحی داشته است که در طی زمان با تحلیل سلول

های عضالنی رشد بیشتری برای کمک به ترشحی  کمتر شده است. این در حالی است که سلول

 تواند دلیلی بر صحت این ادعا باشد.که این بخش از مجرای سم میاند خروج سم پیدا کرده

نام کونوتوکسین به  های مخروطی، پپتیدی بوده وکه قبالً اشاره شد، سم حلزون طورهمان

خته نام مجرای سم سابه  های اپیتلیالی مجرایی پیچ خورده و طوالنیشود که در سلولشناخته می

ی بندها، قبل از اینکه به درون لومن مجرا ترشح شوند، بستهنولشوند و درون انواعی از گرامی

ها با دیگری متفاوت است که باعث شده تعداد در هر گونه از حلزونسمّی  شوند. پپتیدهایمی

ترین (. یکی از معروف55های فعال دارویی قابل تشخیص در سموم  یافت شود )زیادی از پپتید

دست به  C. magusبوده که از  5های مخروطی زیکونوتیدم حلزونترکیبات دارویی تولید شده از س

 (.59های مزمن مؤثر است )آمده و در درمان درد

در مطالعات گذشته مشاهده شده بود که بخش ابتدایی و انتهایی مجرای سم از لحاظ محتوا 

ا یکدیگر ها( بگرانول ها و شکل و اندازهها و ترکیبات دارویی( و ساختار )فرا ساختار سلول)نوع پپتید

 .(۳-9)تفاوت دارند 

های بخش ابتدایی ه گرانول، اعالم گردید کC. magusانجام شده که بر روی گونه  در مطالعه

 باشند. برخالف قسمتهای بخش انتهایی، ولی دارای غالف ضعیف میتر از گرانولتر و بالغدرشت

                                                      
1 Ziconotide 
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 C. Spurius Atlanticus (. سپس با مطالعه بر روی گونه۳باشند )انتهایی که دارای غالف ضخیم می

نگ و چسبناک، در صورتی که نیز مشاهده شد که سم قسمت انتهایی مجرای سم، مایعی شیری ر

 (.6تر و حتی ژله مانند بود )سم بخش ابتدایی بسیار چسبناک

توسط میکروسکوپ الکترونی نیز  C. californicusهمچنین در طی بررسی بر روی گونه 

طور پیشنهاد شد که بخش ابتدایی مجرای سم دارای یک ساختار ویژه برای انتقال فعال و نه این

باشد. می 5بخش انتهایی دارای ساختاری است که نشان دهنده ترشح هولوکرین باشد وترشح می

های بخش ابتدایی دارای میتوکندری فراوان و انتهای سلول دارای همچنین بیان شد که سلول

های اپیتلیالی مجرای سم های ما هسته سلول(. بر طبق یافته9باشد )میزان زیادی میکروویلی می

ها ولباشد. این سلها میفعالیت زیاد این سلولة ن مشخص است که نشان دهنددرشت و با کروماتی

های بسیار زیادی هستند و در مورد نقش ترشحی  هیچ شکی وجود که درون خود دارای گرانول

ای از خود نشان دادند. های قابل مالحظههای ابتدایی و انتهایی مجرای سم تفاوتندارد، بخش

اما با تعداد کمتر، ولی بخش انتهایی دارای  تربزرگهای م، دارای گرانولبخش ابتدایی مجرای س

رشحی ابتدایی از نظر ت رسد بخشنظر میبه  تر اما با فراوانی بیشتری هستند کهها کوچکگرانول

ها در بخش ابتدایی تر گرانولباشد. همچنین تعداد کمتری میهای بالغتر و دارای گرانولفعال

ها به موجب انتقال زودتر گرانول تر این بخش باشد کهدلیل ترشح بیشتر و سریعبه  ممکن است

 گردد و در لحظه تعداد کمتری از گرانول در سلول دیده شود.لومن می

های زیادی در ساختار سلول نیز البته در صورت استفاده از میکروسکوپ الکترونی، تفاوت

اده نشده است. سلول برای ساخت و ترشح مواد مختلف مشاهده خواهد شد که در این مطالعه استف

ود ها شها، گلوکز و غیره نیاز دارد. مواد ساخته شده وارد گرانولها، به آمینواسیداز جمله پروتئین

های ساخته شده در شبکه گیرد؛ ابتدا مواد، مخصوصاً پروتئینکه خود طی مراحلی صورت می

واد شوند و در آنجا می کوچکی به دستگاه گلژی منتقل میهاگرانول به صورت آندوپالسمی زبر،

ی، های ترشحگردند. گرانولهای ترشحی خارج میگرانول به صورت فشرده شده، از دستگاه گلژی

ها قرار ها در بخش رأسی سلولشوند. در نهایت گرانولتر میتر و بالغها کاملگاهاً به کمک لیزوزوم

                                                      
1 Holocrine secretion 
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 شوند.خارج می گرفته و از طریق اگزوسیتوز

ن، یرکن، آپویرکن، مرویرکهلوهای مختلفی مانند های مختلف توسط روشها در سلولگرانول

شود، روش هولوکرین ترشح انجام میبه  هایی که(. در سلول5۳شوند )خارج می نیرکن، آنویرکاگزو

های خروج گرانولگردد. در این جانوران ها متالشی شده، وارد لومن میخود سلول همراه گرانول

های جدا شده بر اثر ترشح در هر سه بخش مجرای سم سم توسط روش هولوکرین بوده و هسته

 ها و لومن مجرا مشاهده شد.در سلول

در این بررسی همچنین مشاهده شد که ترشح هولوکرین محدود به بخش خاصی نبوده 

در نزدیکی هسته در قاعده ها رسد گرانولو در سرتاسر مجرای سم وجود دارد. به نظر می

های موجود در سلول بالغ نزدیک به ها ساخته شده و در طول سلول توسط لیزوزومسلول

های موجود در یک سلول، کل سلول به شوند. پس از بلوغ تمام گرانولتر میانتهای سلول بالغ

زیادی هسته در شوند که به همین دلیل تعداد های داخل  به لومن مجرا رها میهمراه گرانول

لوغ  ها و روند برسد بررسی کونوتوکسینفضای لومن مشاهده گردیدند. بنابراین به نظر می

 طلبد.های بیشتر در این زمینه را میپذیر بوده و بررسیشناسی نیز امکانتوسط مطالعات بافت

آماده  الغ وب به صورت رادوال در لحظه، فقط یک رادوالة با توجه به مطالعات گذشته، در کیس

ها در مراحل بعدی رشد قرار دارند که بعد از خارج شدن یک برای پرتاب قرار دارد. سایر رادوال

ر شود تا درادوال از بازوی کوتاه کیسه رادوال، یک رادوالی دیگر رشد کرده و وارد بازوی کوتاه می

 (.51مرحله آخر از سم پر شده و به شکار یا مهاجم تزریق شود )

های عرضی بازوی بلند کیسه رادوال، تعدادی تحقیق نیز مشاهده شد که در برش در این

 هادهد این رادوالهای مختلف وجود دارند که نشان میهای توخالی و با اندازهحلقه به صورت رادوال

 (.e ،9-f-9در مراحل مختلف تکامل خود قرار دارند )شکل های

باب کلی از سه قسمت اصلی ح طور به تولید سم دهد که دستگاهنتایج این تحقیق نشان می

های طولی و عرضی و یک سم، مجرای سم و کیسه رادوال تشکیل شده است. حباب سم از ماهیچه

ای های استوانههای گرد تشکیل شده است، مجرای سم دارای سلولردیف سلول مکعبی با هسته

ا شناسی بحاظ بافتهای ابتدایی و انتهایی آن از لای است و قسمتهای قاعدهکشیده با هسته
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م دارای مجرای س تلیاییاپیهای کنند. سلولیکدیگر متفاوت بوده و مواد مختلفی نیز ترشح می

های قسمت گیری هستند. گرانولاند که در این گونه قابل شمارش و اندازههای فراوانیگرانول

دن این تر بوعلت فعاله ب رسدنظر میبه  های قسمت انتهایی بوده کهتر از گرانولابتدایی درشت

 بخش در ترشح سموم بالغ باشد.

بخش مجرای سم مشاهده  9های جدا شده توسط ترشح هولوکرین در هر همچنین هسته

رسد دلیلی بر وجود ترشح هولوکرین در سراسر مجرای سم باشد. در بخش نظر میبه  شد که

 تفاوت، مشاهده شد.رشد م ةهایی با درجانتهایی نیز کیسه رادوالی حاوی رادوال
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 مقدمه

اند. تقدیس مار را مارها در گذشته به عنوان قدرتی ماورای طبیعت مورد پرستش بوده

شمارند. ، مظهر مارها را مقدس می“مانازا”نامند. هنوز، هندو مذهبان بنگال، می “افیوالتری”

 “ویشنو”، مار بزرگ هفت سر مراقب و سایبانی برای خدای "سشا"ها در ادبیات مذهبی هندی

ای از مار بر سر اند و او حلقهخدای مخرب هندوها را مارها احاطه نموده “شیوا” ةاست. پیکر

، محافظ این چشمه را یک مار ماده “اوفه آ”دارد. در پالمیر، چشمه مقدسی هست به نام 

های قدیم گردد. یونانیر خشمگین شود، مانع جریان آب میدانند و معتقدند هنگامی که مامی

ای سرزمین کهن ایشان، قدرت خود را از اند که قهرمانان افسانهو روم باستان، اعتقاد داشته

اند. در ادبیات مذهبی یونان آمده است که در کردهاین جانور مورد احترام و ستایش، کسب می

، غذای خود را نخورد، مردم یونان “اسکلپیوس”مار معبد  زمان جنگ بین کشور ایران و یونان،

را حفظ نخواهند  هاآن هال حمله ایرانیبای از این گرفتند که خدایان یونان، مقاآن را نشانه

 (.5نمود و در نتیجه شهرها را تخلیه کردند )

 ون سال هستندیلیم 5۳1ش از یگونه و قدمت ب 6111ش از یبا ب یدارانخزندگان مهره

کروکودیلیا -5ه شامل کاند مانده یباق هاآن از چهار گروهکه امروزه 

(Crocodilia:)5ها منیاکها و ها، تمساحلیودکروک- ( اسفنودونتیاSphenodontia :)

ی، یایدر پشتانالک(: Testudinesها )تستودین-9سوسماران دارای چشم سوم، مثل توآتارا، 

رم ک(: سوسماران، مارها و Squamataکواماتا )اس -۳زی مطلق و یکآبی و خش -یکخش

میلیون  511-5511دور، با قدمتی بین  ةدر کرتاس مارها احتماالً(. 9و  5)باشند سوسمارها می

 (.۳) اندوجود آمدهه سال پیش، ب

 پولک ةرد(، فروDiapsidaدوکاوان ) ة(، زیرردSauropsidسوسماریان ) ةاز رد هاآن

 ة(، راستLepidosauriaسوسماران )پولک ة(، باالراستLepidosauromorphaشکالن ) سوسمار



 دانشنامة توکسینولوژی دریایی 196

 

 (.1) ( هستندSerpentesماران ) ةزیرراست(، Squamataداران )پولک

 گونه 9111درصد از  51حدود  دار هستند که تقریباًدار و مهرهفلس یمارها خزندگان

مرموز  یموجودات هاآن (.۳)هستند  بالقوه برای انسان خطرناک طور به در سراسر جهان، هاآن

 .وحشت دارند هاآن هستند که اغلب مردم از

انواع  ةهای عمومی مارها، مشتمل بر اطالعات عمومی در زمیناین مطالعه، شامل ویژگی

بر اساس الگوهای مختلف، با محوریت مارهای دریایی و  هاآن بندی و خصوصیاتمارها، طبقه

فارس، همراه با خصوصیات آناتومی، دستگاه زهری و پراکندگی جیخل ییایدر یمارها به ویژه

ه باشد، بو همچنین در یک قسمت اختصاصی که هدف اصلی این مطالعه می هاآن جغرافیایی

ة مطالعفارس، در یک جیخل ییایدر یمارها به ویژهبررسی توکسینولوژی مارهای دریایی و 

 شودمند پرداخته مینظام مروری

 

 اییزسمّیّت بندی مارها از نظرطبقه

شوند بندی میطبقهسمّی  وسمّی  مهی، نیرسمیبه انواع غ سمّیّت، مارها از نظر وجود

 (.6( )5)شکل 

 

 (Aglypha)سمّی  یمارها -الف

 سر یهاکل پولکنداشته و شسمّی  ساده بوده که راهی به غده یاندند یداراسمّی  یمارها

 یته پشیناح یهاکاز پول تربزرگم صاف و کسطح ش یهاکمتفاوت است. پول امالًکبا بدن  هاآن

تر هستند. عیت سرکگرد و دراز بوده و در حر معموالً هاآن اغلب گرد و دم هاآن کهستند. مردم

(، یکتوان خانواده تیفلوئیده )نظیر مار کرمی شکل(، لپتوتیفلوئیده )مار خاین مارها را میاز جمله ا

 (.9وتوله مارها( را نام برد )کو  یورمارها(، خانواده کلوبریده )مار آبکبوئیده یا بوآ )انواع  خانواده
 

 (Opisthoglypha)سمّی  مهین یمارها -ب

 هاآن زیاز وجوه تما یکیدارند و سمّی  یه مارهایش شبیم و بک یظاهرسمّی  مهین یمارها
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 هاآن چشم کمار متصل است. مردمسمّی  ه به غدهکشیاردار است  یش خلفیوجود دندان ن

ن مارهای تاربوفیس چون سوسن مار، بویگا چون یا گرد باشد. از جمله ای ین است عمودکمم

 (.9و  ۳)توان نام برد رمار را مییآلوسر، مالپولون چون طلحه مار و طلحه مار و پساموفیس چون ت

 

 
 ش )فنگ( در مارهاین انو دند یانواع دستگاه زهر: 5شکل 

aفوسی: آگل (Aglyphous) ؛b: یستوگلیاپ( فوسOpisthoglyphous)؛ 

:cیپروتروگل( فوسProteroglyphous) ؛d: یسولنوگل( فوسSolenoglyphous) 
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 (Proteroglyphous)سمّی  یمارها -ج

( Facial pit) ةحفر کیباشند. تر از گردن میل و پهنکش ی، دارای سر مثلثیسم یمارها

 هاآن کباشد، مردمیرنده حرارت و ارتعاش میه گکوجود دارد  هاآن ینیها و بن چشمیب

 کرمتحریا فنگ( غیش یعدد دندان زهری )ن 5 یدارا یفوقان کبوده و در ف یضیا بیو  یعمود

 (.3و  9)باشند یم کمتحر و بعضاً

دو ردیف سمّی  یک ردیف در عرض بدن ولی در انواعسمّی  های انتهایی مارهایپولک

در فک فوقانی دارای دو عدد نیش غیرمتحرک هستند، البته در بعضی سمّی  مارهای هستند.

سال  5۳ هاآن رسد و بعضی ازبه دو متر میسمّی  متحرک هستند. طول بدن مارهای هاآن از

باشد، ولی محل می یک تا سه سوراخ به صورتسمّی  کنند. محل گزش مارهایعمر می

 شود.به شکل دو ردیف سوراخ هاللی مشخص میسمّی  متحرک مارهایغیر هایگزش

 

 یسم یمارها یبندطبقه

ویپریده (، Elapidaeاالپیده ) ةخانواد 1در  عموماًسمّی  ی، مارهاکیستماتیطور سه ب

(Viperidae،) ( کلوبریدهColubridae،) ( کروتالیدهCrotalidae( و هیدروفیده )Hydrophiidae )

 (.۳( )5)جدول شوند یم یبندطبقه

برای انسان  هاآن ةهستند، اگر چه همسمّی  ماران(ده )کفچهیاالپ ةاعضای خانواد ةهم

جز اروپا  گذار هستند و در تمام دنیا بهمارهای این خانواده که تخم(. ۳)خطرناک نیستند 

شوند شامل انواعی چون مارهای کبرا، کفچه مار، مارهای مرجانی هستند که سستی، یافت می

 هاآن مهم شایع گزش با عالئمعوارض عصبی و خونریزی از  اصوالًخواب آلودگی، فلج گلو و 

 گذار هستند.آیند. مارهای این خانواده تخمبه شمار می

شوند شامل جز امریکا یافت میدنیا بهها که در تمام ( یا افعیViperidaeویپریده ) ةخانواد

زا هستند هنگام گزش بدون نیاز به گاز گرفتن، باشند. این مارها که زندهده گونه خطرناک می

نمایند. پس از گزش، ابتدا هموگلوبینوری و با فرو بردن نیش، زهر خود را وارد بدن قربانی می

های . تورم، خونریزی موضعی، بروز دانهآیدمی وجودعدم انعقاد خون به هاآن سپس در اکثر
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ها، لرز، کرختی اندامقرمز رنگ در یکی دو ساعت اولیه، تعریق، سرگیجه، سیاهی رفتن چشم

 کاردی، آنوری، کما، تشنج و آریتمی از تظاهرات گزش باها، نیستاگموس، تاکی پنه، تاکی

 (.9)باشند می هاآن

 

(، Viperidaeده )یپری(، وElapidaeده )یاالپ ةخانواد 1در سمّی  یمارها یبندطبقه: 5جدول 

 (،Hydrophiidaeده )یدروفی( و هCrotalidaeده )ی(، کروتالColubridaeده )یکلوبر

 هاآن ییایجغراف یها و پراکندگمثال

 یندگکپرا هامثال خانواده

براها، مامباها، ک ،هاتیارک دهیاالپ

 یمرجان یمارها

 ایا، استرالیقا، آسیا، آفرکیآمر

 اکیا، آمریقا، آسیاروپا، آفر هایافع دهیپریو

 ایجنوب آس از ییهاقسمت و اکیآمر یزنگ یمارها دهیروتالک

 رلند،یا ار،کوزلند، ماداگاسین ا،یاسترال جز:ه ب ایدن همة یدرخت یمارها دهیلوبرک

 یقنار ریجزا و قطب جنوب نلند،یگر

 یاهایدر ةرانکانوس آرام تا یا، اقیا و استرالیسواحل آس ییایدر یمارها دهیدروفیه

 یو جنوب یزکمر یاکیآمر

 

( و مارهای boomslangشامل بومسلنگ ) مارانقمچه( یا Colubridaeکلوبریده ) ةخانواد

ها بوده و در تمام نقاط جهان )به جز ترین خانوادهاین خانواده از بزرگ(. 9)باشند پرنده می

سمّی  هاضرر هستند اما برخیشوند. اغلب مارها در این خانواده بیمیبرای استرالیا( یافت 

 لنگبومسترین این مثال و خطرناک هستند. واضحسمّی  بسیارها کلوبریدههستند. برخی از 

Dispholidus typus (.۳) باشدآفریقای جنوبی می 

را از زیر خانواده (، pit viperهای منفذدار )افعی (،Crotalidaeبرخی خانواده کروتالیده )

ماران هستند، به جز در تمام جهات شبیه به خانواده گرزه هاآن گیرند.ماران در نظر میگرزه

باشند. دارای حفره حرارتی حساس، واقع در طرفین سر، بین سوراخ بینی و چشم دارا میاین

گراد باالتر درجه سانتی 5/5دهد که جانورانی که تنها دمای حفره سنجش حرارتی اجازه می
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متری تشخیص دهند. این مرکز برای شکار  55-5۳از دمای محیط داشته باشند را از فاصله 

مارهای دنیای جدید  معموالً کروتالیده ةخانواد شود.خونگرم در شب استفاده می ةطعم

این خانواده، شامل مارهای زنگی، دهان کتانی و سرمسی هستند. نیش این مارها (. ۳)هستند

شود. اعضاء این می و لوالیی شکل بوده و هنگام بسته شدن دهان به طرف عقب، خم دراز

 دشونمی ورخانواده سر خود را همیشه به طرف جلو نگه داشته و ناگهان به قربانی خود حمله

 دهد.یرا نشان م ییایدر ی. و مارهایسم یمارها یع جهانی، توز5شکل  (.9)

 

 
 ؛یسم یمارها یجهان عیتوز: 5شکل 

 .است ییایدر یمارها مکان یبیتقر ةمحدود ةدهند نشان روشن یخاکستر بخش

 (.51باشد )سمّی  یمارها از یعار شودیم زده نیتخم که است ییهانیسرزم دیسف مناطق

 

 (Hydrophis) دهیدروفیه خانواده یمارها

 1-9 ( با اجداد مشترک خود، حدودHydrophisمارهای دریایی گروه هیدروفیس )

د باشناز نظر اکومورفولوژیکی دارای تنوع بسیار زیادی می هاآن میلیون سال قدمت دارند.

 باشند، توسط برخی به عنوان یک زیردریاماران که شامل مارهای دریایی می ةخانواد(. 55)

ها گردند. در شکل کلی، مارهای دریایی به االپیدهماران تلقی میخانواده از خانواده کفچه

اجازه زندگی  هاآن های خاصی طراحی شده است که بهویژگی هاآن ت دارند، جز آنکه درمشابه
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فیلوژنتیک و موانع زیاد  چهارچوببا وجود فقدان یک  (.۳) دهدهای دریایی را میدر محیط

 (.59و  55) اندبندی نمودهجنس، طبقه 51-5۳ را بین هاآن ها،در ارزیابی این گونه

د مانن یی، با وجود دم پارویاست که با محیط آب یای با تنفس شش، خزندهییایمار در

از اقیانوس آرام، هند  یساکن مناطق ییایمارهای در .اش، سازش پیدا کرده استافتهیتوسعه 

 .(5۳)شوند یده میلی در آن سرزمین دیما 559ای سرخ هستند و تا مساحت یو در

ا و سواحل یهند و استرال یاهایسواحل درفارس تا جنوب ژاپن و در جین مارها از خلیا

 س پالتوروسیپالمبه نام  ییایاز مار در یشوند. نوعیدا میر پیبکانوس یاق یجنوب

(Plamis Platurus،) تر لومیکتوان تا صدها ین مار را میدارد. ا یترعیوس یندگکانتشار و پرا

 کیم عمق و نزدک هایآبدر  ییایدر یر انواع مارهایه ساک یرد. در حالکدا یدورتر از سواحل پ

ساحل  کیم عمق و نزدک هایآبدر  ییایدر یدهند. مارهایخود ادامه م یساحل به زندگ

 کوچک ن مارها عموماًینند. سر اکیه میها تغذیاز ماه ییایدر یکنند. مارهاخود می یزندگ

 وسمّی  ییایدر یباشند. تمام مارهایپهن م یده و دمیشکل و کش یااستوانه یبدن یو دارا

 .(5۳و  3) اندردهکمتر گزارش یسانت 516را تا  ییایثر طول مار درکزا هستند. حدازنده

، تعداد یهاست چون در آن نواحبرای شناکردن، دهانه رودخانه کخطرنا یبیشتر نواح

و بندبند  ی، از مارهای واقعییایاست. مارهای در آلودگلبیشتر و آب هم  ییایمارهای در

شوند. ولی به جز در یها جذب مکنجکاو بوده و اغلب به طرف غواص معموالً هاآن .هستند

 .(5۳) مهاجم نیستند معموالًگیری، فصل جفت

 

 یاهیذتغ یالگو بر اساس ییایدر یمارها یبندطبقه

عمده  گروهبه دو  یاهیذتغ یالگو بر اساس هاآن .گونه هستند 96 شامل ییایدر یمارها

 .شوندیم میشناور تقس یهاگونهو  روکف یهاه کنندهیذتغ
 

 روکف یهاه کنندهیذتغ

روند. جنس التیکاودا متر در آب فرو می 511رو تا ژرفای بیش از های کفتغذیه کننده
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(Laticaudaیا مارهای نواری از نمونه ).هایآببه سواحل و  هاآن های بارز این تیپ است 

اغلب در سواحل، در درون  هاآن گذاریاند و محل پرورش و تخمکم ژرفا محدود شده نسبتاً

 .توانند برای مدت طوالنی در خارج از آب زندگی کنندها است و میغارها یا شکاف

 

 (کیپالژ) شناور یهاگونه

 شناور )پالژیک( هستند که نمونه آن مار دریایی شکم بزرگ زردهای گروه دوم، گونه

(Pelamis platurus) گیری در دریا انجام کنند. جفتاست. این مارها در سطح، تغذیه می

 میرند. برایشود و مارها در آب، زنده هستند و چنانچه به ساحل یا خشکی پرتاب شوند میمی

برند. خنک ژرفا پناه می هایآباین مارها، گرمای زیاد کشنده است و برای گریز از گرما، به 

زی نیز ممکن مارهای خشکی .شوندفصل باران و روزهای ابری، روی سطح دیده میولی در 

شود. هر چند که مارهای دریایی، دارای دم پارو است وارد آب شوند و گاهی افتراق دشوار می

 (.51) زی، این نوع دم را نداردمانند و پهن هستند که هیچ مار خشکی

 

 فارسجیخل ییایدر یمارها

فارس هستند که در ایران فقط در خلیجسمّی  دارای پنج گونه ییایدر یاخانواده ماره

 .(9)اند د و یا شناسایی شدهیص

 

 (Enhydrina schistoseدار )پوزه ییایمار در

(، از جنس hook-nosed( یا منقار عقابی )Beaked sea Snakeدار )مارهای دریایی پوزه

 ایگسترده طور به ترین بوده وزا، مشخصدریایی بچه(، در میان مارهای Enhydrinaانهیدرینا )

دند گراز مارهای دریایی دیگر، توسط پوزه بلند و باریک خود، متمایز می هاآن اند.توزیع شده

 (، آورده شده است.5در جدول )دار پوزه ییایدر یمارها یعلم یبندطبقه(. 59)

 کوچک یشانیپ کآن است، پول یش از پهنایرسترال ب ک، ارتفاع پولهاآن از مشخصه

، یمعقب چش کا دو پولی کیو  یجلو چشم کپول کی یانه(، دارایآه کتر از پولوتاهکل و ی)طو
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سطح  یهاکا نامشخص، پولی کوچکن یچ یهاک، پولیجگاهیگ کپول کی یدارا معموالً

تا  591 یمکسطح ش یهاکف، پولیرد 61تا  11غه دار و در یت یمکو  یبرآمدگ یدارا یپشت

ه اه رنگ بودیس یبا خطوط عرض یسترکا خای یتونیز هاآن یسطح پشت .باشندعدد می 95۳

 یرستکها بدن به رنگ خانمونه ینامشخص و در بعض یمکن خطوط یدر مار بالغ، ا معموالًکه 

. شودبه رنگ روشن دیده می هاآن یمکو ش یباشد. سطح جانبنواخت میکیاه و یل به سیمتما

 (.3متر است )یسانت 53متر و دم یسانت 591 هاآن طول ثرکحدا

 

 (Enhydrina schistose) دارپوزه ییایدر یمارها یعلم یبندطبقه: 5جدول 

 دارپوزه ییایمار در

 سرپنتس زیر راسته ایمالیآن فرمانرو

 دهیاالپ خانواده کروداتا شاخه

 نائهیدروفیه رخانوادهیز ورتبراتا شاخهزیر

 نایدریانه جنس ایلیرپت رده

 E. schistosa گونه اسکواماتا راسته

 

 
 ؛(Beaked sea Snake) دارپوزه ییایدر مار: الف( 9شکل 

 ییایدر مار نیا پوزه و سر ریتصو( ج ؛کیشمات یهاشکل ب(

 ج ب الف

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/ValakadynRooij.jpg
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جنوب  یایالنکا، آسیفارس تا سرجیاها از خلیدر سواحل در(، 9)شکل  دارپوزه ییایمار در

اول ساکن مناطق  ةن گونه در درجیا (.5۳و  59)ده شده است ینو د ةنیا و گی، استرالیشرق

شود و در آنجا خطرات قابل یده میها دها و تاالببوده و به مقدار فراوان در مصب یساحل

 .(51)ند ینمایجاد میزنند ایکه به تورها دست م یرانیگیماه یبرا یتوجه

 

 (Hydrophis cyanocinctusار )دحلقه ییایمار در

ده، یشک(، دارای یک سر متوسط، بدن Annulated Sea Snakeدار )مار دریایی حلقه

 کپول ، طولیشانیپ کتر از پولوتاهک ینیب کش از ارتفاع آن، پولیرسترال ب کپول یپهنا

لو ج کپول کیباشد. این مار دارای انه مییآه کتر از پولوتاهکش از عرض آن و یب یشانیپ

 ک، دو پولکپول 9تا  6 یدارا هاآن هستند. لب باالی یعقب چشم کا دو پولی کیو  یچشم

 جدا از هم است. ین خلفیچ کبرابر و به هم متصل و دو پول ین قدامیچ ک، دو پولیجگاهیگ

تا  595عالوه ه ف، بیرد ۳1تا  93غه دار و در یت یمکا یبرجسته  هاآن یسطح پشت یهاکپول

 یبا خطوط عرض یتونیبه رنگ سبز ز معموالً هاآن باشند. بدنمی یمکسطح ش کپول 991

تر و در ن خطوط در قسمت گردن پهنیهستند. ا یاا قهوهیزرد  یاه و گاهیره، سیت یتونیز

در قسمت  یاه رنگ و گاهیس یبا خطوط طول یو در سطح پشت یان بدن حلقهیریسطح ز

 561به حدود  هاآن همچنین، طول(. 56و  3)شوند می ل خال دیدهکگردن منقطع و به ش

 (.56( )۳)شکل  رسدمتر میسانتی

فارس، پاکستان، هند، سریالنکا، بنگالدش، میانمار، این مارها در اقیانوس هند )از خلیج

دریاهای اطراف کره، ژاپن،  هایآبتایلند، مالزی، فیلیپین: دریای ویسایان، پانای، و غیره( و 

سلیمان، دریای چین جنوبی )از جمله هاینان(، شرق دریای چین )از جمله تایوان(، جزایر 

فارس، عمان، امارات متحده مناطق ساحلی شاندونگ و لیائونینگ )چین( و سواحل ایرانی خلیج

 (.59( )۳ شکل) اندیافت گردیده نو ةعربی، در شرق از طریق آسیای جنوبی تا گین

 (، آورده شده است.9در جدول ) ن مارهایا یعلم یبندطبقه
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 (56) هاآن ییایجغراف یپراکندگ و( Hydrophis cyanocinctus) دارحلقه ییایدر مار: ۳شکل 

 

 (Hydrophis cyanocinctus) دارحلقه ییایدر مار یعلم یبندطبقه: 9جدول 

 دارمار دریایی حلقه

 سرپنتس زیر راسته آنیمالیا فرمانرو

 االپیده خانواده کروداتا شاخه

 هیدروفینائه رخانوادهیز ورتبراتا زیر شاخه

 هیدروفیس جنس رپتیلیا رده

 H. cyanocinctus گونه اسکواماتا راسته
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  هاآن یاییجغراف ی( و پراکندگHydrophis lapemoides) فارسیجخل یاییمار در: 1شکل 

 http://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Hydrophis&species=lapemoides: منابع

 http://www.iucnredlist.org/details/176741/0 و

 

 (Hydrophis lapemoides) فارسجیخل ییایمار در

ه بدن خود، ین ناحیترمی(، در ضخPersian Gulf Sea Snakeفارس )مارهای دریایی خلیج

کغالباً پولباشند که ل مربع میکش شش گوش با به شیم و بک یسطح پشت یهاکپولدارای 

 59تا  9ها تعداد پشت فنگ ییباال کرند. در فیگیهم قرار م یا پهلویبرجسته  به صورت ها

 یلفخ یجگاهیگ کا سه پولی، دو یعقب چشم کا سه پولی، دو یجلو چشم کپول کیدندان، 
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ن ین و پنجمین و چهارمیا سومین ین و چهارمی)سوم کپول 9ا ی 6با  ییقرار دارند. لب باال

در  یسطح پشت یهاکهستند. پول کپول 9 ین دارایلب باال متصل به چشم( و لب پائ کپول

لو هم و په یل چند ضلعکبدن به ش یدار و در قسمت خلفغیا تیبرجسته  یمکه گردن یناح

سطح  یهاکعدد و پول 15تا  ۳1 یپشت یهاکپول برجسته بوده و کز هر پولکمرقرار دارند. 

رنگ و در  مک یسترکبه رنگ خا هاآن بدن (.53و  3)رسند عدد می ۳1۳تا  911از  یمکش

ل یرنگ بدن زرد روشن متما یگاهباشند. د روشن مییل به سفیمتما یمکو ش یسطوح جانب

ه در سطح کعدد باند تاریک بوده  ۳1تا  99 یعالوه، بدن دارا شوند. بهد دیده مییبه سف

ره یبز تن، سیرنگ بدن در بالغ یرسند. گاهنظر می به کیبار یتر و در سطح جانبپشتی پهن

 .(51و  3)رنگ هستند اهیو در نوزادان س

 

 (Gray, 1849) (Hydrophis lapemoides) فارسجیخل ییایدر مار یعلم یبندطبقه: ۳جدول 

 فارسمار دریایی خلیج

 سرپنتس زیر راسته آنیمالیا فرمانرو

 االپیده خانواده کروداتا شاخه

 هیدروفینائه رخانوادهیز ورتبراتا زیر شاخه

 هیدروفیس جنس رپتیلیا رده

 H. lapemoides گونه اسکواماتا راسته

 

 لکش یره با خط زرد هاللیت یتونیخط بوده و سر به رنگ ز 6تا  ۳ یدارا هاآن دم ةیناح

ا فاقد آن هستند. ین نامشخص یه در نوزادان مشخص و در بالغک ینیب یهاسوراخ کن نویب

متر یسانت 3۳به  هاآن ثر طولکشوند. حدامی در دیدهکد یبه رنگ سف هاآن ه گلوییناح

گرم کم عمق نزدیک ساحل، در میان  هایآبفارس، در مار دریایی خلیج (.55) رسدمی

پیداست در  هاآن گونه که از نامخورند. همانهای دریایی به چشم میها و علفها، شنصخره

ا، هند، سنگاپور، تایلند و کالنیهمچنین در سواحل سر هاآن شوند. وجودفارس یافت میجیخل

در اعماق  هاآن حضور. (59و  55( )1اند )شکل دهیثبت رسجزایر مالزیایی پنانگ نیز به 
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 م است.أمحدودیت تومتر، با  91تر از پایین

 ( آورده شده است.۳ن مارها در جدول )یا یعلم یبندطبقه

 

 (Hydrophis spiralisزرد ) ییایمار در

 یپهنا. (۳)شکل  باشندیده میشک یمکو بدن  کوچک باًیتقر یسر یدارا ،زرد ییایمار در

 کو پولش از عرض آن یب یشانیپ کش از ارتفاع آن، طول پولی، بهاآن رسترال در کپول

، یچشم عقب کپول کیو  یجلو چشم کپول کی هاآن باشد.انه مییآه کتر از پولوتاهک یشانیپ

 یهاکپول ن متصل به هم،یچ کدو جفت پول ،کپول 6تا  ۳، لب باال با یجگاهیگ کپول کی

دارا عدد  969تا  595نسبتاً بزرگ و  یمکسطح ش یهاکف، پولیرد 93تا  53 یسطح پشت

 یادر مارهغه( و یا )فاقد تیوسته، صاف یبه هم پ یسطح پشت یهاکدر نوزادان پول. باشدمی

رد رنگ، ز یمکو در سطح ش یتونیز یبرجسته، بدن در سطح پشت کپول یانیبالغ قسمت م

ه ایخال س یبا چند سر ی، سطح پشتیمکاه رنگ و ممتد در سطح شیس یهاهمراه با حلقه

زرد رنگ و ممتد تا قسمت  یل نعل اسبکاه با شیسر س یها، سطح باالدر فواصل حلقه

متر و یسانت 591 هاآن ثر طولکحدا. شونداه دیده مییدم س یو انتها یشانیجلو پ یهاکپول

 .(3) باشدمتر مییسانت 5۳نیز دم 

 

 
 ؛(Hydrophis spiralis) زرد ییایدر مار: ۳شکل 

 http://www.irandeserts.com/content: منبع
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 (Hydrophis gracilisسر کوچک ) ییایدر مار

و سطح  کی، بارکوچکار ی( بسGraceful Small Headed Seasnake) ییاین مار دریسر ا

 (.6باشد )شکل یآن محدب م یفوقان

 

 
 (یینباال و پا یر( )تصاوHydrophis gracilisسر کوچک ) یاییمار در: 6شکل 

 وسط( یر)تصو هاآن یاییجغراف یو پراکندگ

 http://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Hydrophis&species=gracilis منبع:
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ر س یهاکل، گردن نامشخص، پولکش یاآن استوانه یده و در قسمت قدامیشکبدن آن 

سترال ر کمتصل، پولبه هم  ینیب یهاکپول است.ل یبه سمت باال متما ینیبزرگ و سوراخ ب

مجزا،  لب باال کن پولیاز سوم یشانیپ کپول است.آن  یش از پهنایب یمکبزرگ و ارتفاع آن 

 کپول ۳ا ی 1 یدارا ییلب باال ومنفرد  یجگاهیو گ ی، عقب چشمیجلو چشم یهاکپول

جلو  کبه پول ییلب باال کن پولیدوم هستند.آن به چشم متصل(  کن پولین و چهارمی)سوم

وتاه و ک ین خلفیو چ ین قدامیچ باشند.یم کپول 6تا  ۳ ین داراییلب پاو متصل  یشانیپ

طح س یهاکپول اند.فشردهبه هم  یل، پوزه و سطوح جانبکش یاه گردن استوانهیبرابر، ناح

 طور به فیرد 9۳تا  91ن قسمت بدن یترمیف و در ضخیرد 53تا  56ه گردن یدر ناح یپشت

 یف در قسمت قدامیرد 59۳تا  551 یمکسطح ش یهاکپول .قرار دارند یو چند ضلع یطول

در قسمت قدام بدن  یسطح پشت یهاکمنقسم هستند. پول یبدن منفرد و در قسمت خلف

هم قرار دارند و هر  یو پهلو یبدن چند ضلع یبرجسته و در قسمت خلف یمکصاف، بلند و 

ه سر و گلو به رنگ یبدن شامل تمام ناح یقسمت قداماست.  برجسته یزکمر یدارا کپول

 یهاا با خالیده یا زرد رنگ پرید یسف یهاره و در دو طرف گردن با خالیت یتونیا زیاه یس

 اید یسف یهال به سبز با خالیبدن زرد متما ی. قسمت خلفشوندیده مید روشن یعرض

ه دید روشن یمکو ش ینواخت و سطح جانبکی یسترکخا یسطح پشت یگاه ،یسترکخا

 515 هاآن ثر طولکحدا .باشندیم روشن یهاخالره با یت یرنگ یدارا هاآن نوزادانشوند. یم

فارس، سواحل هندوستان، جیخلدر  هاآن .(3بوده است ) متریسانت 3 هاآن دم ومتر یسانت

 (.6)شکل  اندهندکراپ ایاحتماالً سواحل استرال و نگکن، هنگیچ

 

 (Lapemis curtusشاو ) ییایمار در

 یه سر پهنیوتاه و ناحکبدن و پوزه  یدارا (،Shaw's Sea Snakeشاو ) ییایدر یهامار

و دارند و مشخص  کوچک یمکسطح ش کپول 553تا  5۳1تعداد  هاآن .(9)شکل  باشندیم

ز ا یابه فاصله هاآن ییباال کدر ف هستند. یبرجستگ یدارا ،بدن یدر نرها در قسمت قدام

 کپولدو منفرد،  یو عقب چشم یجلو چشم یهاکپول وجود دارد. دندان 1تا  9 یها دارافنگ
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ز ا انه نامنظم منقسمیآه ک، چند پولیخلف یجگاهیگ کپولچهار ا ی سهو  یقدام یجگاهیگ

آن به چشم  کن پولی)چهارم کپول هفتا ی شش یدارا هاآن ییلب باال ست.هاآن مشخصات

و از هم مجزا  کوچک ،ین قدامیچ یهاکپول باشند.یم کپول نه یدارا ینیلب پائ ومتصل( 

 یتسطح پش یهاکپولو فشرده به هم  یسطوح جانب هستند. ین خلفیچ یهاکفاقد پول یول

 ،یتحتان یهافیخصوص در رده ب کز هر پولکا مریصاف بوده که به شکل عدد  ۳9تا  99

طح و س یسترکا خای یتونیز ،به رنگ زرد هاآن بدن ییسطح باال رسند.یبه نظر م برجسته

 اهیا سیره یت یسترکبه رنگ خا یعرض کیخال بار 11تا  ۳1 یدارا و د رنگیسف هاآن نیریز

اه رنگ و در یه سر سیناح ،در نوزادان .شودیتر مکیها بارخال یدر سطوح جانب هستند که

ثر کحدا. شوندیده مید لکش یا بدون عالئم هاللیبا عالئم  یسترکخا یتونین به رنگ زیبالغ

 .(3) رسدیم متریسانت 9 به دم و متریسانت 91 هاآن طول

 

 
 (یینپا یر)تصو  یاییجغراف یباال( و پراکندگ یر( )تصوLapemis curtusشاو ) یاییمار در: 9شکل 

 http://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Hydrophis&species=curtus: منبع



 دانشنامة توکسینولوژی دریایی 111

 

انوس هند )پاکستان، یران(، اقیو ا یعربفارس )عمان، امارات متحده جیدر مناطق خل هاآن

ان و شاندونگ یتا سواحل فوج ین شمالیچ یایتنام، شمال دریالنکا، هند و کراال(، ویسر

ن یپیلیا(، فی، غرب استرالکوئینزلند، یشمال یتوریا )تریاسترال یوان، ساحل شمالیشاخه تا

 .انددهپراکنده ش ی( و مالزگینة نوپن، ن، ژای، چیلند، اندونزیانمار، تایانوس آرام )می(، اقی)پانا

 Hydrophis یکیس هاردویدروفیه توانیرا م ییایدر ین مارهایا یهاگر نامیاز د

hardwickii (1834)،Gray) )، یه( 5915دروس کورتوس شاو ،Hydrus curtus Shaw)، 

 یکیهاردوس یالپم و( Hypsirhina hardwickii (Gray، 599۳) یکینا هاردویریپسیه

(599۳،Lapemis hardwickii Gray )اشاره نمود. 

 

 هامواد و روش

این مطالعه که شامل دو بخش واضح، بخش اول: عمومی مشتمل بر اطالعات عمومی در 

بر اساس الگوهای مختلف، با محوریت مارهای  هاآن بندی و خصوصیاتانواع مارها، طبقه ةزمین

فارس، همراه با خصوصیات آناتومی، دستگاه زهری و جیخل ییایدر یمارها به ویژه دریایی و

باشد که برای این منظور با جستجو در موتور جستجوی گوگل می هاآن پراکندگی جغرافیایی

(googleاز منابع مقاالت التین، وبگاه ،) های اختصاصی نظیرreptile-database ،

database.reptarium.cz  وiucnredlist (هاآن تصاویر و پراکندگی جغرافیاییجهت  به ویژه )

و همچنین کتب فارسی معتبر و محدود موجود، استفاده گردید. در بخش اختصاصی، به منظور 

، واژگان “pubmed”در وبگاه  51/9/515۳های مارهای دریایی، در تاریخ بررسی توکسین

، هیدروفیس “Hydrophis schistosus toxin”هیدروفیس شیستوس توکسین 

، هیدروفیس الپموئیدس “Hydrophis cyanocinctus toxin”انوسینکتوس توکسین سی

 Hydrophis”، هیدروفیس اسپیرالیس توکسین “Hydrophis lapemoides toxin”توکسین 

spiralis toxin“ ،پمیس کورتوس توکسینال ”Lapemis curtus toxin“  واژه و همچنین

 مجزا، جستجو گردیدند به صورت “Hydrophis gracilis toxin”هیدروفیس گراسیلیس توکسین 

 .قرار گرفتند و متن مقاالت آن، از نظر ارتباط با موضوع و انتخاب مقاالت مورد نظر، مورد بررسی
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 هایافته

، “Hydrophis schistosus toxin”واژگان هیدروفیس شیستوس توکسین  یجستجو

، هیدروفیس “Hydrophis cyanocinctus toxin” هیدروفیس سیانوسینکتوس توکسین

 ، هیدروفیس اسپیرالیس توکسین “Hydrophis lapemoides toxin”الپموئیدس توکسین 

”Hydrophis spiralis toxin“  ،الپمیس کورتوس توکسینو همچنین ”toxin Lapemis 

curtus“  یس لنتیجه در بر داشتند. جستجوی واژه هیدروفیس گراسی ۳ و 5، 5، 3، 95به ترتیب

 ای در بر نداشت که با جستجوی تنها واژه نتیجه “Hydrophis gracilis toxin”توکسین 

”Hydrophis gracilis“ دو مطالعه که اولی در خصوص مشخصات فیلوژنیک مارهای دریایی ،

و دومین نیز که دارای ارتباط با موضوع بود، با نتایج جستجوهای دیگر مشترک بود. برخی از 

ستجوهای مختلف، مشترک بودند. از این میان، مطالعاتی که دارای ارتباط مقاالت در ج

 مستقیم به موضوع بودند، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.

 

 بحث

(. 5۳زهر مار، یک منبع غنی و متنوع از پروتئین فعال دارویی و اجزای پپتیدی هستند )

یاری پپتیدی هستند. بسآنزیمی یا پلیغیر هایآنزیم و برخی نیز پروتئین ،برخی از این اجزاء

. تزریق زهر به طعمه، شونده میدبه کار بر های تهاجمی، برای صید شکارهمچون سالح هاآن از

(. زهر، همچنین ممکن 51گردد )حرکتی، مرگ و پس از آن کمک به هضم غذا میمنجر به بی

 (.5۳برای حفظ جانور از شکارچیان، استفاده شود ) ،است برای مقاصد دفاعی

ممکن است از مارهای زمینی  هاآن کنند و زهرمارهای دریایی در آب شور زندگی می

متفاوت باشد. به دلیل مشکالت در به دست آوردن زهر مار دریایی، اطالعات، در مورد مارها 

 (.56)ناقص است  دریایی کامالً

 یسه انگشت یهانیتوکس (Hydrophis schistosus)دار پوزه ییایزهر مار در یهانیتوکس

(3FTx)پاز ی، فسفولA2سپی، کر (CRISP)( متالوپروتئاز زهر مار ،SVMP و )L- د ینو اسیآم

 Hydrophis schistosus دارپوزه ییای، پروتئوم زهر مار در5151در سال  (LAAO) دازیاکس
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 یو کروماتوگراف SDS-PAGEفاز معکوس،  HPLC، با استفاده از یمالز هایآبد شده در یص

 high-resolution liquid chromatography-tandem mass) یجرم یف سنجیع طیما

Spectrometry( توسط تان ،)Tan(.59) قرار گرفت ی( و همکاران مورد بررس 

 یهاهمراه داشت. جرمک را به یپ 56، ییاین مار دریفاز معکوس، از زهر ا HPLCز یآنال

 .(3)شکل  دندیگرد یابیدرصد، ارز 51با ژل  SDS-PAGEآن، توسط  یمولکول

 

 
 ،Hydrophis schistosusزهر  گرمیلیم 5، از C18فاز معکوس با ستون  HPLC: 3شکل 

 یآوردرصد ژل پس جمع PAGE 15سپس  -SDSصفحه( و  ینانومتر )پانل باال 551در 

 (.یینزهر )پانل پا یهافراکشن

 

 یسنج فیط از استفاده ز بای، نSDS-PAGE یمشاهده شده در باندها یهانیپروتئ

ن یرا نشان داد. ا و نومن یپروتئ 59ها حضور افتهین یا .دندیگرد ییباال شناسا وضوح با یجرم

-three(3FTx)) ین سه انگشتیها، شامل توکسنیخانواده توکس پنجها متعلق به نیپروتئ

finger toxinپاز ی(، فسفولA2 (PLA2پروتئ ،)سپ یا کرین یستئیاز س یغن ین ترشحی

((CRISP) cysteine-rich secretory protein( متالوپروتئاز زهر مار ،SVMPو ) L- نو یآم
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 (.59( )51)شکل  ، بودند(LAAO) دازید اکسیاس

که آن هم  داده بود لین زهر را تشکیاز کل پروتئدرصد  1/61حدود ، ین سه انگشتیتوکس

درصد( بود.  6/5۳ن بلند )یدرصد( و چهار نوروتوکس 9/11ن کوتاه )یشامل سه نوروتوکسخود 

افته یل یدرصد( تشک 5/۳) یدیدرصد( و سه اس ۳/55) یزوفرم بازیاز چهار ا PLA2خانواده 

 (درصد 1/1)درصد(، دو متالوپروتئاز زهر مار  9/5سپ )یک کریشامل  یجزئ یهانیبودند. پروتئ

 (.59) بودند( درصد 5/1) LAAO کیو 

 

 

 (،CRISP) یسپ، کرA2 یپاز(، فسفول9FTx) یسه انگشت هایینتوکس: 51شکل 

 دارپوزه یایی( مربوط به زهر مار درLAAO) یدازاکس یداس ینوآم -L( و SVMPمتالوپروتئاز زهر مار )

Hydrophis schistosus و سهم هر کدام در زهر 

 

 عمده موجود در زهر یهانی( توکسLD50دوز متوسط کشنده ) (،1جدول )

Hydrophis schistosusمرگ و  یو بررس یرجلدیو ز یدیداخل ور یهاز شده از راهی، تجو

 دهد.یق را نشان میساعت پس از تزر ۳9تا  هاآن میر
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 Hydrophis schistosusعمده زهر  هایین( توکس50LDدوز متوسط کشنده ): 1جدول 

 بر گرم( یکروگرم( )میقساعت از تزر ۳9) یجلد یرو ز یدیداخل ور یرهایشده از مس یزتجو

 تزریق زیر جلدی 50LD تزریق وریدی 50LD توکسین فراکشن

F5 16/1 16/1 نروتوکسین کوتاه 

F5 13/1 13/1 نروتوکسین کوتاه 

F۳ 59/1 59/1 نروتوکسین بلند 

F9  فسفولیپازA2 ۳9/1 19/1 بازی 

F3  فسفولیپازA2 51/5کمتر از  51/5کمتر از  اسیدی 

 

( و Lomonteتوسط لومونت ) P. platura شکم زرد ییایمار در و نومگزارش پروتئوم 

ن مطالعه یشتر پروتئوم گزارش شده نسبت به ایب یدگیچیبر پ ی، مبن515۳همکاران در سال 

 سه با مقدار آن دریدر مقا (درصد 5/3سپ )یشتر کریمقدار ب ی، داراP. platura بود. زهر

 دازینوکلئوت -1' ین، مقداریبود. عالوه بر ا درصد( 9/5)تان و همکاران  ةمطالع

(5′-nucleotidaseو همچن )و ناشناس  درصد( 5/5-9/1) ینیرتوکسیغ یهانیپروتئ ین برخی

 .(53)نشد  ییشناسا H. schistosus ، وجود داشتند که در زهرP. platuraدر پروتئوم زهر 

ده ید زهر ومپروتئ در یکیوتوکسیا کاردی کیتوتوکسیب سیترک چیه ،و نومن یا زیدر آنال

چون  ییایدر یمارها گرید به مربوط غده در زهر نیتوتوکسیس کلون عدم مشاهده نشد.

Aipysurus eydouxii (91-95کند )یصدق م زین. 
 

 ییایمالز ییایمار درچند  یهاونومسمّیّت  قدرت

دار پوزه ییایمار در یهاات ونومیخصوص یبرخ یبه بررس(، 99)تان و همکاران 

(Hydrophis schistosusکه در مالز )شود( و مار یشناخته م ینهنگ نوک ییای، به نام مار دری

کالوسالسما رودوستوما  سه آن با زهریمقا سپس و ی( مالزLapemis curtusشاو ) ییایدر

(Calloselasma rhodostoma) یناجا کاوت و( اNaja kaouthia) اثر بالقوه  یبررس و

 H. curtusو  H. schistosus ییایدر یدر برابر زهر مارها امار کبرضد یهاونومیآنت یسازیخنث

 یآورقدرت مرگ یدارا ییاینشان داد که هر چهار مار در هاآن ج مطالعهینتا پرداختند. ییایمالز
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 (.99( )۳جاد نمودند )جدول یها ادر موش یار قویبس

 

 (50LD) یانیدوز مهلک م یسهمقا: ۳جدول 

 یاییمختلف در موش، مربوط به چهار مار در یزتجو یهابه دست آمده از راه

  I.V.LD  50 i.m.LD  50 s.c.LD 50 )میکروگرم بر گرم( و نوم
Hydrophis schistosus 13/1 51/1 16/1 اییمالزی 

Hydrophis curtus 59 59/1 55/1 اییمالزی./ 

Laticauda laticaudata 51/1 - - 

Laticauda semifasciata 55/1 - - 

 

 

 ؛سلولز -DEAEدر ستون  E. schistosaزهر  یسازخالص: 55شکل 

 یانگراد یکو  M15/1 (۳/۳ pH( در تعادل با بافر فسفات مترییسانت 5۳×1/5زهر خام در ستون )

 لیتریلی( استفاده شد. چهار ملیتریلیم 911در بافر مشابه )حجم کل  NaClموالر  1/1-1/1از  یخط

ها فراکشن ینجذب مربوط به ا یبشدند. خطوط کامل و شکسته، به ترت یآورجمع یمساو یزانبه م

 .دهدینانومتر نشان م 591را در طول موج  ینو پروتئ
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، ( و همکارانDamotharanداموتران ) E. schistosa هرز یازنیو کازئ یازنیژالت یهاتیفعال

از مار  ییایمیوشیو ب یکیولوژیفعال ب زهرن یپروتئ ییو شناسا یبه جداساز ،(9۳) 5151در سال 

سلولز  -DEAEدر ستون  E. schistosa زهر یپرداختند. خالص ساز Enhydrina schistose ییایدر

شده و  یآورزهر خام جمع یهارفت و جذب فراکشنیانجام پذ موالر 15/1در تعادل با بافر فسفات 

شده  یک خالص سازین پیدست آمد. بلندتره نانومتر ب 591طول موج در  هاآن نیغلظت پروتئ

 .(9۳)( 55 )شکل بود 93-۳3 یهامربوط به فراکشن ،یونیتبادل  یتوسط کروماتوگراف

 در حدود ینیک تک باند پروتئی، در هشتاد درصد خلوص، یسازخالص یینها ةدر مرحل

د، مشاهده شد یل آمیآکریپل -SDS ژل یبر رو یط کاهشیلو دالتون، تحت شرایک ۳۳

 (.55 )شکل

 

 E. schistosa زهر SDS-PAGE زیآنال: 55شکل 

 (خالص زهر: 9 نیال و خام؛ زهر: 5 نیال ؛یمولکول وزن نشانگر: 5نیال)

 

 لیتر،یلیبر م یکروگرمم 1/5برابر  LC50ک یشده، با  یسازن زهر خالصیپروتئ

ن را از خود نشان داد. ی( و کازئ1-3نه یبه pHن )در یز ژالتیدرولیو ه یمیآنز یهاتیفعال

 (.59)شکل 
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 E. schistose ( زهرB) ینولیتیکی( و کازئA) ینولیتیکیژالت هاییتفعال: 59شکل 

 

واند بالقوه تین زهر میپروتئ یمولکولن بخش کم وزن ین مطالعه، ایسندگان ایبه نقل از نو

 یساززهر خالص FT-IRف ی( ط5۳رد. شکل )ی، قرار گییو دارو یکیولوژیب یهادر خدمت جنبه

 (.9۳دهد )یف مربوطه، نشان میرا در ط یدیشده و وجود سه باند آم

 

 

 E. schistose شده یساز خالص زهر FT-IR فیط: 5۳شکل 
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 (P. platura) زردشکم ییایزهر مار در یاصلء اجزگر ایو د نیتوکسیپالم

است.  یاع گستردهیتوز یدارا ییایاز نظر جغراف(، Pelamis platuraزرد )شکم ییایمار در

تا قبل آن  نیب توکسیز پروتئوم ترکیار کشنده است، آنالیبس و نومک ی ینکه دارایبا وجود ا

 مطالعه لومونت و همکاران در سال در لومونت و همکاران در دسترس نبوده است.از مطالعه 

(، Pelamis platuraزرد ) شکم ییایمار درشده  یآورجمع یهانمونه یها، ونوم(53) 515۳

ز، از نظر یرنگ متماو ج دولک( با شکل یخل و ویج پاپاگایکا )خلیدر دو منطقه کاستار

ن یل زهر پروتئیپروفا RP-HPLCز یشدند. آنالقرار گرفته  یو بررسسه یمقامورد  یکروماتوگراف

 که در  طورهمان. ندبود یادیشباهت ز یپ رنگ متفاوت دارایهر دو جانور، با وجود فنوت

پ خود را حفظ نموده و یفنوت RP-HPLCل یسه پروفاینشان داده شده است، مقا 51 لشک

ده ید ،زهر نیان پروتئیدر ب یت، تفاوت قابل توجهین دو جمعین ایز بیرنگ متما یر الگوییتغ

قرار گرفت و  یمورد بررس SDS-PAGEتوسط  ،زهر یهافراکشنبه عالوه،  ،(53) شدن

مشخص  MALDI-TOF-TOFا ی nESI-MS/MSشده، توسط  ینیپسیهضم تر یهانیپروتئ

 .(53)( 5۳ )شکل دندیگرد

 

 

شده مار  یآورجمع یهانمونه ینیپروتئ یهامربوط به ونوم یهاکروماتوگرام یسهمقا: 51شکل 

دولک(، با  یجخل و یوپاپاگا یج)خل یکا(، در دو منطقه کاستارPelamis platura) زردشکم یاییدر

HPLC  18ستون  یکفاز معکوس درC 
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( به Dulce)خلیج  Pelamis platuraزرد  مار دریایی شکم و نومپروفایل شویشی پروتئین : 5۳شکل 

متر( شستشو با یک گرادیان میلی ۳/۳×511) C18فاز معکوس بر روی یک ستون  HPLCروش 

 ؛فلورواستیک اسیدتری درصد 5/1 استونیتریل حاوی

مورد  R-511 بلو کوماسی با آمیزیرنگ و درصد 55در ژل  SDS-PAGE روش زهر هایفراکشن

های هضم (، در سمت راست. پروتئینM. نشانگر وزن مولکولی ))باالی شکل( بررسی قرار گرفت

با  ،مشخص شد. سه پیک زهر MALDI-TOF-TOFیا  nESI-MS/MS شده، توسطتریپسینی 

 ترین مقدار، با ستاره نشان داده شده است.فراوان

 

ساده بوده و  ، نسبتاP. platuraً ،ییایدر یگر مارهایهمچون روند مشاهده شده در زهر د

 یغن ین ترشحی(، پروتئPLA2) A2پاز ی(، فسفول3FTx) ین سه انگشتیتوکس یهانیاز پروتئ

وه ل شده بود. سه گریناز تشکیداز و خانواده متالوپروتئینوکلئوت -1' سپ(،ین )کریستئیاز س

زهر کل بودند.  نیپروتئ درصد از 5/3، 3/95، 3/۳3 ریمقاد یدارا ،بیاول مذکور به ترت

ک ی(، pelamitoxin( P62388)ن )یتوکسی( مربوط به پالمدرصد 5۳ ~) هاآن ن جزءیترفراوان

3FTx کیر و یکوتاه زنج PLA2 پس یکر زوفرمیا سه از گروه کی و( درصد 51 ~) یباز 

 ینیکوتین ینیل کولیاست یهارندهیبا اتصال به گن یتوکسی. پالم(56)شکل  ند( بوددرصد 3 ~)

رنده، موجب اختالل در انتقال ین به گیل کولیاز اتصال است یری( و جلوگnAChRعضله )

 .(53) گرددیم یعضالن -یعصب
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های جغرافیایی مختلف در کاستاریکا ( از ریشهA ،C) platura Pelamis دو واژک رنگ: 56شکل 

د. فراوانی وشمی(، تفاوت چندانی در پروفایل پروتئین زهر دیده نBدولک( ) و خلیج)خلیج پاپاگایو 

: 3FTx( نشان داده شده است. Cنسبی پروتئین زهر به عنوان درصدی از کل محتوای پروتئین در )

از : پروتئین ترشحی غنی CRISP؛ A2: آنزیم فسفولیپاز PLA2های سه انگشتی، توکسین

: ALB: ترانسفرین؛ TRF: متالوپروتئینازهای زهر مار؛ SVMPنوکلئوتیداز؛  -NU-'1: '1 ؛سیستئین

 : ناشناختهUNK: هموگلوبین؛ HBGآلبومین؛ 

 

( و 56رسد )شکل ینظر مبه ساده  نسبتاً platura Pelamis زهر یمشخصات کروماتوگراف

ر ینظ یمار مرجان یو برخ (91) ییقایآفر یمانند کبرا ینیزم یهاهدیبه زهر االپ یادیشباهت ز

( M. corallinesنس )یکروروس کورالی( و مMicrurus altirostrisس )یوسترریکروروس آلتریم

س یدروفیه ییایدر ةدیا االپیو ( 96)( Micrurus mipartitusتوس )یپارتیکروروس میو م (9۳)

 .دارد (99)( Hydrophis cyanocinctusنتوس )کیانوسیس

ار مهلک بود، ین، در موش، بسیتوکسیکه پالم یبا وجود، یآوراز نظر قدرت مرگ

ق یپس از تزر PLA2م یآنزدند. یموجب مرگ نگرد CRISPو  PLA2 یهاکدام از فراکشنچیه

ک آن یوتوکسیت میناز پالسما و فعالیک نیت کراتیش فعالیبه سرعت موجب افزا عضالنی

دها است. یربیو PLA2زم عمل یمتفاوت از مکان هاآن در PLA2ک یتوکسیت مید. فعالیگرد

 ،یدر موش و در سه گونه ماه P. platura ی( زهر خام براLD50) یانیم ةکشند یهادوز
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 .(53) (59ند )شکل نداشت یداریتفاوت معن

 

 

 یدر موش و در سه گونه ماه P. platura ی( زهر خام براLD50) یانیکشنده م یدوزها: 59شکل 

 

 

، 5-5های : پیکA)زرد مولکولی متوسط از سه جزء اصلی زهر مار دریایی شکم هایجرم: 53شکل 

3FTx ؛B:  3پیک ،PLA2؛ C 5۳:پیک ،CRISP ،) با تزریق مستقیم بهnESI-MS  فزارانرمدر یک 

QTrap3200 (ABSciexب ) نددست آمده. 
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، 5-5 یهاکی: پA)زرد  شکم ییایزهر مار در یمتوسط سه جزء اصل یمولکول یهاجرم

3FTx ؛B3ک ی: پ ،PLA2 ؛C5۳ک ی: پ ،CRISP )بهم یق مستقیبا تزر nESI-MS دست ه ب

 .(53) (53ند )شکل آمد

 

 E. schistose زهرح یتلقاز  یناشز یولیرابدومو  یوپاتیم

سمّی  اریبس ،انوس آرامیانوس هند و اقیاق یریگرمس هایآبساکن  ییایدر یمارها

، دهانه ها، تاالبیساحل هایآبدر  ،Enhydrina schistosa ییایمار در یهاهستند. گونه

ن یا د.نکنیم یا زندگیآس یشرق تا جنوبالنکا و یق سریفارس از طرجیرودخانه و مصب خل

ران و مردم را در یگیکه ماه است النکایدر سر ییایدر ین مارهایترهاجمماز  یکیمار به عنوان 

کوالراتنه  ده توسطیدهد. در سه مورد گزارش مختلف به ثبت رسیمعرض خطر قرار م

(Kularatne ) ح یاز شدت تلق یبا درجات مختلف یقربان، سه (93) 515۳و همکاران در سال

ک ی ،مارین بیالنکا مراجعه نمودند. اولیمارستان در ساحل غرب سریبه دو ب E. schistosaزهر 

مار یب بود. (CKار باال )یناز بسین کید با سطح کراتیشد یکه درد عضالنبود ساله  5۳ر یگیماه

 ماریهر دو بداشت.  یپرکالمیباال و ها CK، سطح ینوریوگلوبیساله با م 95ر یگیک ماهیدوم 

 .(93) (51ند )شکل نشان دادرا  یوپاتیم یهایژگیخود و یوگرافیالکتروم افته، در ثبتیبهبود 

 دهد.یک مذکور را نشان میوپاتی( فرد مEMG) یوگرافی(، الکتروم55شکل )

 

 )ب(  )الف(

 

 

 

ادرار با خصوصیات میوپاتیک ب:  E. schistosaتلقیح زهر ناشی از  قربانی الف: فک باز در: 51شکل 

 النکاییسری ةسال 95در ماهیگیر  E. schistosaقرمز تیره ناشی از شدت تلقیح زهر 
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کامل  یهاول یکم با الگو ةدامن مدتکوتاه MUAPs ةنشان دهند یوگرافیثبت الکتروم: 55شکل 

 E. schistoseزهر  یحاز شدت تلق یناش یوپاتیک،سازگار با اختالل م

 

مورد در دهانه رودخانه گام  ییایک مار دری توسطکه بود ساله  ۳5ک مرد ی ،مار سومیب

 دیدز شیولیرابدومپس از گزش و پس از آن هفت ساعت  ،ید عضالنیشدگزش قرار گرفت. درد 

ن یا دیمؤ ن مشاهدات،یادرگذشت.  یقلب یهاعهیعلت ضاه ب ،سه روزپس از  یقربان و ده شدید

 دیز شدیولیرابدوم موجب گزش با آنو  بودهکشنده  ییایک مار دری ،E. schistosa که است

 .(93) گرددیم

ه دیاز زهر مار االپ ،ا در موشینوریوگلوبیوجود آورنده مه ن بیدو پروتئک مطالعه، یدر 

 ،نهید آمیاس یهابیکه از نظر ترک قرار گرفتند ییشناسامورد  Pseudechis colletti ییایاسترال

دار پوزه ییایمار در و نوم به با عمل مشابهو  A پازیفسفول یهاآنزیم اب یادیزار یشباهت بس

(Enhydrina schistosaاز خود نشان دادند ) (۳1.) 
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های در نمونه یرمستقیمغای های واسطهتوئیچ ;(aروی )میکروگرم بر لیتر(  9)ها اثر ونوم: 55شکل 

(، ACh) ها به استیل کولینپاسخ (:bو )( جوجه biventer cervicisسرویسیس ) بیونتر عضله -عصب

های انقباضی به استیل کولین و (. مهار قابل توجه پاسخKCl( و پتاسیم کلرید )CChکارباکول )

 N. scutatusهمه مارهای دریایی و مار  و نومتوسط  طور به کارباکول )و نه به پتاسیم کلرید اگزوژن(،

 

ل یبه است هاآن یانقباض یهاو پاسخ ییایک چند مار درینروتوکس یزهرها

 نیکول

نا یدریانه ییایزهر چند مار در یتیسی(، نروتوکس۳5) 511۳( و همکاران در Chetty) یچت

 نا یکودا کلوبری(، التLapemis curtusس کورتوس )ی( الپمEnhydrina schistoseستوس )یش

(Laticauda colubrinaآ ،)یویسوروس الیپی( سAipysurus laevisآ ،)سوروس فوسکوس یپی

(Aipysurus fuscusو آ )یسوروس فولیپی( وسکواماتوسAipysurus foliosquamatus را در )

 سینوتک ینیزم یقرار دادند. زهر مار ببر یمورد بررس یپا و مالزیو ییایجغراف یهامحدوده
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ها ن ماریز به عنوان مرجع در نظر گرفته شد. زهر تمام ای( نNotechis scutatusاسکوتاتوس )

 بیونترم عضله یرمستقیگرم، موجب مهار انقباض غیلیکروگرم بر میم 9و  5 یدر دوزها

جاد نود درصد ین منظور، مدت زمان ایدند. بدیگرد ( جوجهbiventer cervicisسرویسیس )

 کی، در غلظت ییایدر یدند. زهر همه مارهاینگ عضله محاسبه گردیچیمهار طول توئ

 یانقباض یهابودند. پاسخ N. scutatusتر از زهر یقو یقابل توجه طور به ،تریلیلیم کروگرم/یم

 و نومتوسط  یقابل توجه طور به اگزوژن، KCL( و نه به CChن و کارباکول )یل کولیبه است

 .(55)شکل  دندیمهار گرد N. scutatusن یو همچن ییایدر یهمه مارها

به مهار  یب پاسخ قابل توجهیترتکرو موالر، به یم 51موالر و یلیک می یهادر غلظت

ها نیتوکس یناپسیس حضور پس ة( نشان دادند که نشان دهندCChن و کارباکول )یکول لیاست

 .(۳5( )6)جدول بود 

 

 ؛یاییدر یمارها یها( ونومیقه)دق 90T یرمقاد: 6جدول 

 .(P<11/1است ) یدهگرد یسهمقا N. scutatus ینیها نسبت به مقدار مار زماختالف

 زهر مار
 (لیترغلظت )میکروگرم بر میلی

5 9 

(مالزی)   E. schistosa  5/95 1/51 
A. fuscus 5/99 59 

(ویپا)  E. schistosa  3/93 5/59 
L. colubrina 1/۳۳ ۳/5۳ 

A. laevis ۳۳ 1/51 
A. foliosquamatus 1/56 59 

(ویپا)  L. curtus  3/۳۳ 1/99 

(مالزی)  L. curtus ۳/۳1 1/9۳ 
N. scutatus 9/5۳۳ 5/19 

 

ن یع، اد. در واقینماید مییرا تأ ییایزهر مار در یقو یناپسیپس س یت عصبیها، فعالن دادهیا

 هستند. ینیزم یتر از مارهایار قوی، بسیاسکلت یعضالن یاتصاالت عصب یبر رو یها، حتنیتوکس
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 (Enhydrina schistosaدار )پوزه ییایزهر مار در یو عضالن یعصب یهاتیّسمّ

 به صورت (Enhydrina schistosaدار )پوزه ییایزهر مار در A2 یپازیفسفول یهاتیفعال

 -یو انتقاالت عصب یانقباض یهابه موش و اثرات آن بر پاسخ یا داخل عضالنیو  یدیداخل ور

: عضله e.d.l( و لونگوس اکستانسور انگشتان )یدر عضله سولئوس )عضله کند انقباض یعضالن

ک م، توسط برویآنز یمیستوشیز هیعضالت و ن یکیات مورفولوژی(، خصوصیتند انقباض

(Brookو همکاران، مورد مطالعه قرار گرفتند ) (۳5). 

 یبرهایل استراحت غشاء فیقابل برگشت در پتانسغیر ع ویک کاهش سریح زهر، یتلق

م یک مستقیپس از پاسخ به تحر ،e.d.lبر  یار کمتریر بسیثأعضالت سولئوس و با ت یعضالن

قابل مالحظه ناقل،  یختگیو برانگ یخود به خود یرهاساز .دندوروجود آه م بیرمستقیا غی

ت یدر حساس یچ کاهش آشکاریده شدند. هی(، دend-platesانه صفحات )یدر تمام پا باًیتقر

 11ود دعضالت سولئوس و ح یعضالن یبرهایشتر فید. بیمشاهده نگرد یناپسیس غشاء پس

 .(59 شکل) . نکروزه شدندe.d.lدرصد از 
 

 
 ؛A2فسفولیپاز  .i.vساعت پس از تزریق  5۳در  e.d.l. (B)( و Aهایی از سولئوس )تصویر بخش: 59شکل 

 شود.فقط یک فیبر نکروزه دیده می .e.d.lاند در فیبرها نکروزه شده ةدر سولئوس هم

 

مشاهدات ر قرار گرفتند. یثأتحت ت A 5و  5نوع  یبرهایف یمیستوشین، هیهمچن

به هم  و ییعات پالسمالمایساعت(، ضا 5۳نشان داد که در فاز حاد )تا  یالکترون یکروسکوپیم

 .(5۳ شکل) وجود دارد یعضالن یبرهایف ید ساختار داخلیشد یختگیر
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 ؛A2فسفولیپاز  .i.vدقیقه پس از تزریق  91-51میکروگراف الکترون فیبرهای عضله سولئوس : 5۳شکل 

ریخته است و میتوکندری آن ملتهب و نرم و همچنین ضایعات  مه ( به شدت بهMفیبر عضله )

 شوند.پالسمالمایی )فلش( دیده می

 

 

ساعت پس از  9در سولئوس  (A) تصویر یک پایانه آکسونی توسط میکروگراف الکترون: 51شکل 

شوند. فیبر غشای آکسولما دیده می امگا شکل در آثار تعدادی ؛A2فسفولیپاز  .i.vپس از تزریق 

 ریخته است.همه عضله به شدت ب

 

 دست یدار در اعصاب عضالننیلیم یهاموتور چون آکسون یعصب یهاانهیدر مقابل، پا

امگا شکل در آکسولما و  یهالیش گذرا در تعداد پروفایک افزایمانده بودند.  ینخورده باق

 5۳ده شد، اما پس از یساعت د 9-5 یدر ط یعصب یهاانهیپاکول پوشش داده شده در یوز
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در  یناپسیپس س یهانیطبیعی، ظاهر شدند. چ به صورت موتور، یعصب یهاانهیساعت، پا

 یشده، از نظر عمق و تعداد، کاهش قابل توجه یعصبی موتور، در عضله بازسازهای پایانه

 (.51 شکل) دادندنشان 

ک تا چهار ماه پس از یمورد مطالعه، در طول  یعضالن یاز اتصاالت عصب یاریدر بس

از  ییسارکولما یغشا یناپسیپس س یهانی، چیموضع PLA2از  یناش یون عضالنیدژنراس

 (.5۳ شکلافته بودند )یطبیعی، کاهش های نظر تعداد و عمق در مقابل پایانه

 

 

 ؛A2داخل غضالنی فسفولیپاز  یقتزراتصاالت عصبی عضالنی در سولئوس یک ماه پس از : 5۳شکل 

 )فلش( ( ترمیم یافته بود. غشای پس سیناپسیMنرمال و فیبر عضله ) (Aآکسونی ) ةپایان

 )نوک پیکان(. شدنددیده  های کوتاهتک چین معمولی بود و فقط یکغیر

 

 (Enhydrina schistosa) ییایزهر مار در یدیاس یهاپازیفسفول

( با استفاده از Enhydrina schistosa) ییایاز زهر مار در یدیپاز اسیم فسفولیدو آنز

و سپس تکرار با  Bio-Rex 70 یونیو تبادل  -61G در سفادکس یکروماتوگراف یهاژل

ه ب همگن بیو دو ترک شده یساز، خالصA-25سفادکس  -DEAE یونیتبادل  یکروماتوگراف

د. نشان داده شدن یونیتبادل  یو کروماتوگراف آکریالمیدیبا الکتروفورز ژل پل دست آمده

د. وزن باش یتخم مرغ، اختصاص ةن زردیتیت لسیدو موقع ید برایم باید که آنزیمشخص گرد

 -SDS ون و الکتروفورز ژلیلتراسیژل ف ین شده توسط کروماتوگرافییم تعیهر دو آنز یمولکول
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 ییباال یدهنده محتوا ، نشانیدینواسیب آمیترک یهابود. داده 5۳111، حدود آکریالمید یپل

 .(۳9) م بودین در هر دو آنزین و آالنیسید، گلیک اسیاز اسپارت

 

 Enhydrina schistosa ییایمار در و نوم( enhydrotoxins) یهانیدروتوکسیانه

به ک، معروف یب نروتوکسی(، سه ترکGawade & Gaitondeتوند )یو گا گوید

 نمودند ی، جداسازEnhydrina schistosa ییایمار در و نومرا از  Cو  A ،B یهانیدروتوکسیان

 1۳1/1، 1۳5/1 بی(، در موش به ترتLD50 i.v) هاآن یدیمهلک داخل ور یانی. دوز م(۳۳)

 ود.بلوگرم یگرم/ کیلیم 115/1و 

. لغو ندشد یعضالن -یر، موجب مهار انتقال عصبیناپذبرگشت به صورت ن،یهر سه توکس

. وزن استها نین توکسیا یناپسیسگاه عمل پسیک جایدهنده  نشان ،نیل کولیپاسخ به است

ن، مربوط یشیپ شدهر گزارش ی، مشابه به مقادaن یدروتوکسینه انهید آمیب اسیو ترک یمولکول

 .(۳۳) باشدی( مEnhydrinaدرا )یانه یهانیبه توکس

 

 Enhydrina schistosaو Lapemis hardwickii ییایدر یزهر مارها یهانینوروتوکس

 -هستند که در اتصاالت عصب یقو یهانینوروتوکس یده حاویدروفیخانواده ه یهاونوم

 ییایدر ین عمده زهر مارهایکنند. توکسیوند برقرار مین پیل کولیرنده استیعضله، با گ

Lapemis hardwickii  وEnhydrina schistosa ًن یا. ده بودیگرد گزارشو  یجداساز قبال

 و یجهت روشن شدن ارتباط ساختار ،زریرامان ل یف سنجیخالص، توسط ط یهانیتوکس

، و یمربوط به پودر، محلول آب یهافی. طندن، مورد مطالعه قرار گرفتینوروتوکس یعملکرد

 .(۳1) (56د )شکل ن به دست آمدنیهر توکس یمیدوترمشتقات 

بتا  یربندکیپ” به صورت ،هانین نوروتوکسید ایپپت یب ساختاریترک رسد کهیبه نظر م

و  5۳65 یهاب در طول موجی، به ترتIIIو  I یمجزا یدیآم یباندها به صورت ،“یرموازیغ

55۳1 (1-cm،) (59)شکل  دنظاهر گرد. 
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 ب  الف

 

 

 
 طیف رامان نروتوکسین خالص جدا شده

 Enhydrina schistosa از زهر پودری

 طیف رامان نروتوکسین خالص جدا شده 

 Lapemis hardwictii از زهر پودری

 د  ج

 

 

 

 طیف رامان نروتوکسین خالص جدا شده

 pH 7در محلول آبی در  Lapemis hardwickii از زهر

 ها پس از تغییر دوتریومطیف رامان توکسین 

 .(صد درصد DzO)نمونه پودری در 

 نروتوکسین خالص جدا شده از زهرهای پودریطیف رامان : 56شکل 

 Lapemis hardwictiiب: Enhydrina schistoseالف: 
 pH 7در محلول آبی در  Lapemis hardwickiiطیف رامان نروتوکسین خالص جدا شده از زهر  ج:

 صد درصد DzO)نمونه پودری در  ها پس از تغییر دوتریومد: طیف رامان توکسین

 

 

 دیپپت یرموازیغ یکربندیپ کی ةدهند نشان ک،ی پیت نینروتوکس یبعد دو ساختار: 59شکل 
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مشاهده  IIIو  I یدیآم ین، در باندهایآلفا در نوروتوکس یچیاز ساختار مارپ یاچ نشانهیه

ظاهر شدند.  9۳۳، و ۳۳۳ ،99۳( cm-1ن در )یروزیمانده ت یک باقیل یها به دلکید. پینگرد

، 1/5، 35/1ب یها به ترتن طول موجیدر ا ،L. hardwickii زهرن یشدت توکس یهانسبت

عمول مغیر یاز فعل و انفعاالت درون مولکول ین است که در برخیروزین مانده تیا بودند. 9۳/1

ن یستوک یبرا ،جهین نتیهم ست.یآب، در دسترس ن یهامولکول یبرا یبوده و به راحت ریدرگ

Enhydrina schistosa  .ن یروزیدرصد از مولکول ت 11ن است که تنها یت ایواقعبه دست آمد

ک خط یفقدان  باشد.یزر رامان میجه لیون، در توافق کامل با نتیتراسیاصالح شده توسط ن

در معرض قرار  ،پتوفانیتنها تر یایدهنده بقا ممکن است نشان، cm 59۳5-1 ز دریرامان ت

 .گرفته باشد

طه بکسان بودن رایدهنده  نشان ،(cm-1) 155متقارن در  نسبتاً یدیسولف یک دیک پی

ان ف رامید در مولکول است. در طیسولف یوند دیهر چهار پ یبرا باًیتقر C-C-S-S-C-C یهندس

. دیگردمشخص  آنک یل فقدان پین، به دلیل آالنینه عدم وجود فنید آمیز اسیزر و آنالیل

ن، ید، ترئونیک اسین، اسپارتینین، آرژیدیستین، هیزیشامل لدر زهرها موجود  یدهاینواسیآم

ن، یروزین، تیسن، لویزولوسین، ایونین، متین، والین، آالنیسین، گلید، پرولیک اسین، گلوتامیسر

 .(۳1) دها بودندیاس نویمآاز  یر متفاوت در برخیبا مقاد یول، پتوفانین و تریستیمه سین

 

 فارسجیخل Hydrophis cyanocinctus ییایدر یمارهازهر 

 ینیزممار  ینولوژیتوکس یبه بررس 5155( و همکاران در سال Calveteکالوت )

Toxicocalamus longissimus ییایدر یو مارها Hydrophis cyanocinctus (99)رداختند پ .

ره قرمز(، در ی)دا (Woodlarkوودالرک ) رهیدر جز Toxicocalamus longissimus ینیمار زم

و  گینة نواستان پاپوآ (، Milneلن )یمج یخل ینوک شرقدر  ،ادیسیئر لویالجزا شمال مجمع

حرا در شمال  ییایاز منطقه حفاظت شده در Hydrophis cyanocinctus ییایدر یمارها

، در واقع از H. cyanocinctus، دارهحلق مار ییایدر یمارها شدند. یآورارس جمعفجیخل

در منطقه  5151در طول ماه اکتبر تا دسامبر سال  یمحل یگویادان میص یریگیماه یتورها
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 پت،یبا استفاده از نوک پ هاآن شیشده بودند و زهر ن یآورران جمعیا ییایحفاظت شده در

ه زیلیوفیره و پس از لیع ذخیتروژن مای(. زهر مخلوط، در ن53ره و سپس آزاد شدند )شکل یآسپ

 شده بودند. ینگهدارگراد یدرجه سانت -51ز در یشدن تا زمان آنال

 

 

 ة)دایر (Woodlarkوودالرک ) ةدر جزیر Toxicocalamus longissimusمار زمینی ( الف: 53شکل 

و  گینة نواستان پاپوآ (، Milneمیلن )نوک شرقی خلیج در  ،الجزایر لوئیسیادقرمز(، در شمال مجمع

حفاظت شده دریایی حرا در شمال  ةاز منطق Hydrophis cyanocinctus مارهای دریایی)ب( 

 .آوری شدندفارس جمعخلیج
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 H. cyanocinctusزهر  فراکشن 51در  ،(3FTxو دوازده  Iنوع  PLA2ن )پنج یهفده پروتئ

 ،یط کاهشیو تحت شرا یآورجمع یدست به صورت ،هان فراکشنیهمچن از هم جدا شدند.

 .(91دند )شکل یگرداستفاده  SDS-PAGEز یجهت آنال

 

 

فراکشن 18Cبر روی یک ستون  Hydrophis cyanocinctusگرم زهر خام میلی 5پروتئوم : 15شکل 

ی مولکولتحت شرایط کاهشی جهت تعیین جرم  SDS-PAGE آوری و توسطدستی جمع به صورت ها

 مورد آنالیز قرار گرفتند. ESI-MSتوسط  HPLCهای استفاده شدند. همچنین، فراکشن
 

 H. cyanocinctus و T. longissimus زهر در ینیتوکس مختلف یهاخانواده از درصد: 9جدول 

 های زهری تام )%(پروتئین خانواده پروتئین
Tl Hc 

 5/95 5/35 توکسین سه انگشتی

 5/15 -  زنجیرکوتاه  هاینوروتوکسین

 ۳/53 - زنجیر بلند هاینوروتوکسین

 I 1/۳ 3/59-نوع A2فسفولیپاز 

 - ۳/5 مار و نوممتالوپروتئیناز 
 

 پروتئوم از درصد 53 و 95ب، ی، به ترتI نوع PLA2ن یو پروتئ یسه انگشت یهانیتوکس

نال و جرم یترم N یبا توجه به تشابه توال ،یسه انگشت یهانیتوکس. دادندیمل یرا تشک زهر

شکل و  9شدند )جدول  یبندطبقه ریزنج و بلند ریزنجکوتاه  یهانیبه نوروتوکس ،یمولکول
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سه قرار ی(، مورد مقا95در شکل ) ییایو در ینیزم یمارها یهاتام گونه یپروتئوم زهرها (.95

 اند.گرفته

 

 

 ؛های مارهای زمینی و دریاییمقایسه پروتئوم زهر تام گونه: 55شکل 

 Hydrophis( و A)پانل  T. longissimus ها از خانواده مختلف توکسین در زهرنسبت پروتئین

cyanocinctus  پانل(B .)3FTx .توکسین سه انگشتی ،SNTxنروتوکسین کوتاه؛ : 

LNTx نروتوکسین بلند؛ :SVMP مار؛  و نوم، متالوپروتئینازPLA2 فسفولیپاز :A2 نوع-I 

 

زهر  ءجز ۳ت است که تنها ین واقعیا یحاک ،H. cyanocinctus و نومپروتئوم  یسادگ

ک ی ،(PLA2ک مولکول یره بلند، و ین با زنجیکوتاه، دو نوروتوکسره ین با زنجینوروتوکس سه)

ن انتظار ینوروتوکس یطور که از فراوان دارا بودند. هماندرصد را  1ش از یب ینسب یفراوان

و  یدیداخل ور یهاقیکم و در تزر نسبتاً ،موش یبرا، H. cyanocinctusزهر  LD50رود، یم

 LD50باال ) یتیسین توکسیچن کروگرم/ گرم بودند.یم 565/1و  595/1ب یبه ترت یداخل صفاق

 یناپسیسک پسینروتوکس یات زهرهایکروگرم/ گرم(، از خصوصیم 5تا کمتر از  1۳/1ن یب

، ممکن یناپسیپس س یهانی(. سرعت عمل نوروتوکس۳۳-۳3، ۳5، 95است ) ییایدر یمارها

ع طعمه در حال حرکت ین سرع و کشتیحرکت نمودن سریب یبرا یاست تحت فشار انتخاب

 به وجود آمده باشد. یط آبیک محیدر 
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 ییایدر مار rSN285و  rSN311 ،rSN316ن ینوروتوکس -α یهانیپروتئ

Hydrophis cyanocinctus Daudin 

بزرگ  یتصادف ین توالییتوسط تع sn316و  sn311 ،sn285 یهاسه ژن مختلف، به نام

 Hydrophis ییایاز مار در و نوممربوط به غدد  یت باالیفیک cDNAاس کتابخانه یمق

cyanocinctus Daudin، ( توسط پنگPengو همکاران در سال ) (11) نددیکشف گرد 5119 .

د یاس 95ن از یره مختلف کوتاه آلفا نوروتوکسین سه ژن، سه زنجینشان داد که ا یز توالیآنال

د یاس ۳1د بالغ یک پپتیو سپس  یانهید آمیاس 55گنال ید سیک پپتی بر ملتشمنه، یآم

و  sn311بالغ  یدهاینشان داد که پپت هانهید آمیسه اسیکند. مقایم یرا کدگذار یانهیآم

sn316 محل ۳۳ت یبوده و تنها در موقع همسانار یبس ،Lys46  وSer46اختالف  ی، دارا

آلفا  ره کوتاهینه حفاظت شده در زنجیآم یدهایفاقد اس sn285د بالغ یهستند. پپت

 ند.باشیم ،Arg33و  Asp31ها، نینوروتوکس

 

 
 rSN285و  rSN311 ،rSN316/ تریسین  تریس SDS-PAGEآنالیز : 55شکل 

 های محلول تام از: پروتئین5الین ؛ pETTRXSN285- (DE3)BL21 : پروتئین تام5الین 

pETTRX-rSN285-(DE3) BL21 پروتئین فیوژن خالص 9الین ؛ :TRX-rSN285 الین؛ 

 ؛ الین3Cضم شده توسط پروتئاز ه TRX-rSN285: محصوالت پروتئین ترکیبی۳

 ةنروتوکسین خالص نوترکیب زنجیر ۳الین  ؛rSN285: نروتوکسین خالص نوترکیب زنجیره کوتاه 1

 نشانگر پروتئین 9؛ الین rSN316کوتاه  ة: نروتوکسین خالص نوترکیب زنجیر6؛ الین rSN311 کوتاه
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( کلون pTRX) نیوردوکسیوژن تیف یانیک وکتور بیبه  ،نیسه نوروتوکس یکدگذار یتوال

شتر یب یساز ان شدند. پس از خالصیب E. coliب محلول در ینوترک یهانیو به عنوان پروتئ

گرم/ یلیم 51، حدود G-50 ک ستون سفادکسیسفاروز و سپس  CMک ستون یبا استفاده از 

ن یبه دست آمدند. سه پروتئ درصد 31 یخلوص باالب با ینوترک یهانین پروتئیا از تریل

 (11( )95)شکل  در نظر گرفته شدند rSN285و  rSN311 ،rSN316خالص شده به عنوان 

لودالتون، یک 61۳/۳و  351/۳، 3۳9/۳ یب با وزن مولکولیب، به ترتین نوترکین سه پروتئیا

 بیبه ترت هاآن LD50ر یدند. مقادیگرد یشده طراح ینیبشینه پیآم دیاس یه به توالیشب

 ،بین نوترکینوروتوکس -α سه موش بود. یلوگرم برایک گرم/یلیم 1۳۳6/1و  131/1، 1956/1

باالتر از دو  یکم rSN285سمّیّت  موش داشتند، اما یبرا(، LD50) یمشابه یکشندگسمّیّت 

 (.15) بود یمطالعات قبلبا  سهی، قابل مقانینوروتوکس -α مربوط به LD50ر یگر بود. مقادیمورد د

شان داد ن یعضالن -یانتقال عصب یب روینوترک یهانین پروتئیاثرات ا یمطالعات بر رو

 یهانین نوروتوکسیگردند. ا یعضالن -یع انتقال عصبید مهار سریتوانند تولیم هاآن که همه

 ینیکول لیتاس کینیکوتین یهارندهیرا توسط اتصال به گ یتوانند انتقال عصبیم ،یناپسیس

(nAChRsمهار نما )گردند، ینم یونی یهاها موجب بازشدن کانالرندهیاتصال به گ .ندی

 ن خالصیمشاهده نمود. سه پروتئ ،ند مهاریتوان در طول فراینم را انقباض عضله نیبنابرا

rSN311 ،rSN316  وrSN285 ساعت  کی در عرض یعضالن -یع انتقال عصبیموجب مهار سر

 دند.یگرد

 

 Hydrophis cyanocinctus ییای( زهر مار درPLA2-H1) A2پاز یفسفول

( جدا شده از PLA2-H1ک )یتوکس A2پاز یک فسفولی یی(، توانا5111و همکاران ) یعل

رات ییس و تغیونکروزیم یالقا ییتوانا یرا برا Hydrophis cyanocinctus ییایزهر مار در

 .(15)را مورد مطالعه قرار دادند  ییک در موش و موش صحرایستوپاتولوژیه

 یاهآن در موش یداخل صفاق LD50بوده و سمّی  اریبس شده، خالص PLA2-H1 میآنز

، منجر یلوگرم بود. خالص سازیک گرم/یلیم 19۳/1و  1۳1/1ب برابر یبه ترت یو سور ییصحرا
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گرم میلی 911/1داخل صفاقی برابر  LD50 زهر خامسمّیّت  در یبرابر 59ش از یش بیبه افزا

ا س، بیونکروزیم یالقا د.یدر موش( گرد گرم بر کیلوگرممیلی 691/1در رت و  بر کیلوگرم،

د یونکروز شدینشان داده شد. م ،دهید بیاف عضالت آسی( از الCKناز )یک نیکرات یرهاساز

PLA2-H1 ون یکوئله شدن و دژنراس، وایچون، نکروز و ظهور ادم با ارتشاح سلول یراتییبا تغ

وانات، یدر ح ینوریوگلوبی، بدون مین سلولید بیعات دلتا و ادم شدیبا ضا یعضالن یهاسلول

، یکانون ینکروز توبول کی ه،یکل یهابخش یکروسکوپ نوریم ین شده بود. بررسیعج

 .(99شکل ) ها را نشان دادال توبولیتلیون اپیال و دژنراسیتلیون کامل پوشش اپیسکواماسید

 

 

میکرولیتر از محلول نرمال  511( میکروگراف نوری کلیه در گروه کنترل با دریافت A: 59شکل 

( Bهای کلیوی نرمال با اپیتلیال سالم دست نخورده )سر فلش(. ).(. بخش توبولi.pسالین )

توبولی کانونی . نکروز H1-2PLA(.i.p) میکروگرم 1/۳فوتومیکروگراف گروه آزمون پس از دریافت 

رهای دو ها )سها( و انحطاط اپیتلیال توبول)سر فلش(، دیسکواماسیون کامل پوشش اپیتلیال )فلش

که نشان  H1-2PLA (.i.p. )میکروگرم 1/۳( فوتومیکروگراف از گروه آزمون با دریافت Cپیکانی(، )

 ها )سر پیکان(دژنراسیون مشخص اپیتلیال شده توبول ةدهند
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در  یون چربیلتراسیق، انفیساعت پس از تزر 5۳کبد  یهااز بخش یرکروگراف نویم

ک یم در یپارانش یساعت، واکوئله شدن چرب ۳9متراکم و پس از  یکبد یهام و سلولیپارانش

 انفیلتراسیونه، اتساع برونش و یر یهان در بخشیهمچن .(9۳را نشان داد )شکل  یکل یالگو

 .(15( )91در آلوئول مشاهده شدند )شکل  یالتهاب یهامشخص از سلول

 

 

میکرولیتر از محلول نرمال  511میکروگراف نوری کبد در گروه کنترل با دریافت  (A): 5۳شکل 

( فوتومیکروگراف گروه Bهای کبدی نرمال )پیکان( و پارانشیم یکنواخت، )بخش سلول ؛.(i.pسالین )

ساعت. انفیلتراسیون  5۳و تشریح بعد از  H1-2APL .H1(.i.p. )میکروگرم 1/۳آزمون پس از دریافت 

( فوتومیکروگراف گروه C) ؛های کبدی متراکم )فلش(چربی در پارانشیم )نوک پیکان( و سلول

ه شدن واکوئل ؛ساعت 5۳و تشریح بعد از  H1.-2PLA (.i.p. )میکروگرم 1/۳آزمون پس از دریافت 

 چربی پارانشیم )نوک پیکان(
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میکرولیتر از محلول نرمال  511میکروگراف نوری ریه در گروه کنترل با دریافت ( A): 51شکل 

( Bدهد. )بخش برونش نرمال )نوک پیکان( و آلوئول دست نخورده )فلش( را نشان می ؛.(i.pسالین )

 ۳9تشریح بعد از و  PLA2-H1 (.i.p) .میکروگرم 1/۳فوتومیکروگراف گروه آزمون پس از دریافت 

 ها(های التهابی در آلوئول )فلشونش متسع )نوک پیکان( و انفیلتراسیون مشخص سلولبر ؛ساعت

 

 راتییمتوسط در عضالت و تغ یتیسیوتوکسیم یموجب القا PLA2-H1 میدر کل، آنز

س از ده بود. پیگرد ینوریوگلوبی، بدون وجود میاتیح یهاف در اندامیک خفیستوپاتولوژیه

، کاهش تحرک در عرض چند ساعت و فلج یشگاهیوانات آزمایبه ح i.p ،PLA2-H1ق یتزر

 یساعت در موش ظاهر شد. بررس 1-۳و  ییساعت در موش صحرا 51-55 کامل پس از

 یهاهیرات در کلییها را نشان داد. تغهیه، کبد و کلیهر دو موش، تورم ر یهااندام یماکروسکوپ

ساعت زنده  ۳1که تا  یواناتیوص در حباالتر از گروه شاهد بود. کبد به خص یده کمید بیآس

 .(15)ر رنگ شده بود ییتغ یمتورم و دارا یکم ،مانده بودند
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 Hydrophis cyanocinctus ییایزهر مار در (H1و  H2) A2 یهاپازیفسفول

با  ،Hydrophis cyanocinctus ییایاز زهر مار در (H1و  H2) A2 پازیم فسفولیدو آنز

 یجداساز. (19)شدند  یسازجدا ،لینوکلئوس C18ک ستون ی یبر رو RP-HPLCاز  استفاده

 51ش از یب ی، منجر به جداسازییاین مار درید زهر خام این و پپتیمختلف پروتئ یاجزا

 (.9۳د )شکل یفراکشن گرد
 

 

 جداسازی اجزای مختلف پروتئین و پپتید زهر خام زهر: 5۳شکل 

 C18بر روی یک ستون  RP-HPLC، با استفاده از Hydrophis cyanocinctusمار دریایی 

 نانومتر 591نوکلئوسیل، در طول موج 

 

ر ب را دیک ترکیهر فراکشن، فقط  یدر خلوص و برآورد جرم مولکول یجرم یسنجفیط

نشان  A2 یپازیت فسفولین فعالیکه باالتر 5۳و  5۳ یهاکیها نشان داد. پاز فراکشن یاریبس

ص، به خال یپازهاین فسفولیا یکیتیکاتال یهاتیدند. فعالینام H2و  H1ب، یدادند را به ترتیم

 .زهر بود یپازهایت فسفولیدرصد از کل فعال 59و  53ب حدود یترت

ون یز قرار گرفت. یمورد آنال MALDI MS، توسط PLA2هر دو  یجرم مولکول

ب نشان دهنده یدالتون، به ترت 5/595۳9 و 5/59193m/z در [+MH] پروتونه یهامولکول

هستند )شکل  PLA2 H2و  PLA2 H1 یدالتون برا 5/595۳6و  5/59199 یوزن مولکول
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a96شکل  55ک ی(. پ(b96 )پاز یت فسفولیفعال یدارا کهA2 یجرم مولکول یدارا بود یکم 

 بود.( Da 9/596۳5+=MH) و برابر H2 و H1مشابه 

 

 

( زهر مار دریایی b) H2( و a)H1خالص  A2فسفولیپازهای  MALDI MSطیف : 56شکل 

Hydrophis cyanocinctusهای خالص آوری شده از فراکشن، جمعRP-HPLC 

 

تنوع  یایگو، H. cyanocinctus ییایدر زهر مار در PLA2م یزوآنزیک ایش از یحضور ب

 باشد.یمها نین کالس از پروتئیدر ا یو عملکرد یساختار

در مار هوبو،  X ،b ،TFLV PL-Iaر یزهر نظک منبع یدر  PLA2ن گونه یچند معموالً

 کا یدر ناجا موسامب Oxyuranus scutellatus، CM-I–IIIن آلفا، بتا و گاما از یپوکسیتا

(Naja mossambica )ا یDEI–III ( در ناجا مالنولوکاNaja melanoleucaوجود دارد. ا )ن ی
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 (.11و  1۳)دارند  یاار گستردهیبس یکیو فارماکولوژ ییایمی، شیکیزیات فیها، خصوصمیزوزیا

با  Hydrophis cyanocinctus ییایمختلف زهر خام مار در یکیولوژیسه خواص بیمقا

 شود.یده مید(، 3) خالص در جدول A2 یپازهایفسفول

 

( H2 و H1) A2 یپازهایفسفول شده صیتخل و خام یزهرها مختلف یکیولوژیب اتیخصوص: 3جدول 

 Hydrophis cyanocinctus ییایدر مار

 PLA2-H1 H2-2PLA تام و نوم خصوصیات

 2PLA (μmol/min/mg) 119/51±5۳5 61/۳16 51/1±5۳1فعالیت ویژه 

 50LD (i.p. mg/kg, b.w.) 551/1±911/1 113/±1۳1/1 - 

 - - - فعالیت همولیتیک )مستقیم(

 ۳9/1±155/1 ۳/1±199/1 965/1±113/1 فعالیت همولیتیک )غیرمستقیم(

 19۳/1±۳5/۳ 115/1±1۳۳/1 119/1±1۳5/1 (μg/paw) در موش (MEDمینیمم دوز القاء کننده ادم )

 ۳1/5۳1±51۳/51 61/591±1۳5/9 559±561/51 میکروگرم( 1۳5/1و  1۳۳/1، ۳5/۳نسبت ادم )در دوزهای 

 - - - فعالیت همولیتیک 

 

 a (Hydrophitoxin a )206ن یتوکسیدروفیه

 Hydrophis ییایزهر خام مار درسمّی  اجزاء 5369 در سال ( و همکارانLiuلئو )

cyanocinctus د. در نمودن یسازجدا ،ل سلولزیمت یکربوکس یستون یرا توسط کروماتوگراف

 (.1۳( )99)شکل  شد یجداساز ین کروماتوگرافیاز ا یک اصلیابتدا، هشت پ

 

 

 یستون یرا توسط کروماتوگراف Hydrophis cyanocinctus یاییزهر خام مار در یجداساز: 59شکل 

 یدکلر یمسد یانسلولز با گراد یلمت یکربوکس
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د که یک از هشت فراکشن انجام و مشخص گردیهر  مربوط بهه یاولسمّیّت  مطالعات

که  VIIIهستند. فراکشن  یتیسیت نوروتوکسین فعالیشتریب یدارا VIIIو  VI ،VII یهافراکشن

 یسازخالص G-15سفادکس  ون مجدد، توسطیزاسیلیوفیبود پس از لسمّی  ن مادهیشتریب یدارا

 .(93)شکل  تر بودک کوچکیک پی یگریدعمده و  یکی ،کید که خود شامل دو پیگرد

 

 

 یاییزهر مار درVIIIاز فراکشن  یاصلسمّی  یباتترک یشترب سازیخالص: 53شکل 

Hydrophis cyanocinctus استات ومیآمون یانسلولز با گراد یلمت یکربوکس یستون یبا کروماتوگراف 

 

ب یترک ی( نام گرفت، براHydrophitoxin a) a نیتوکسیدروفین جزء که هیترفراوان

ن و ینه )از جمله آسپاراژیآم یدهایاس 53نه مورد مطالعه قرار گرفت که شامل ید آمیاس

و مشابهت  یاز نظر اندازه مولکول aن یتوکسیدروفیبود. ه ن(یل آالنیفن بدونن و یگلوتام

(، 19و  16) باشدیم اند،گزارش شده که قبالً ینیو زم ییایدر یر مارهایسا همانندساختار، 

 .(16) باشدیمدارا  Lapemis hardwickii ن مشابهت را بایشتریکه ب

 

 b (hydrophitoxin b)ن یتوکسیدروفیه

شده از زهر  یک جداسازیاز سه جزء توکسن، ین توکسیتر، فراوان5369و و همکاران، یل

ن را ی( و دومa hydrophitoxin) a نیتوکسیدروفیرا ه Hydrophis cyanocfnctus ییایمار در

 VIIو  VIدو فراکشن  هاآن .(13گذاشتند )( نام hydrophitoxin b) bن یتوکسیدروفیه
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 قرار دادند. یبررسمورد ، ن رایشیمطالعه پ یکروماتوگراف یشده در جداساز یآورجمع

با  یتوسط ستون کروماتوگراف ،VI( خالص از جزء hydrophitoxin b) bن یتوکسیدروفیه

وم استات در یبافر آمون یان خطیک گرادیبا استفاده از (، CM-52) ل سلولزیمت یکربوکس

1/۳PH  به دست آمد و از جزءVII ن یتوکسیدروفیه هاآن د.یجدا گردb ک اول به یاز پ را

 .(۳1وردند )شکل آ دست

 

 

با  cyanocinctus Hydrophis یاییاز زهر مار در ینتوکس یشترب یسازخالص: 91شکل 

استات و به دست آمدن  یومآمون یانسلولز با گراد یلمت یکربوکس یستون یکروماتوگراف

 اول یکاز پ b یدروفیتوکسینه

 

که  یاصل یاز کروماتوگراف VII( مربوط به فراکشن ۳1ک دوم )شکل یب پیترکن، یهمچن

 ده شد.ینام c (hydrophitoxin c)ن یتوکسیدروفیانجام مطالعات بود ه یهم برا یمقدار کم یدارا

 

 aد یس الپموئیدروفیو ه aس اورانتوس یدروفیه یهانینوروتوکس

د یس الپموئیدروفیو ه aس اورانتوس یدروفیه یها، به نامیک اصلیبات نوروتوکسیترک

aییایدر یمارها و نومب از ی، به ترت Hydrophis ornatus ج ین و خلیپیلیبه دست آمده از ف

 یجداساز ینیپیلیف Hydrophis lapemoides ییای( و مار درMcCluerمک کلوئر )

 .(۳1) اندشده

 -CMک یج مک کلوئر توسط یخل Hydrophis ornatus ییایدر یخام مارها یهاونوم

در موش اد یز یت کشندگیفراکشن با فعالک ی. (۳5-)شکل الف دیگرد یسازسلولز خالص
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ن ید. ایگرد یسازخالص G-11 ک ستون سفادکسی، با ونیاسزیلیوفیو ل یآورپس از جمع

س یدروفیه ،زهر خام را داشتسمّیّت  درصد 61ن و یپروتئکل درصد از  ۳5ن که یتوکس

 نام گرفت. a (Hydrophis ornatus a)اورانتوس 

 

 

 Hydrophis ornatus یاییخام مار در و نومسلولز از  -CM یستون یکروماتوگراف: 95شکل 

 یاییخام مار در و نوم( از CM-52سلولز ) -CM یستون یکروماتوگراف )الف( مک کلوئر یجخل

Hydrophis ornatus ب( یلیپینیف( 

 

ن منوال صورت یبه همز ین ینیپیلیف Hydrophis ornatus ییایخام مار در و نومص یتخل

 نید. ایانجام گرد ژل الکتروفورز -سکیدک یفراکشن با  یسازگرفت. هر چند که خالص

س اورانتوس یدروفیعنوان هتحت ن از کل زهر خام را داشت یدرصد از پروتئ 19ن که یتوکس

a ینیپیلیف (Hydrophis ornatus a) ب( -۳5)شکل  شناخته شد. 

 الف

 ب
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ج مک یخل ییایهمچون مورد مار در، Hydrophis lapemoides یاییمار درخام  و نوم

به  را بودن از کل زهر خام را دایدرصد از پروتئ ۳۳ن که ین توکسیا. دیگرد یسازکلوئر خالص

 .(۳5)شکل  شناخته شد a (Hydrophis lapemoides a)د یس الپموئیدروفیعنوان ه

 

 

 (CM-52) سلولز -CM یستون یکروماتوگراف: 95شکل 

 Hydrophis lapemoides ییایدر مار خام و نوم از

 

کروگرم/ گرم یم 13/1برابر  یبه موش سور یق عضالنین در تزرین توکسیا LD50مقدار 

ن یب توکسیل شده بود. ترکینه تشکید آمیمانده اس یباق ۳1ن از یوزن بدن بود. هر توکس

، Astrotia stokesii با مار نیپیلیکلوئر و فج مکیخل Hydrophis ornatus ییایدر یمارها

 .بودندمشابهت  یدارا

 

 ،Hydrophis spiralis، ییایدر یهامارزهر  یکیمورفولوژو  ییایمیوشیاثرات ب

H. Cyanocinctus، H. Lapemoides  وLapemis curtus 

(، CPK) نازین فسفوکیل کراتیاز قب ییایمیبات شیو ترک هاآنزیم یبرخ یسطوح سرم

(، گلوتامات اگزالواستات GGTداز )یپپتل ترانسیگلوتام -(، آلفاLDHدروژناز )یالکتات ده

 -9( و ALPن فسفاتاز )ی(، آلکالGPTناز )یآم روات ترانسیپ-(، گلوتاماتGOTناز )یآم ترانس

ن تام و یروبیلین، بینیشامل گلوکز، کرات سرم ییایمیبات شین ترکی( و همچنAMYالز )یآم

ن تام، پس یکل و پروتئ ید، چربیسریگل یتروژن اوره خون، کلسترول، ترین، نیم، آلبومیمستق
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 ،Hydrophis spiralis ییایاز جمله چهار مار در ییایزهر چند جانور در یشگاهیح آزمایاز تلق

H. Cyanocinctus ،H. Lapemoides  وLapemis curtus (.۳5قرار گرفتند ) یمورد بررس 

 3/5و  61/1، ۳1/1، ۳1/1 ب،یبه ترت ییایدر یمارهان یزهر خام ا i.v ،LD50 ریمقاد

 یساعت، دارا51پس از  LD50ک دوم یدوز  ةافت کنندیدر یهاموشلوگرم بود. یک گرم/یلیم

ساعت زنده ماندند. زهر  ۳9تا  LD50ک سوم ی ةافت کنندیبودند اما گروه در یط بحرانیشرا

 گرم/یلیم ۳/1برابر  LD50زهر ) نیتریعنوان قوبه  Hydrophis spiralis ،ییایمار در

اد جیگر زهرها ایسه با دیدر مقا یسرم یهاآنزیم در سطوح یش قابل توجهیلوگرم(، افزایک

قابل  طور به زیتروژن اوره خون نین، نیروبیلیسرم گلوکز، ب ییایمیش یکرده بود. غلظت اجزا

 وریدیق ید پس از تزریسریگلیکل، کلسترول و تر ین، چربین، آلبومیباال بود. پروتئ یتوجه

 دا کرده بود.یزهر، کاهش پ

ا و ههیسه صفرا، ریدر کبد، طحال، ک یاقابل مالحظه یکیرات مورفولوژیین تغیهمچن

 یادار ،ییایکننده زهر مار در افتیوانات دریده شد. حید ییایدر یهاا و ماریزالیدر زهر ف ،قلب

 یال به قهوهید مایاه و سفیس یهاو لکه ل به قرمزیما یاخشن و رنگ قهوه یبا سطح یکبد

قلب  یبر رو یاا قهوهیقرمز  یهالکه زین و در چند مورد بودند رهیت یانامنظم، طحال قهوه

ه زرد ل بیاممتد یروشن به سف یل به رنگ صورتیما رنگه از یرات رنگ رییمشاهده شدند. تغ

 ده شد.ید قرمز مشخص، یهابا رگه

 یارهاک زهر میوتوکسیک و کاردیک، هپاتوتوکسینفروتوکس یقونه تنها گزارش اثرات 

، مناسب و به موقعصورت عدم درمان موارد، در  یبرخموجود است بلکه در در منابع  ییایدر

 .(۳9و  ۳5) اندده شدهیز دیفلج و مرگ ن

 

 Hydrophis spiralis زرد ییایگزش با مار درآثار  یبرخ
 

از  یالنکا، برخیدر سر Hydrophis spiralisزرد  ییایدرک مورد نادر از گزش با مار یدر 

 یلنفاو یهار وقوع درد در محل گزش، بزرگ شدن گرهیمار، نظیرمعمول در بیتظاهرات غ

ش ین یجا د.ی، مشاهده گردیعصب عالئمعضله حساس به لمس و  ،دیشد یالژیو م یامنطقه
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 .(۳۳) النکا بودیدر سر ییایدربا مار  ،ن مورد گزشین اولیا د.یگزارش گرددر محل گزش 

 

 Hydrophis gracilis ییاین مار دریتوکس

، تنها دو Hydrophis gracilis ییاین مار دریدر مورد توکس pubmed یدر جستجو

مربوط  ن،یاست و دوم( ۳1) ییایدر یک مارهایلوژنیدر خصوص مشخصات ف یمطالعه که اول

که در  ییایچند زهر مار در ییایمیوشیاثرات بدر خصوص (، ۳9) مطالعه عالم و همکارانبه 

 خورد.یم به چشم ،قرار گرفت یمطالعه حاضر مورد بررس

 

 (Lapemis curtus) ییایزهر مار در

زهر  یتومورضد تی، فعال5119( و همکاران در سال Karthikeyanان )یکیدر مطالعه کارت

در موش  ،(EACش )یارل یهاتیسرطان آس ینومای( در برابر کارسLapemis curtus) ییایمار در

 .(۳۳) قرار گرفت یمورد بررس Hep2و  HeLaتومور  یکشت سلول زین نو وینژاد آلب یسیسوئ

از سواحل کالپاکام کوروماندل هند  L. curtus ییایمار در، یاقبل از آن، در مطالعه جداگانه

 ،زهیلیفویلپس از گرفته شد و بالفاصله  ،با فشار یدست به صورت ،و زهر آن از مار زنده یآورجمع

در  ( و همکارانKarthikeyanان )یکین کارتیشیمطابق مطالعه پ .(۳6) دیگردره یذخ C°4− در

 .(۳9)( بود mg kg−1لوگرم )یگرم بر کیلیم ۳1/1 ،زهر خام LD50مقدار  (،5116سال 

 in، در مدل یسرطانضد اثر بالقوه نییتعمختلف زهر، جهت  یها، غلظتمطالعهن یدر ا

vivo،  ار قابل یقرار گرفت. مع یمورد بررس (،۳3)نا و همکاران یابوس یروش انتخاباستفاده از با

وانات یح یمانزندهن گشت یسرطان، طوالنضد ل هر عاملیپتانس یابیارز یاعتماد برا

تواند به یم هاوندر آزم ،تومور زنده یهااست. کاهش حجم تومور و تعداد سلول یشگاهیآزما

 .(61) نظر گرفته شوددر ش طول عمر موش یعنوان شاخص مهم در کاهش بار تومور و افزا
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 ؛HeLaو هال  HEp2 یخطوط سلول یرو Lapmis curtusزهر  یسلولسمّیّت  :59شکل 

 )هر کدام شش بار تکرار( گروه درمان با گروه درمان نشده یجنتا

 (n=6شدند ) یسهمقا mean±SDبر اساس 

 

 یاو بالقوهیفراتیپرولضد اثرات یدارا L. curtus ، زهرهاآن در مطالعهبا توجه به مشاهدات 

، مورد آزمونمختلف  یان دوزهایدر م بود. یسرطان یسلول یهاو رده یوانیمدل تومور ح یرو

 یسرطان یهار سلولیمانع از تکث یثرؤم طور به ،ساعت 5۳تر در یلیلیم کروگرم/یم 11/۳

موجب کاهش رشد تومور و  یقابل توجه طور به موش، یهمان دوز بر رو i.pق یتزر .ه بودشد

 .(۳9)شکل  دیگرددرصد  51، 51/5 تا آن،ش طول عمر یافزا

ز مورد مطالعه قرار گرفته بودند ین نیشیدر مطالعات پ ،زهر مارها یسرطانضد باتیترک

ز ین یسنت در طب یحت ،زهر مارها یتومورضد یهاتیفعالمباحث مربوط به ، (65و  65)

 (69-61) است مطرح بوده

 

 Acalyptophis peroneiو  Lapemis curtus ییایدو مار در یهانیتوکس

مشابه، بر اساس  یهاک و جنسینزد یهاان گونهیدر م یاگسترده طور به ب زهر ماریترک

ها ممکن است به تنوعل ین قبی، اینیزم ی، متفاوت است. در مارهایطیست محیز یرهایمتغ

 ها، قورباغههامختلف حشرات، مارمولک یهاگونه ،ینیزم یمارها باشد. مارها ییم غذایل رژیدل
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 ک کالسی معموالً ییایدر یکه مارها یکنند، در حالیها، پرندگان و جوندگان را شکار مو وزغ

ها در نیتکامل توکس یرسبر ،ن رویدهند. از ایرا مورد هدف قرار م هایماه یعنیداران مهره

( و Pahari) یدر مطالعه پاهار رسد.ینظر مبه  جالب ینیزم ینسبت به مارها ییایزهر مار در

 و Lapemis curtus ییاین دو مار دریتوکس یهاان ژنیب یبه بررس ،(5116همکاران )

Acalyptophis peronei ( مطالعه91پرداخته شد .) یار کمیبس یهانشان داد که تفاوت هاآن 

 یب اصلیعنوان دو ترکه ، بA2پاز یم فسفولین آنزیو همچن (3FTx) یانگشت ن سهیدر توکس

 وجود دارد. Acalyptophis peroniiو  Lapemis curtusزهر 

 و L. curtus یها در هر دو زهر مارهانیتوکس یها و فراوانع کلونیتوز (،۳۳)شکل 

A. peronei  دهد.ینشان مرا 

 

 

 peronei Acalyptophis و curtus Lapemisدر زهر  هاینتوکس یفراوان: 5۳شکل 

 

، ABN54806 ،AAL54892، )ین سه انگشتیتوکسبلند  ةریزوفرم زنجیتا به امروز، سه ا

AAL54893 )ها )نین توکسیا ره کوتاه ازیزوفرم زنجیو چهار اABN54805 ،P68416 ،

AAL54895 ،AAL54894 )از زهر L. curtus  (.6۳) است دهیگردگزارش 

، ره بلندیزوفرم زنجیکننده هر دو ا کد cDNA یهان مطالعه، کلونین در ایهمچن

(AAL54892 ،AAL54893 )3 ازFTx،  نسبت  که(، ۳۳شکل ) افت شدندی یفراوان درصد ۳5با

 cDNA یهان کلونیهمچن. بود 5: 51، برابر AAL54892و  AAL54893 یهازوفرمین ایب
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 .دیافت گردی (AAL54894) یبا دو درصد فراوان ،ره کوتاهیزنج ،3FTx کد کننده

و  AAL55556 ،AAL55555 یعنی L. curtus ییایاز مار در PLA2زوفرم یتاکنون، سه ا

AAL54920 (.66)( گزارش شده است 

 یز با فراوانی، نAAL55555 شده ییکامل شناسا طور به زوفرمیک ای، یدر مطالعه پاهار

( از Q8UW11و  Q8UW25زوفرم )یاز دو ا یبخش یهاید. توالیافت گردیدرصد  51 یبیتقر

مربوط به مطالعه  cDNAگزارش شده است. کتابخانه  L. curtus یغدد زهر CRISPن یتوکس

بدون  ،CRISPن یتوکس Q8UW25زوفرم یا یبرا یکلون کدگذار درصد 5حدود  یحاو یپاهار

ک فاکتور رشد تکی، حضور cDNA(. کتابخانه ۳۳شکل بود ) یدیهر گونه تنوع در سطح نوکلئوت

با فاکتور رشد مشتق از  یت مشابه قابل توجهیک خصوصی( را نشان داد که AY742212قلو )

 یدر برخ VEGF (63)و NGF (69 )چون  یرشد ی( داشت. هر چند که فاکتورهاPDGFپالکت )

 است. یزهر ةن گزارش در غدیاول ،PDGFن شبه یحضور پروتئ یولاند، شده ییها شناسااز ونوم

 

 ییایدر توسط مار یگتاثرات گاز گرف

در اثر گاز  .استکبرا  رما زهراز تر قوی برابر 59تا  9کند یوارد م ییایکه مار در یزهر

. بماند یدندان ممکن است در زخم باق .سوراخ مشاهده شود 99تا  کی، ممکن است از نتگرف

که  یدومن مصیبنابرا. است که به گرما مقاوم است میبدون آنزن یپروتئ کی ،نیسم نوروتوکس

ده یگز زهرآگین یکه توسط ماه ید مثل مصدومیرا نبا است ده شدهیگز ییایتوسط مار در

 .داغ قرار داد بدر آگردیده 

ده یگز. شودینم زهرها منجر به وارد کردن یدگیاغلب گز، کن آرواره کوچتل داشیبه دل

قه تا یدق 59از  یاهتدوره نهف معموالًآورد و یم وجوده ب یرتدرد کم ،ییایدر شدن توسط مار

 یزبر احساس ،چهیماه یتدرد و سخچون  یعموم یهارش نشانهتچند ساعت قبل از گس

 ، ادراریرس تنفستسیو د یدر صحبت کردن و بلع، ناتوان یفراغ، دشوارتزبان، تهوع، اس

وجود  ،(وده شیکل یادگتممکن است باعث از کار اف که) اینوریوگلوبیاز م یرنگ ناش یرتخاکس

 .(5۳دارد )
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 یریشگیپ یهاراه

ده شدن یها ممکن است که بدن را در برابر گزکشتخصوص دسه ، بغواصی یهالباس

 .فاده شوندتاند اسفراوان ییایدر یکه مارها ییهابدر آ ید هنگام غواصیمحافظت کنند و با

به  ،یریگیماه هنگام در گردد. فادهتاز کفش اس ،ییایدر مارمال وجود تاح با یهادر محل

 یعد که ستافیاتفاق م یران هنگامیگیده شدن دست ماهیگزدست زده نشود.  ییایدر یمارها

 .ندینماور جدا ترا از  ییایدر یکنند مارهایم

 

 هیامداد و درمان اول

م با یقتاز فشار مسب و ناتفاده از رگ بند اجتاز اسشت و حرکت نگه دایمصدوم را بد یبا

ت یوقعدر م یکش یا بانداژهایها آتل فاده ازتبا اسآن را  نمود وفاده تراکم استفاده از بانداژ متاس

 .کندیم یرین جلوگیرش نوروتوکستن روش از گسیکرد. اخود ثابت 

 یده شده توسط مارهایتمام مصدومان گزنمود. فاده تاز روش برش و مکش استوان یم

 قالتنا یژه پزشکیو یهاتبه بخش مراقب تسرع د بهی، باجیم راالئرا بدون توجه به ع ییایدر

 اء دهان بهیآماده احو  کندیمناسب تنفس م طور به مارید که بنمونان حاصل یاطمد یداد. با

 باشد.می لزوم(در صورت ) یویو ر یاء قلبیا احیدهان 

. کندیرا مسدود م یعضالن -یقال عصبتانن مقاوم در برابر گرما است که یپروتئ کیزهر، 

ون هم یپوتانسیه. شوندیده مید ،یویکل یو خراب اینوریوگلوبیاز م یس ناشیونکروزیم ،اغلب

 .وجود دارد یاچهیاز فلج ماه یناش یست قلبیامکان ا .ه باشدتممکن است وجود داش

 یررسد با دقت مورد بیه بایعملکرد کل. ممکن است الزم باشد یکیه مکانیون و تهویوباستان

ق یتزر با ییایادرار قل .ز الزم باشدیالیا همودیال یتونیز پریالیرد چون ممکن است که دیقرار بگ

 .دنمو یبررسد یباه را یعملکرد کل. بردین را باال میوگلوبیدفع م ،مناسب یدرون رگ

 ،یدرون رگع یق مایو تزر عروقی –یت قلبیحما .شوند ید به دقت بررسیبا یاتیئم حالع

 ،یاتیئم حالع یگادتکار افاز  دلیل احتماله ب .الزم باشد ممکن است ،یژن رسانیوه بر اکسالع

 یهاتحت مراقبت ساعت 59د حداقل یشوند بایده میگز ییایدر تمام مصدومان که توسط مار
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پادزهر  با سریع، درمان ،ادتساعت اتفاق اف کیدر عرض  ،تیئم مسمومالاگر ع .د باشندیشد

، ا، ملبورنیرالتاس)باشد، درمان توسط پادزهر  دیشد تیمسمومدچار مار یاگر ب .شودمیسر می

دم . در صورت عد استیز مفیحظه نالر قابل میخأت کیاز  پس یتح(، شگاه سرم کامانولریآزما

ن یرا جانش( دهیت االپیا کرای یببر مار) یز یتوان پادزهر مار خشکیوجود پادزهر مخصوص، م

 . تجویزدآماده باش یالکسیآناف کمقابله با شو ید برایبا کفاده پادزهر، پزشتاس . در صورتکرد

 (.5۳قرار گیرد )مدّنظر  مناسب طور به دی، باانوستت

 

 یریگجهینت

وجود  ییایدر یمشابه و متفاوت مارها یهادر گونه و نومب یدر ترک یار کمیتنوع بس

هلک بات میل به سمت ترکیساده با م نسبتاً و نومل یپروفا کیدهد یدارد. مطالعه ما نشان م

، CRISPچون  ییهانیاز توکس یو مقدار کمتر PLA2sها و نیاز نوروتوکس یاقابل مالحظه

SVMP  وLAAO وجود دارد. 
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 مقدمه

 دنممکن است عوارض مهمی در انسان ایجاد نمای زهرآگینصدمات ناشی از جانوران آبزی 

های آبی، به دالیل تجاری )نظیر ماهیگیری( و مشغولیت انسان به اکوسیستمامروزه، (. 5و  5)

وانح ها، افزایش خطر سهای آبی( افزایش یافته است. نتیجه این فعالیتتفریح )چون شنا و ورزش

خود ارزش آگاهی از مدیریت بالینی این به نوبة  و صدمات ناشی از این جانوران بوده است که

 (.۳و  9، 5)است  جلب نمودهپزشکی را  ةجامع توجه، هاآن صدمات و درمان مرتبط با

ن انگیز آسیب با ایای و اپیدمیولوژیک غمهای متعدد بومی، منطقهمطالعات و گزارش

ای از جراحات، ممکن است از طیف گسترده(. 1-6) خورددر منابع به چشم می ،جانوران آبزی

 وجوده ب تناننرمهای دریایی، مرج و مهرگانی چون عروس دریایی، توتیایطریق تماس با بی

 ،نند. بنابراینکمیزایی های منحصر به فرد خود، آسیبآید. هر یک از این موجودات زنده با روش

به  هاآن های ناشی از مواجهه باشمار این صدمات و مسمومیتهای بیشناخت عالئم و نشانه

 هاآن ، آمادگی مدیریت درماننیزهای این آبزیان و یابد. آسیبضرورت می ،منظور آغاز درمان

با ظهور (. 9) شودها در مناطق مختلف جهان محدود نمیبه محل زندگی بومی این گونه صرفاً

ن سفر سریع گرداگرد جهان و سرگرمی آکواریوم حتی در منازل شخصی، متخصصین امکا

 نمایند.صدمات بازی میاین نقش کلیدی را در تشخیص زودرس و درمان  ،زهرشناسی دریا

های موارد تزریق سموم دریایی نظیر گزش توکسینولوژی دریایی مشتمل بر هر دو

مصرف  مانندهای دریایی و مسمومیت زهرآگین جانوراندریایی و صدمات  هایعروس

 شایع است، اما اکثریت زهر تزریق به صورت دریایی هایآسیب .استسمّی  های دریاییماهی

نماید و نیاز به درمان دریایی فیزالیا، تنها عوارض جزئی ایجاد می سگزش عرو مانند، هاآن

 باشندمییاهای دریایی نگران کننده و توت هاماهیلقمهپزشکی خاصی نیست. جراحات ناشی از 

و ممکن است باعث اثرات شدید  بودهترین ای، خطرناکدریایی جعبه عروسکه گزش  در حالی

محیط خود را در بدن سمّی  و بالقوه کشنده گردند. برخی از جانوران دریایی نیز ترکیبات
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 (.3ن است روی دهد )ممکو یا مسمومیت سمّی  ، اثراتهاآن مصرفکنند و هنگام انباشته می

آورند، با یک این جانوران، مشکالتی در قربانیان خود وجود می هایتوکسینهر چند که 

علوم  گوناگونهای گسترهدر  هاآن توان ازبا استفاده از شناخت بیشتر، می ،نگرش مثبت

اساس تالش محققان در پیدا  “کشدسم، سم را می”المثل معروف نمود. ضرب فراوانهای استفاده

های پزشکی از این موجودات زنده دریایی که در بر دارنده مقادیر زیادی از نمودن متابولیت

ها، کوالنتراها و . اسفنجه استشد ،ها و منابع دیگری هستندها، متابولیتها، ونومتوکسین

ع ، بریوزو و غیره، از منابتنانرمنها، ها، خارپوستان، تونیکاتها و پس از آن جلبکمیکروارگانیسم

های کید اصلی در جستجوی داروها، بر بیماریأاند. تمعرفی گردیده ،اصلی مواد زیست پزشکی

های اخیر، دانشمندان در نقاط مختلف جهان سرطان و ایدز است. در سال به ویژهمرگبار انسان 

 .(51) انداستخراج نمودههایی از این منابع را برای چنین بیماری گوناگونیداروهای 

 

 (Echinoderma) خارپوستانشاخه 

های عامل آسیب هاآن که برخی ازاست  گونه ۳111شامل بیش از  خارپوستانشاخه 

 (.5) اندبه انسان بوده گوناگون

 (Spiny-skinned) یک لغت یونانی به معنی پوست خاردار (Echinoderm)اکینودرم  ةواژ

دارای استخوان بندی  هاآن اند.چند ویژگی را به اشتراک گذارده خارپوستانهمه  باشد.می

ای ها؛ یک نوع ساختار آهکی؛ پاهای لولهدرونی )اسکلت داخلی( ساخته شده از استخوانچه

(Tube feet (؛ تقارن شعاعی در بالغین )تقارن حول یک محور مرکزی، الگوی تقارن پنج تایی

 .(55و  3) باشند)پنج یا مضربی از پنج( می

اند. ( و آزادزیان تقسیم شدهPelmatozoaشاخه خارپوستان به دو زیر شاخه، پلماتوزوا )

 هاآن شوند.یافت میها ستگاهیاز ز ایدر گستره هاانوسیاق یهابخشخارپوستان در همه 

(، مارسانان Asteroidea(، ستاره آساها )Crinoidea) وشاناللهمشتمل بر پنج رده 

(Ophiuroidea( خارداران ،)Echinoideaو خ )ییایارهای دری (Holothuroidea هستند )

 دهد.خارپوستان را نشان میبزرگ شاخه  های( برخی زیر شاخه5(. شکل )55)
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 (sea urchinتوتیای دریایی )  (Brittle starsهای شکننده )ستاره  (Sea starsهای دریایی )ستاره

 

 

 

 

 
 (Crinoidsکرینوئیدها )  (Sea cucumbers) خیارهای دریایی  (Sand dollarsدریایی ) ةسک

 (Echinodermaشاخه خارپوستان ) یهاشاخه یرز یبرخ: 5شکل 

 

در  ند.باشهای بیولوژیکی خارپوستان میهای مسئول فعالیتها، عمده متابولیتساپونین

 .(59ند )اها مرور گردیدهشیمی و فعالیت زیستی ساپونینمطالعات پیشین، 

ند. هست متفاوتاز یکدیگر قابل توجهی  طور به و ستاره دریایی، های توتیاساپونین

مشتقات استرول هستند، در حالی که ساپونین خیار دریایی طبیعت  ستاره سانانساپونین 

دارد.  ( وجودquinovoseها و نیمه قند کوئینووز )ترپنوئیدی دارند. هر دو گروه، استر سولفات

عاملی سولفات به یک آگلیکون گروه ( asterosaponinsها )با این حال، در آستروساپونین

(aglyconeمتصل است، حال آنکه در خیار دریایی، برخی از ساپونین )ها به نیمه کربوهیدراتی 

 (.5۳) ندباشمی هعاملی سولفاتگروه فاقد  ،است. ساپونین موجود در منابع دیگر گردیدهمتصل 

ها و ها، دئوکسی ریبوز تیمینتعدادی ترکیبات سربروزیدی، نوکلئوزید پیریمیدین

 (.51) اندجدا گردیده Acanthester planeiاوراسیل دئوکسی ریبوز از ستاره دریایی 

و ترکیبات فعال خالص شده از اکینودرماتا و برخی از  های درمانیاز پتانسیل برخی

. ندامشخص شده(، 5) ن شاخه از موجودات دریایی در جدولای مربوط به های زیستیفعالیت
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پیگمی آنتراکینونی  معموالً( Crinoideaهای ثانویه تولید شده توسط کرینوئیده )متابولیت

(، نفتاکینونی quinonicتولید پیگمان کینونی ) ،سولفاته هستند، در حالی آزادزیان

(naphthoquinonesیا ساپونین سولفاته )ستراساپونینای چون ا( هاasterosaponins و یا ،)

 (.5۳) نمایند( میholothurinsها )هالوتورین

 

  یستیز یهاتیفعال از یبرخ و خارپوستان از شده یسازخالص فعال باتیترک از یتعداد: 5جدول 

 فعالیت بیولوژیکی کالس شیمیایی ترکیب گونه

Gymnochrinus richeri 

پیگمان  Bژیمنوکروم 

 -فنانتروپریلن

 کینون

 یروسیویآنت

50%RF**
 برای 

*DENV  برابر

 لیتریک میکروگرم بر میلی

**D 50%RFژیمنوکروم 
کمتر از  DENVبرای 

 Dایزوژیمنوکروم  لیتریک میکروگرم بر میلی

Celerina heffernani 

 Aپتیلومایکالین 

 یروسیویآنت آلکالوئید گوانیدین

†
50 IC 1برای-HIV  55/1برابر 

 لیترمیکروگرم بر میلی

 سلرومیکالین
50IC  1برای-HIV  95/1برابر 

 لیترمیکروگرم بر میلی

Fromia monolis 

 فرومیامیکالین
50IC 1 برای-HIV 55/1برابر 

 لیترمیکروگرم بر میلی

 911کرامبسیدین 
50IC  1برای-HIV  55/1برابر 

 لیترمیکروگرم بر میلی

Rosaster sp. 

(s51)- 1 9کلستان  -آلفا 

، 9آلفا،  6بتا،  ۳بتا،  ۳بتا، 

 اوکتول -5۳بتا،  5۳آلفا،  51

علیه  µg1فعال در غلظت  ضد قارچی استرول
Clodosporium cucumerinum 

* DENV: dengue virus;HIV-1: human immunodeficiency virus type 1; 
** RF50%: reduction factor 50%; 
† IC50: half maximal inhibitory concentration 

 

 (sea urchinتوتیای دریایی )

، وابسته های شاخه خارپوستان(، یکی از کالسEchinoideaتوتیای دریایی به اکینوئیده )

که از این میان (، 56اند )گونه از توتیاهای دریایی در جهان شناسایی شده 911. بیش از است

شناخته  ی متنوعهااز توتیای دریایی در همه اشکال و اندازه گوناگونگونه  511در حدود 

با  هاآن .باشندمی زهریگونه از توتیای دریایی برای انسان  91شود حدود . گفته مینداشده
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های سراسر های مرجانی اقیانوسحرکتی آهسته و غیرتهاجمی، در امتداد کف سنگی و صخره

مناطق  هایآبو به ندرت در  ژرفو  ژرفاجهان در نواحی گرمسیری و معتدل، در دریاهای کم 

سال  511توتیای دریایی قرمز با بیش از  مانند هاآن برخی از(. 5) شوندسرد و قطبی یافت می

(، Benthic)زی کف ن موجوداتیعمر، طوالنی عمرترین موجود زنده بر روی زمین هستند. ا

در طول چرخه  وبوده دارا  یمیلسکربنات کاز نوع  یلت داخلکهای خود، اسهم شاخه همانند

 (.59) دارند یتقارن شعاع ،یزندگ

گیاهان و بقایای جانوران را  هاآن ند.هست یزخوارچهمه جانوراندریایی، های توتیا

ها تغذیه جها و اسفنهای مرده در حال فساد، صدفها، ماهیاز جلبک خورند و عمدتاًمی

های بزرگ، سمور دریایی، خرچنگ، ماهی ،نمایند. شکارچیان اصلی توتیای دریاییمی

های خاصی از توتیای دریایی، مارماهی، پرندگان و انسان هستند. در برخی از کشورها، گونه

 گردد.عنوان یک غذای لوکس ارائه میه شکار و ب

ز ین و یو استقرار در مناطق جزر و مد یستگاهیط خاص زیل شرایبه دل ییایدر یاهایتوت

 یطیست محیش زیو پا یشناس، در مطالعات بومیمرجان یهاستگاه سنگفرشیبا ز یجوارهم

ه و مطالع یمورد بررس یستیبان زدهیشاخص و د یها، به عنوان گونهییایدر -یساحل ینواح

 ةبه واسط هاآن باشد.می دارای مزایا و معایبی در این اکوسیستم هاآن رند. وجودیگیقرار م

 یدر بوم شناس یها، نقش مهمکنترل رشد جلبکو  یمرجان یهاسنگفرش یچرا بر رو

 .(51) نندکیکمک م هاآن یو به حفظ سالمت( 53نموده )فاء یا یمرجان یهاسنگفرش

 یهاسنگفرش یرو یارشته یهاکبه گسترش جلب هاآن یاتوده مرگ و میر ،از طرفی

جاد ی، در زمان بلوم، با ایستیز یشگرهایفرسا توتیای دریایی، به عنوانانجامد. می یمرجان

 یمرجان یهاش سنگفرشیو چرا در آن، موجب فرسا یها، جهت زندگهایی در صخرهافکش

 (.55) گردندیم

ها تخم کوچک ژله پوش شده در آب کند و میلیونریزی میتوتیای دریایی در بهار تخم

( 5. مراحل باروری تخم توتیای دریایی در شکل )گردنددریایی نر بارور می با اسپرم توتیای

 آورده شده است.
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9 5 5 

   

 تماس بین اسپرم ایلقاح: فرآیندی چند مرحله

 و غشای پالسمایی تخم

 تماس بین اسپرم و پوسته تخم

۳ 1 ۳ 

  
 

تخم سبب تماس اسپرم پوسته  جذب / اسپرم فعال سایر مراحل باروری

 تحریک واکنش آکروزومی

 یاییدر یایتوت یکتخم  یمراحل بارور: 5شکل 

 

ها و آلودگی آب، جمعیت توتیای دریایی در حال کاهش با توجه به الیروبی کف اقیانوس

 ست.ا با خطر انقراض روبرو ایدر پاره است و امروزه توتیای دریایی

 

 آناتومی

 های درازی چون خاربرآمدگی بوده که دارای کروی شکل یبدندارای توتیاهای دریایی 



 169 توتیای دریایی: توکسینولوژی، ترکیبات فعال زیستی و مدیریت درمان آن

 

به حرکت جانور و به دام انداختن ذرات غذای شناور  را داشته وبدن  تیکه نقش محافظ است

ای کوچک در میان د. توتیاهای دریایی دارای پنج ردیف جفت پاهای لولهنکندر آب کمک می

مکنده داشته که به حرکت جانور، جذب باشند. پای توتیای دریایی حالت می های خودخار

 نماید.مواد غذایی و نگه داشتن آن بر روی کف اقیانوس کمک می

 ییاحفره به صورت (،Aristotles lanternبه فانوس ارسطو )مشهور  دهان توتیای دریایی

پنج دندان وجود  ،ن دهانیدر داخل ا .ه در وسط در قسمت زیرین جانور قرار داردکمدور بوده 

اها یه در بستر درکرا  یزیاند و قادرند هر چنار هم قرار گرفتهکوار در رهیسطح دا کیه در کدارد 

ردن، خرد کدن غذا به داخل، پاره یشک یبرا انرده و فرو دهند. دندکخرد  یراحته قرار دارد ب

 .ندباشیاها میتر دربس ةنندکز یتم ،اهایشوند. در واقع توتیدن غذا استفاده میردن و بلعک

 به صورت اهاید مثل توتیجانور قرار دارد. تول ییو باال یا در قسمت فوقانیمخرج توت

زد و یریرده و در آب مکخود را خارج  یهانر اسپرم یایابتدا توت .باشدیدر آب م یزیرتخم

گر در آب برخورد یدکیها با ها و تخمرده، اسپرمکخود را خارج  یهاماده تخم یایسپس توت

 (.55( )5)شکل  دیآیوجود مه د بیجد یایتوت کی هاآن بیکچسبند و از تریم رده و به همک

 

  
 ؛مهم آن یارگ یو برخ یاییدر یایتوت یک یشما: 9شکل 

 یستیفعال ز یباتترک یو برخ و نومو محل  یزهر یارگاز  یکی یسالریا)خار( و پد یغت

 

دارای یک ساختار چنگاله مانند کوچکی در میان خارهای خود توتیای دریایی همچنین 

(، سازه سوزشی کوچکی pedicellarinesها )باشند. این ساختارها تحت عنوان پدیسالرینمی

شوند، بلکه در تمیز هستند که نه تنها برای دفاع و به دست آوردن مواد غذایی استفاده می
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اند. . چندین توکسین از این قسمت جدا گردیدهدنگه داشتن بدن توتیای دریایی حیاتی هستن

 دهد.را نشان می توتیای دریایی و برخی ارگی مهم آن(، شمای یک 9شکل )
 

 آناتومی کالسیک تاکسون آناتومی کالسیک تاکسون

Abatus 

(Spatangoida) 

 

Mespilia 

(Temnopleuroida) 

 

Arbacia 

(Arbacioida) 

 

Pourtalesia 

(Holasteroida) 

 

Caenopedina 

(Pedinoida) 

 

Psammechinus 

(Echinoida) 

 

Diadema 

(Diadematoida) 

 

Salenocidaris 

(Salenioida) 

 

Echinocyamus 

(Clypeasteroida) 

 

Stomopneustes 

 

Echinolampas 

(Cassiduloida) 

 

Strongylocentrot

us 

(Echinoida) 
 

Echinoneus 

(Echinoneioida) 

 

Eucidaris 

(Cidaroida) 

 

 توتیای دریایی ةآناتومی چند گون: ۳شکل 
 (,.www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Ziegler, A., Faber, C عکس: )منبع

 

 هایافته

 ترکیبات فعال توتیای دریاییدیگر ها و توکسین

 ها و ترکیبات فعال متعددی هستندحاوی توکسین ،توتیای دریاییمختلف های گونه

http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/echinoid-directory/models/Abatus/Abatusfig1.HTM
http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/echinoid-directory/models/Mespilia/Mespiliafig1.HTM
http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/echinoid-directory/models/Arbacia/Arbaciafig1.HTM
http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/echinoid-directory/models/Pourtalesia/Pourtalfig2.HTM
http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/echinoid-directory/models/Caenoped/Caenopedfig1.HTM
http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/echinoid-directory/models/Psammechinus/Psammechfig1.HTM
http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/echinoid-directory/models/Diadema/Diademafig1.HTM
http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/echinoid-directory/models/Salenia/Salenfig1.HTM
http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/echinoid-directory/models/Echinocyamus/Ecyamusfig2.HTM
http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/echinoid-directory/models/Stomopneustes/Stomopfig1.HTM
http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/echinoid-directory/models/Echinolamp/Elampasfig1.HTM
http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/echinoid-directory/models/Strongylo/Strongfig1.HTM
http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/echinoid-directory/models/Echinoneus/Echinoneusfig1.HTM
http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/echinoid-directory/models/Eucidaris/Eucidfig2.HTM
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های (، سنتروسینMYP، اکینومترین، پروتئین عمده زرده )A ، اکینوکرومAنتراکتین ک(. 5۳)

، UT841، ویتلوجنین، توکسین 5و  5های ، استرونگیلوستاتینX/B، کاتپسین 5و  5

دست به  باتترکی ترینهممز ها و گروه پروستاتیک پدیتوکسین به نام پدوکسین ااسپینوکروم

 باشند.آمده از این جانوران می

 

 بحث

 A (Contractin A)کنتراکتین 

توکسوپنئوستس پیللوس  از پدیسالریای هموژن توتیای دریایی، یک توکسین

(Toxopneustes pileolus ) شودمی خوکچة هندیانقباض عضله صاف  موجبکه گردید جدا .

 599( نام گرفت شامل Contractin A) Aکیلو دالتونی که کنتراکتین  59این توکسین 

توتیای  A ترمینال سرین است. در مقایسه، کنتراکتین Nاسیدهای آمینه و دارای اسید آمینه 

 های جدا شده از دیگر تولید کنندگاندریایی، هیچ شباهتی در توالی اسید آمینه به توکسین

دریایی نشان  یهاهای دریایی و یا کرمیایی نظیر مارهای دریایی، شقایقهای درتوکسین

گردیده  اژوابسته به دوز به صورت ،، موجب انقباض عضالت صاف نایAدهد. کنتراکتین نمی

 آرام است. فعالیت انقباضی و استراحت ناشی از کنتراکتین A. انقباض ناشی از کنتراکتین است

A  یابدیممهارکننده سیکلواکسیژناز مانند ایندومتاسین کاهش بر عضالت صاف، توسط یک .

 ةتوسط یک مهار کنند Aکه انقباض ناشی از کنتراکتین  انده شدههمچنین نتایج نشان داد

 (.51) شودمهار می (2Aفسفولیپاز  ةو نه با یک مهار کنند) Cفسفولیپاز 

تغییرات فصلی در فعالیت عصاره پدیسالریای این توتیای  ،در همین راستا در یک مطالعه

طح . سگرفتمورد بررسی قرار  خوکچة هندیطولی ایلئوم  ةدر شرایط انقباض عضل ،دریایی

ه بود ولی فعالیت عصار رفته های مه، ژوئن و ژوئیه باالپروتئین عصاره خام پدیسالریا، در ماه

اص . سطح پروتئین و فعالیت خه بودان باالتر رفتو در پاییز و زمست کمآن با فصل تابستان 

رابطه مستقیم داشتند. فعالیت خاص  ،فصل تولید مثلبه هنگام نزدیک شدن  اعصاره نیز ب

نیز در فصل بهار )مه( باالترین و در تابستان  (IIفراکشن )خالص عصاره های یکی از فراکشن
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 (.5۳) یش یافته بوددر پاییز و زمستان افزا ترین مقدار و مجدداًپایین

وجود یک ترکیب در عصاره ( Fujiwara)بیش از هشتاد سال پیش نیز فوجی وارا 

معرفی  ،پدیسالریای این توتیای دریایی را عامل کوتاه شدن شدید نفس و سرگیجه در انسان

 .(56) نموده بود

از فراکشن  ،Iدست آمدند )پیک ه در یک مطالعه، دو جزء پروتئینی از این توتیای دریایی ب

برای انقباض ایزوتونیک عضالت  ،فعالیت هر جزءبررسی (. 59-55، از فراکشن II( و پیک 51-5۳

که فعالیت فراکشن اول کم، در حالی که فعالیت  گر آن بودنشان خوکچة هندی طولی ایلئوم

ها باالتر بود. انتشار هیستامین از ماست سل ،پروتئین خامعصاره فراکشن دوم نسبت به غلظت 

 (.51) گرم بر مول( 1/9×51-۳برابر با  50ED) ، وابسته به دوز بودIIدر مواجهه با پیک 

( از سه گونه E. lucunterهای تیغ )به جز حضور چند پپتید در مایع سلومیک و عصاره

(، Echinometra lucunterاکینومترا لوکونتر )های برزیل به ناماز توتیای دریایی  گوناگون

که ( Arbacia lixulaآرابیکا لیکسوال ) و( Lytechinus variegatusواریگاتوس )لیتچینوس 

های مربوط کروماتوگرام (،1)شکل  (.59) هستند، گزارش گردید این منطقهترین گونه در فراوان

( و خارهای (SPEدرصد ) 51 استخراج فاز جامد)و های سلومیک مایع HPLC-RPآنالیز به 

(SPE 11 سه درصد )توتیای دریایی و روش استخراج ( از نوعSPEرا نشان می )( 59دهد.) 

کم عمق در نواحی جزر و مدی و دامنه  هایآبدر  معموالً E. lucunterتوتیای دریایی 

 طور به ها ونیز در دامنه صخره L. variegatusو  A. lixula، ی دریاییهاتوتیا( و 53)ها صخره

در  جانوران، اینی برخی اثرات بیولوژیک پپتیدها(. 91شوند )میها یافت عمده در زیر شن

 ند.اشدهمطالعات پیشین مشخص 
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 (ب) (الف)

  

 های سلومیکمایع RP-HPLCهای مربوط به به ترتیب کروماتوگرام: 1شکل 

های نامبه ( سه توتیای دریایی SPEدرصد  11) (ب)( و خارهای درصد SPE 51) (الف)

Echinometra lucunter ،Lytechinus variegatus و lixula Arbacia  (59) فاز جامدو روش استخراج 

 

 (Echinometrin) اکینومترین

شود. دیده می به فراوانیبرزیل  هایآبدر  Echinometra lucunter توتیای دریایی

های التهابی ناشی از ترومای مکانیکی در قسمت نفوذ خار و واکنش، صدمات ناشی از این جانور

ایی توتیای دریاین هایی از واکنش التهابی پس از مصرف تخم خام و عالوه بر این، گزارشبوده 

بر روی جداسازی و  515۳و همکاران در سال  (Scianiسیانی )در مطالعه  موجود است.

اکینومترین به نام ، یک پپتید E. lucunter شیمیایی توتیای دریاییترکیبات شناسایی 

"Echinometrin"  جدا گردید که قادر به آغاز یک واکنش  توتیای دریاییاین از مایع سلومیک

 .(95) التهابی در پستانداران بود

های عالوه بر واکنش(، Rock-boring urchin) به معروفی توتیااین این پپتید جدید از 

ها دگرانوالسیون ماست سلو آستانة درد  کاهشها، لکوسیت افزایش موجبادماتیک،  والتهابی 

 .(95) (۳ شکله است )بود (پاسخ -در یک حالت دوز)، in vivo در موش در شرایط
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 lucunter Echinometra از مایع سلومیک توتیای دریایی( echinometrin)پپتید اکینومترین : ۳شکل 

و آستانة درد  افزایش لکوسیت، کاهشهای ادماتیک، های التهابی نظیر واکنشواکنش منشأ

  in vivo (95)ها در موش در شرایط دگرانوالسیون ماست سل
 (http://www.uniprot.org/taxonomy/105361تصویر:  )منبع

 

 یهادر زهر زنبورنیز  شوند قبالًها میپپتیدهایی که موجب دگرانوالسیون ماست سل

 (.99و  95) گردیده بودندشناسایی دیگر  هایزنبوربرخی عسل و 

 

 های آلرژنپروتئین

 (MYPزرده ) ةهای عمدپروتئین

 عصاره اندام تولید مثلی(، از 5151( و همکاران )Yamasaki) ساکیمادر مطالعه یا

(ROE)  رده پروتئین عمده زمعروف به آلرژن ترکیب گلیکوپروتئینی توتیای دریایی یک

(MYP با وزن )یی گردید که قادر به افزایش غلظت سرمی شناسا یکیلو دالتون 515IgE  بود

 .(6 شکل)

( با عصاره تخم توتیای دریایی، prick-to-prick testآزمون خراش به خراش )نتیجه 

آزمون  ، همچنینمتر(میلی ۳1×۳1 ،متر و گرگرفتگیمیلی 5۳×56 ،)کهیر بود مثبت اًقوی

متر گرگرفتگی( میلی 91×۳1متر و میلی 3×51پوستی نیز نتیجه مثبت نشان داد )کهیر 

در  ،گروه کنترل منفی، دو نفر از افراد سالم بدون مواجههبرای در این مطالعه، (. 9شکل )

 (.9۳نظر گرفته شد )
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 (ب) (الف)

  

 ؛های توتیای دریایی( ایمونوبالتینگ با استفاده از لیزاتIG) E ایمونوگلوبولین -الف: 6شکل 

-SDS ( جدا شده توسط ژل الکتروفورز5( و جزء نامحلول )الین 5)الین های محلول پروتئین

PAGE واکنش .IgE ها و با آزمایش ایمونوبالت با استفاده از سرم فرد بیمار و سالم. مجموع پروتئین

ایمونوبالتینگ الکتروفورز دو بعدی.  -ب R-250آمیزی با کوماسی برلیانت بلو ( با رنگ9مارکر )الین 

پروتئین محلول تخم توتیای دریایی توسط الکتروفورز دو بعدی و رنگ آمیزی با کوماسی جداسازی 

( فلش Bبیمار ) IgEکیلو دالتونی شناسایی شده با  5۳1( یک پروتئین A) .R-250برلیانت بلو 

 این پروتئین است. ةدو بعدی. دایره نشان دهند SDS-PAGEخطوط عمودی در ژل الکتروفورز 

 

 

 پوستی با عصاره تخم توتیای دریاییو ( prick-to-prick testخراش به خراش ) هایآزمون: 9شکل 

متر کهیر میلی 5۳×  56) مثبت قابل توجهی طور به (prick-to-prickآزمون  ؛در مقابل گروه کنترل

متر میلی 91×۳1متر و میلی 3×51)کهیر  نتیجه آزمون پوستی و متر گرگرفتگی(میلی ۳1×  ۳1و 

 (.9۳بودند )رگرفتگی( نیز مثبت گ
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، در اصل به عنوان جزء غالب گرانول زرده تخم توتیای دریایی شناسایی MYPترکیب 

در مایع  MYP، دیگری های دریاییشده است و برای تغذیه جنین ضروری است. در توتیای

التون( کیلو د 561) غدد جنسیاز  و کیلو دالتون( 591یک جرم مولکولی باالتر ) باسلومیک 

 (.9۳مشاهده گردیده است )

 

 کیلو دالتونی 118پروتئین آلرژن 

ه که ب Paracentrotus lividusکیلو دالتونی از تخم توتیای دریایی  559یک پروتئین 

، شناسایی شده است. گزارش یک مورد مسمومیت یک مرد بود سبب آلرژی گردیده IgE ةواسط

دقیقه پس از خوردن تخم  51نفس، خس خس سینه خارش و کهیر، تنگی  ةساله با سابق ۳1

ج حاصل نتای ،در شناسایی این پروتئین دخیل بود. در این مورد ،بخار پز و آب پز توتیای دریایی

خراش با عصاره توتیای دریایی خام، های تستهمه از آزمون پوستی با آلرژن، منفی و پاسخ 

تماس مخاط دهان با عصاره توتیای دریایی  پخته شده و آب پز مثبت بودند. پنج دقیقه بعد از

توتیای دریایی پخته، آب  در مواجهه بااختصاصی  IgEهای پخته، خارش لب دیده شد. غلظت

کیلو  559بودند. در عصاره آب پز توتیای دریایی، باند  ۳/1و  ۳/1، 5/5پز و خام به ترتیب مقادیر 

 (.91( )3 شکل) ظاهر گردید IgE مرتبط بامنحصر به فرد  ژنآنتیدالتونی به عنوان 

ه شامل ک بودهقابل بحث اینکه اکینومترین، دارای یک مکانیسم به وضوح متفاوت  ةنکت

 (.9۳) باشدنمی IGدخالت 

 

 پپتیدهای کولینومیمتیک

 Lytechinus یک ترکیب پپتیدی قابل دیالیز در هموژنات پدیسالریای توتیای دریایی

variegatus  های پاسخ ایلئومخصوصیات فارماکولوژیکی آن بر اساس آزمونیافت شد که 

ها در سگ، قلب دوزیستان و عضالت طولی هالوتورین فشارخون، رحم موش، خوکچة هندی

به دست آمد. به عنوان بارزترین اثر، این ترکیب یک فعالیت شبه استیل کولینی از خود نشان 

 (.96) داد
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 (ب) (الف)

  

های آب پز، ( با نمونهprick-prick testsخراش ) -های خراشنتایج حاصل از آزمون (الف: 3شکل 

 ؛و وسترن بالت SDS- PAGEژل الکتروفورز  -ب؛ خام و پخته توتیای دریایی

 ،Mمواجه(؛ و الین غیر ، سرم کنترل )سرم فردCنشان دهنده سرم بیمار؛ الین  Pالین 

 (91) جرم مولکولی نشانگر

 

 (Centrocins) 1و  1های سنتروسین

 1/۳ی مولکولبه ترتیب با وزن  (II ،centrocins I) 5و  5های سنتروسین دو پپتید، به نام

یس استرونجیلوسنتروس دروباچیننسکیلودالتون از عصاره سلومیک توتیای دریایی سبز  ۳/۳و 

(Strongylocentrotus droebachiensis) قوی علیه های دست آمدند که دارای فعالیته ب

شامل  IIو سنتروسین  553شامل  I های گرم مثبت و گرم منفی بودند. سنتروسینباکتری

ثر بر ایمنی، نقش مهمی را در سیستم ایمنی ؤهای ماسید آمینه هستند. این مولکول 559

 (.51شکل ) کنندمهرگان بازی میبدن بی

های از سویهر روی برخی را ب هاآن اثر این دو ترکیب طبیعی و سنتز شده(، 5)جدول 

 دهد.میکروبی نشان می
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 (ب) (الف)

  
 سلومیک توتیای دریایی سبز ةاز عصار هاتخلیص سنتروسین (الف: 51شکل 

Strongylocentrotus droebachiensisروش ه ب ؛RP-HPLC 

 مثبت ESI-MSتوسط  هاآن طیف جرمی (ب

 

 ارزیابی سطح حساسیت برخی از: 5جدول 

 سنتروسین میکروبی به عصاره جدا شده )طبیعی( و پپتیدهای سنتز شدههای سویه

 Strongylocentrotus droebachiensisسلومیک توتیای دریایی سبز  در

 ارگانیسم

aMIC )میکروموالر( 

 1سنتروسین 

 طبیعی

 1سنتروسین 

 طبیعی

سنتزی  1سنتروسین 

 زنجیر سنگین

 1سنتروسین 

 زنجیر سنتزی سبک

درون  1سنتروسین 

 (interchainزنجیر )

 های گرم منفیباکتری

L. anguillarum 1/5 1/5 9/1 511< N.D. 

E. coli 9/5 1/5 ۳/5 511< 511< 

 های گرم مثبتباکتری

C. glutamicum 9/5 9/5 ۳/1 511< 511< 

S. aureus 1/5 1/1 5/9 511< 511< 

 قارچ فیالمنتوس

B. cinerea b.N.D N.D. 11 511< 511< 

P. rogveforti N.D. N.D. 9/۳ 511< N.D. 

 مخمرها

S. cerevisiae N.D. N.D. 9/۳ 511< N.D. 

C. albicans N.D. N.D. 9/۳ 511< N.D. 

a MIC: Minimal inhibitory concentration; 
b N.D.: not determined 
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 یولوژیکب هاییتفعال یدارا یدهایپپت یبرخ

و  یاییدر یایتوت یخارها یاو  یکسلوم یعموجود در ما یدهایاز پپت ی( برخ9) جدول

 (.59) دهدیرا نشان م هاآن یولوژیکب هایفعالیت یبرخ

 

 یاییدر یایتوت یخارها یاو  یکسلوم یعموجود در ما یدهایاز پپت یبرخ: 9جدول 

 (59) هاآن یولوژیکب هاییتفعال یو برخ

 عملکرد منشأ پپتید

DVKL  مایع سلومیکA. lixula سرطانضد بیوتیک وآنتی 

FLSY  مایع سلومیکL. variegatus فسفولیپاز  ةمهار کنندA2 

LDLR 
پپتید مایع سلومیک در 

 A. lixula ترومبین

فعالیت مهار کنندگی بر لوکوسیت االستاز انسانی،  ،پپتید در ترومبین

 کیموتریپسین -پورسین پانکراتیک االستاز و آلفا ،Gکاتپسین

LGSR  مایع سلومیکE. lucunter 
، VIIIفاکتور فعالیت پورتوراسیک، ةسازی غد فعال مغزی برای، پپتید

 5اکسیداز فاکتور  NADPH)عقرب(، نوتروفیل انسانی  Tc61توکسین 

LLLL سلومیک مایع A. lixula ةآنتی میکروبی، محافظت کنند ( نورونیneuroprotective) 

LPPP سلومیک مایع E. lucunter سوبسترای دی پپتیدیل کربوکسی پپتیداز 

LVAL  اسپینL. variegatus یروسیویآنت 

PESL سلومیک مایع A. lixula مینوپپتیداز آP باند شده به غشاء، پروتئین ترپسین کینازها 

 

 (halocyntin( و هالوسینتین )Papilosinپاپیلوسین )

میکروبی به دست ضد پپتیدهای ،(halocyntin( و هالوسینتین )Papilosinپاپیلوسین )

که مسئول بوده  Halocynthia papillosa های اسیدیان دریای سرخآمده از هموسیت

در مایع سلومیک برخی از توتیاهای  باشند ومی هاآن فاگوسیتوز و درگیری سیستم ایمنی

 ( وPapilosinپپتیدهای مشابه پاپیلوسین ) (.99) شونددریایی نیز به وفور یافت می

 (.59)است نشان داده شده  L. variegatus( در مایع سلومیک از halocyntinهالوسینتین )

 

 B /X کاتپسین

 ،CAاز دسته ها سیستئین پپتیداز 1Cتعلق به خانواده مکاتپسین سیستئین پپتیدازها 

 (یوکاریوتها و در پروکاریوت)، هاآنزیم و شامل تعدادی ازبوده  هامشهور به خانواده پاپائین
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 (.93) هستند

 وسازینمسئول تخریب و و اجزای اصلی سیستم پروتئولیتیک لیزوزومی  از هاآنزیم این

نمایند. حرکت لیزوزومی در حفظ هموستاز موجودات ایفاء میرا پروتئین بوده و نقش مهمی 

ب یها به طرف غشای سلولی و یا ترشحات خود به خارج از سلول ممکن است به تخرکاتپسین

اری از و به پیشرفت بسی بودهپاتولوژیک  الًمعموماتریکس خارج سلولی منجر شود. این فرایند 

، التهاب و MSهای جدی بشر نظیر سرطان، آرتریت، پوکی استخوان، آلزایمر، بیماری بیماری

 .(۳1) نمایدنظایر آن کمک می

 Echinometra lucunter توتیای دریاییدر یک مطالعه نشان داده شد که عصاره آبی تیغ 

دارای یک فعالیت سیستئین پپتیدازی است. این فعالیت سیستئین پپتیدازی منحصر به فرد 

نامیده X/B (Cathepsin B/X )عنوان یک آنزیم واحد( تحت عنوان کاتپسین ه کاتپسین )ب

رشد  در روند بازسازی و و شود که این ترکیب دارای فعالیت پروتئولیتیک بودهشد. گفته می

. این آنزیم به این کندرا بازی میدفاعی جانور نقش مهمی  ةعنوان یک وسیله و نیز ب خارها

است که دارای هر دو فعالیت کربوکسی مونو و دی پپتیدیل پتیدازی بوده  به فرددلیل منحصر 

 (.۳5و  ۳5) هیچ فعالیت اندوپپتیدازی ندارد و تقریباً

 

 هااسترونگیلوستاتین

 5نام استرونگیلوستاتین ه نئوپالستیک بگلیکوپروتئین آنتیجداسازی یک 

(Strongylostatin Iاز توتیای دریایی ) droebachiensis Strongylocentrotus  مولر( انجام(

 گرفته است. همچنین عصاره این توتیای دریایی سبز شامل یک جزء دوم پروتئینی با اثرات

که  ،(55 شکل)( بوده است strongylostatin II) 5استرونگیلوستاتین به نام  سرطانیضد

یک افزایش  وگرم/ کیلوگرم میلی 1/۳دوز با  P388لنفوسیتی موشی لوسمی  موجب درمان

 (.۳9-۳1) گردیده است درصدی 93-۳5 طول عمر

 



 181 توتیای دریایی: توکسینولوژی، ترکیبات فعال زیستی و مدیریت درمان آن

 

 

 (strongylostatin I) 5جداسازی گلیکوپروتئین استرونگیلوستاتین : 55شکل 

 (strongylostatin II) 5و استرونگیلوستاتین 

 RP-HPLC)مولر( به روش  droebachiensis Strongylocentrotus از توتیای دریایی

 

، غنی از پپتیدهای سیستئینی هستند و به 5و  5های ترکیبات کاتیونی استرونگیلوسین

 .باشندکیلو دالتون( می 9/1اسید آمینه ) 15کیلو دالتون( و  ۳/1اسید آمینه ) ۳9ترتیب شامل 

 های گرم مثبت و گرمو در برابر باکتری بوده دارای فعالیت همولیتیک خفیف همچنین هاآن

 (.۳۳و  ۳۳) باشندفعال می ،منفی

میکروبی ضد (، اولین پپتیدهایSpStrongylocinهای غنی از سیستئین )استرونگیلوسین

(AMPS ،کشف شده از گونه توتیای دریایی )Strongylocentrotus droebachiensis اند. بوده

های گرم منفی و گرم مثبت، نیز در برابر باکتری 5و  5های نوترکیب حاصل استرونگیلوسین

. نتایج حاصل از تست سالمت غشاء در غشاء (۳)جدول  اندمیکروبی را نشان دادهضد فعالیت

 هایفعالیت 5و  5های نوترکیب نشان دادند که استرونگیلوسین ،E. Coli سیتوپالسمی باکتری

زیرا هیچ افزایش  ،دهندسلولی انجام می درون نهای کشتباکتری خود را با مکانیزمضد

به  SpStrongylocinنفوذپذیری غشاء تشخیص داده نشد. شواهدی وجود دارد که هر دو پپتید 

 هستند. هاآن بدون اخالل در غشاء ،تنهایی قادر به مهار رشد باکتری

 متمااند که هر دو استرونگیلوسین، یک فعالیت قوی را در برابر مطالعات نشان داده

تر از پپتیدهای مرجع، در برابر استافیلوکوکوس اورئوس های مورد آزمون، و حتی قویباکتری
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حاوی شش سیستئین هستند  SpStrongylocinهر دو پپتید  .(۳۳) دهندمی خود نشان از

دهای . این پیونداندرون مولکولی آرایش یافته که به احتمال زیاد به شکل پل دی سولفیدی

دی سولفیدی برای پپتیدهای غنی از سیستئین برای ایجاد ثبات ساختار سوم خود در طول 

و  ولکولمپذیری بیوسنتز و حفاظت از پروتئولیز هنگام وجود پروتئازها باکتریایی و انعطاف

 (.۳6) بسیار مهم هستند ،فعالیت آن

 

 5و  5های نوترکیب وی استرونگیلوسینفعالیت ق: ۳جدول 

 S.aureusو  L. anguillarum، E. coli، C. glutamicum یهادر برابر باکتری

 )میکروموالر( MIC پپتید

 L. anguillarum E. coli C. glutamicum S.aureus 
 51 1/6 1/6 51 5استرونگیلوسین نوترکیب 

 51 9/9 1/6 51 5استرونگیلوسین نوترکیب 

 511 /.۳ /.9 /.9 )کنترل( P1سکروپین

 ۳/5 /.۳ /.۳ /.۳ )کنترل( Bسکروپین

 

 (PLTXتوکسین )پالی

پروتئینی قوی تولید شده غیر یک ترکیب دریایی(، 55)شکل  (PLTXتوکسین )پالی

( و دینوفالژالت جنس اوستروپسیس Palythoaتوا )توسط یک مرجان جنس پالی

(Ostreopsisاست ) (۳9). 

های آن در موجودات و آنالوگ PLTXمطالعات متعددی برای تعیین میزان آلودگی به 

ها، توتیاهای دریایی، سخت پوستان، گاستروپودها، سرپایان و مختلف دریایی، نظیر صدف

 (.11و  ۳3) ها انجام شده استهای مختلفی از ماهیگونه

خوار، گوشت خوار و گیاهگونه موجود دریایی  95نتایج یک مطالعه بر روی بیش از 

در  95و  91( که بین هفته Rochambeau)ی فرانسه صید شده در روچامبیو یزخوارچهمه

ی باالترین دارانیز میان، توتیای دریایی  از اینمعرض این توکسین قرار گرفتند نشان دادند که 
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برابر  1/9ی که غلظت آن در اواخر ماه جوال یطور به ،(59 شکله است )بود توکسینسطح 

در روچامبیو، آلودگی توتیاهای  5113بود. در سال  EFSAبیشتر از ماکزیمم حد پیشنهاد شده 

خوردن توتیاهای دریایی، در  میکروگرم را نشان داد. ۳/563 ، غلظتی معادلPLTXدریایی به 

بین مردم برخی از مناطق دنیا رایج است. در حالی که برداشت توتیای دریایی خوراکی در 

پذیر قانونی امکانغیر مدیترانه ممنوع است. با این حال شکار شمال غربیسیاری از کشورهای ب

مدنظر در توتیاهای دریایی خوراکی را  PLTXاست. بنابراین بایستی مخاطرات مسمومیت با 

 (.۳9داشت )

 

 

 نیتوکسیپال ساختار: 55شکل 

 

 

 ؛ییایدر موجود یهاگونه از یبرخ در( PLTX) نیتوکسپالی غلظت: 59شکل 

 نیتوکسپالی نیتوکس سطح جاذب جانوران نیباالتر از یکی ییایدر یایتوت
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 (Vitellogeninویتلوجنین )

 توتیای دریایی یک گلیکوپروتئین با وزن مولکولی باال است( VTG)ویتلوجنین 

 (.15( )5۳ )شکل

 

 
 یاییدر یایتوت یک( VTG) یتلوجنینو یکوپروتئینگل یساختار سه بعد: 5۳شکل 

 

. عملکرد ویتلوجنین در بالغین، استدر تخم بارور نشده  MYPتولید  سازپیش ترکیب ینا

هر چند  .که در مایع سلومیک هر دو جنس ماده و نر یافت شده است، هنوز ناشناخته است

ای، ویتلوجنین در های جنینی نشان داده شده است. در مطالعهنقش آن در چسبندگی سلول

 مایع سلومیک هر دو جنس ماده و نر توتیاهای دریایی نر و ماده از گونه ارهعص

Paracentrotus lividus کلیوی شکلهای درون سلولدر ها . ویتلوجنینردیدشناسایی گ 

بندی شده های بسته(، به شکل دانهcoelomocyte) “سلوموسیت”تحت عنوان رنگ کوچک بی

ه محیط ها بسلوموسیتاین از  زا،تنششرایط در پاسخ به که اند در اطراف هسته شناسایی شده

چسب مولکولی ویتلوجنین را در پدیده لخته شدن  خصوصیتگردند. مشاهدات، تخلیه می

 (.15و  15) دهندنشان می (میزبانبه پس از تهاجم )

 منبع مواد مغذی ،های عمده زرده تخمسازهای ویتلوجنین، پروتئینپیش ،شودگفته می

ک یکنند. ویتلوجنین، می اهیرا ممهرگان گذار و بیداران تخمگیری مهرهر طول اوایل شکلد
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 باشند( میپروتئین زرده ةعمد ةتشکیل دهند) هاها و فسفوپروتئینساز لیپوپروتئینپیش

ه که ب کردهترمینال به عنوان یک پپتید سیگنال عمل  -N دامنهخاص،  طور به .(51)شکل 

ه ای هستند کهای چند دامنهسازهای ویتلوجنین آپولیپوپروتئینکند. پیشخروج کمک می

 شوند.به پروتئین زرده تمایزیافته تقسیم می

 

 

 ؛نیتلوجنیو یعملکردها از یکی: 51شکل 

 است. زرده نیپروتئ ةعمد لیتشک در هانیفسفوپروتئ و هانیپوپروتئیل سازشیپ کی ن،یتلوجنیو

 

(. 5۳ )شکل اندیدهگزارش گرد یگردر منابع د یبترک یناز ا یمتعدد یهاهر چند که نقش

 در حال توسعه و ینجن یبرا ی،و چرب ینیپروتئ ینمودن مواد مغذ یاافزون بر مه یتلوجنین،و

گسترش داده است. در زنبور عسل، نشان داده شده  اییهالرو، نقش خود را فراتر از عملکرد تغذ

 میتنظ ی،تخصص یو جستجوگر یزمان یمتقس ی،اجتماع یدر سازمانده ینوجنیتلاست و

شان ن یرمطالعات اخ یندارد. همچن یینقش به سزا یی،در پاسخ چشا ییرو تغ یهورمون ینامیکد

هاجم به م هاییکروبم یصقادر به تشخ یتلوجنینمرتبط است. و یمنیبا ا یتلوجنیناند که وداده

(، Multivalent Pattern Recognition Receptor) یانیچند بن یالگو ییشناسا یرندهگ یکعنوان 
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 یشاافز یک به عنوان یروسنمودن و یخنث یاو  هایمولکول مؤثر در کشتن باکتر یکبه عنوان 

 (.19) نمایدیم یفاءنقش ا یناپسون یکتحت عنوان  یتوزفاگوس ةدهند

 

 

 (19) آن مختلف منابع در( VTG) نیتلوجنیو بیترک متعدد یهانقش از یبرخ: 5۳شکل 

 

وری آهای قرمز و جمعهمچنین فعالیت هماگلوتیناسیون گلبول VTGعالوه بر این، 

های ایمنی در بدن، یکی دیگر از عالوه بر نقش زا را از خود نشان داده است.عوامل بیماری

 (.19) اکسیدانی آن استنقش جدید ویتلوجنین خواص آنتی

 

 MEPPفرکانس  ةتوکسین فزایند

( Diadematidaeقابل دیالیز از توتیای دریایی خانواده دیادماتیده )سمّی  ترکیبیک 
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آوری شده در فیجی، استخراج و اثر آن بر روی تناوب پتانسیل پایانه مینیاتوری جمع

(Miniature Endplate Potentials (MEPPs))  در عضله سارتوریوس قورباغه مورد بررسی

، دارای اهمیت زیاد و وابسته به دوز بود. توکسینتوسط  MEPPقرار گرفت. افزایش فرکانس 

این افزایش، بالفاصله پس از افزایش غلظت آغاز و پس از شستشو به حالت عادی بازگشت. 

 ،سینعمل توک ،کلسیم انندبا افزایش غلظت کلسیم افزایش و تقویت شد. هم MEPPفرکانس 

قابل توجهی به غلظت  طور به موابسته به غلظت منیزیم بود. همچنین مشخص شد عمل س

ن دهد. بنابرایپتانسیل غشاء عضله را تغییر زیادی نمی توکسین،سدیم بستگی دارد. 

شود. در نظر گرفته نمی MEPPعنوان اثر اصلی سم در فرکانس ه دپالریزاسیون پایانه عصبی، ب

ی به ، نتیجه افزایش نفوذپذیری پایانه عصبMEPPافزایش عمل توکسین، در فرکانس 

 .(1۳) تفسیر گردید Na+های دو ظرفیتی و کاتیون

 

 (SUT)توتیای دریایی توکسین 

کیلودالتون از پداسیالریای  51یک توکسین پروتئینی حساس به گرما با وزن مولکولی 

. به i.p)تزریق  گرم/ کیلوگرم)میلی 91/1:50LD با gratilla sTripneuste توتیای دریایی

ثیری در زمان أت ،دقیقه قبل 91تا  51هیستامین بین آنتی تجویز موش(( جداسازی گردید.

آن سمّی  های مختلف سم نداشت و از اثراتها در مواجهه با غلظتبه موش 50LDمرگ یا 

 (.1۳و  11) جلوگیری ننمود

 

 UT841توکسین 

دالتون است که  کیلو 59یک پروتئین اسیدی با وزن مولکولی حدود  UT841پروتئین 

از جمله  ،پس از یک سری مراحل Toxopneustes pileolus پدیسالریای توتیای دریاییاز زهر 

 های(، ژل فیلتراسیون )با ستون52A -سفادکس -DEAEتبادل یونی )ژل 

200-Superdex  وpeptide-Superdex 18( و کروماتوگرافی فاز معکوس )ستونC-Sephasil )

 Ca+2که موجب مهار وابسته به زمان جذب  زهرثر از ؤ. این جزء م(56)شکل  سازی شدخالص
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که  ه شده استهمچنین نشان داد بود.لیتر نانوگرم بر میلی 91کمتر از  50ICگردید دارای 

خالص از زهر توتیای دریایی ممکن است از طریق برخی از لیپیدها و اکسید  UT841ثیر أت

 (.13باشد ) Ca+2بر جذب وابسته به زمان  ،نیتریک

 

 ب الف

  
 د ج

  

 SDS-PAGEتوسط فیلتراسیون ژل و آنالیز  PPUTالص سازی خالف(  :56شکل 
  مارکر میکروگرم پروتئین( 511)حدود  511Superdex-توسط یک ستون PPUTخالص سازی ب( 

 51. )حدود Superdex-peptideتوسط یک ستون  9خالص سازی فراکشن ج(  ؛SDS-7N سیگما
 ای پس از الکتروفورز ژل انجام شد.. رنگ آمیزی نقرهسیگما .M3913مارکر میکروگرم پروتئین( 

. Sephasil-C18فاز معکوس توسط یک ستون  کروماتوگرافیبروش  ۳-9خالص سازی فراکشن د( 
 s-۳-9و  9-۳-5های میکروگرم پروتئین جرم استفاده شد. فراکشن 9.1)حدود 

A ) ؛ 5-۳-9تعیین وزن مولکولی فراکشنB ) آنالیزSDS-PAGE  نشانگر(M3913 اجرا )سیگما ،
 آمیزی ژل با نقره انجام شده بود. شد. رنگ
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(، بر pileolus Toxopneustes) توکسوپنئوستس پیللوساثر ترکیبات زهر توتیای دریایی 

در هیچ مورد، خالص سازی  در مطالعات دیگر نیز گزارش گردیده است هر چند که Ca+2جذب 

 (.13و  19) انجام نگرفته است Ca+2 ةکامل و شناسایی ترکیب مهار کنند

حدود  MALDI-TOF MSو  SDS-PAGE توسط 5-۳-9های وزن مولکولی فراکشن

 (مینواسیدهاآبا توجه به توالی ) زاتعیین گردید. با قیاس با مواد درون 59111و  111/51

UT841ولیپاز، یک ماده شبه فسف A2 (.۳1) است 

زهر پدیسالریای سازی دست آمده از خالصه های بفراکشن 50ICمقادیر ( 1) جدول

 دهد.را نشان می Toxopneustes pileolus توتیای دریایی

 

 شده یسازخالص از آمده دست به هایفراکشن( مول بر گرمیلیم) IC50 ریمقاد: 1جدول 

 Toxopneustes pileolus ییایدر یایتوت یایسالریپد UT841 زهر از

 فراکشن متد
50IC  

  لیتر(گرم / میلی)میلی

 A25 PPUT 9/5-سفادکس-DEAEژل 

 5/1 9فراکشن  )کروماتوگرافی( 511 -سوپردکس

 113/1 9-9فراکشن  پپتید )کروماتوگرافی( -سوپردکس

 1۳/1 9-۳فراکشن  پپتید )کروماتوگرافی( -سوپردکس

 <191/1 9-۳-5فراکشن  C-18سفاسیل 

 

 (pedoxinو پدوکسین ) (peditoxinپدیتوکسین )

( peditoxinپدیتوکسین ) به نامیک توکسین پروتئینی حاوی یک گروه پروستاتیک فعال 

)المارک( جدا و خالص  Toxopneustes pileolus دریاییاز پدیسالریای گلوبیفروس توتیای 

با جرم ( pedoxinپدوکسین ) کوچک به نامیک ترکیب شامل  آن سازی شد. گروه پروستاتیک

یک ساختار هتروسیکلیک دارای است و  3O2N10H10C فرمول تجربیو  دالتون( 51۳مولکولی )

. تجویز زیر جلدی یا داخل عضالنی باشدمیو گالیسین پیریدوکسال  ازتشکل م یالکتون

توجهی کاهش و منجر قابل  طور به رابه موش در دوزهای کشنده، دمای پایه بدن پدوکسین 
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 11در دوزهای باالتر، منجر به تشنج و مرگ ) و عضالنی شلیهمراه با حسی، ، بیبه آرام بخشی

LD511 گردید. گرم /کیلوگرم(میلی 

جرم با  (pedinپدین )سیتوکروم به نام  b- شبهیک پروتئین هم  آن نیز آپوپروتئین

بوده  توکسیکبسیار  لوپروتئین خالص،هو ، اماباشدمی توکسیکغیر دالتون 51111مولکولی 

 دوزهایدر )مرگ در حیوانات آزمایشگاهی  مانند و در نهایت موجبباعث شوک آنافیالکسی و 

50LD مقدار کمی از این گروه پروستاتیک به افزودن . ( گردید/ کیلوگرممیکروگرم 61 حدود

-هیدروکسی -9پدوکسین، شود. ساختار تا حد زیادی میسمّیّت  افزایش هولوپروتئین، موجب

 د شدییأاستر تعیین و با سنتز کل تفورمیل گلیسن  پیریدین -۳ -متوکسی -1-متیل -5

 (.۳5)( 59)شکل 

 

 (pedoxin) نیپدوکس ساختار: 59شکل 

 

 توتیای دریایی و ترکیبات فعال آن تیغ کروموفورهای

 (Spinochromesها )اسپینوکروم

 غتیهستند. در واقع، رنگ دارا های متفاوتی دارای رنگ گوناگون،بسیاری از توتیاهای 

ها های متعددی بوده و ترکیبات این پیگمانتهای دریایی، برای چند دهه، موضوع پروژهتوتیای

 . تعدادی از(53اند )شکل معرفی گردیدهجدیدی از کروموفورها  یک مجموعه نسبتاًبه عنوان 

 (Spinochromesها )هستند که به اسپینوکرومگ دارای ساختارهای شیمیایی همولو هاآن

 پیش از نیز در متن توضیح، های دریاییاز توتیای اند. برخی از ترکیبات جدا شدهمعروف شده

 (. ۳9و  ۳5) اندداده شده
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 E اسپینوکروم D اسپینوکروم Bاسپینوکروم  Aاسپینوکروم  پیگمان

 7O8H12C 6O6H10C 7O6H10C 8O6H10C یمولکولفرمول 
ی )گرم/ مولکولوزن 

  مول(
59665/5۳۳ 5151۳/555  511۳۳/599  5۳39۳/51۳  

 یاییدر هاییایتوت یغبه دست آمده از ت هایینوکروماز اسپ یبرخ: 53شکل 

 (pubchem)منبع:  هاآن یمولکولهمراه با فرمول و وزن 

 

ک ی هاآن مختلفی بوده که بههای دریایی ممکن است دارای کروموفورهای هر گونه از توتیای

 نمایند.های مختلفی را ایجاد میهای مختلف نیز رنگدهند و حتی مخلوط رنگدانهرنگ مجزا می

 Strongylocentrotusاسترونجیلوسنتروس فرانسیسکانوس ) توتیای دریای سرختیغ 

franciscanus) های دارای اسپینوکرومB ،E و اکینوکروم A ( ۳۳بوده است.) 

دیامدا ساویجنجه  و (Diadema setosumدیامدا ستوسوم ) ،توتیاهای دریایی تیغ

(Diadema savignije )های ارغوانی تیره یا سیاه و سفید هستند حاوی پیگمی رنگ دارای که

 (.۳1) بودند Aو متیل اتر اکینوکروم  A، اسپینوکروم Aاکینوکروم 

پیگمی کینوئیدی  حاوی Strongylocentrotus droebachiensisدریاییتوتیای 

قرمز، های رنگد نتوانکه می ی بودهدیمرترکیب همچنین دو و  Eو  A ،C ،Dهای اسپینوکروم

 (.۳۳) (51)شکل  دننوک سفید داشته باشبا سبز، یا بنفش اغلب 

(، Strongylocentrotus nudusسترونجیلوسنتروس نودوس )در تیغ توتیای دریایی 

( )شکل Aو اکینوکروم  A ،B ،C ،Eهای از جمله اسپینوکروم)پیگمان مختلف  55حداقل 

 (.۳6) یافت شده است (55
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 )ب( )الف(

  

 (Ronald Shimek از عکس) Strongylocentrotus droebachiensis ییایدر یایتوت کی (الف: 51شکل 

 ییایدر یایتوت نیا غیت از شده جدا یمرید یکروموفورها (ب

 

 
 ،A نوکرومیاک ساختار: 55شکل 

 nudus Strongylocentrotus ییایدر یایتوت غیت از شده جدا کروموفور

 

متفاوت در توتیای دریایی تکامل یافته  ها ممکن است برای اهداف کامالًاسپینوکروم

گونه که ذکر گردید همانها ممکن است برای هشدار به شکارچیان و یا باشند. برخی رنگ

برای قربانیان خود، به شدت خطر آفرین هستند که ای را دارا ویژهسمّیّت  هاآن برخی از

 های مختلف و ترکیبات مهمهای برخی از توتیاهای دریایی با رنگ(. اسپینوکروم۳9هستند )

به عنوان جاذب  هاآن باشند. برخی ازانگیزی دارا میخصوصیات بیولوژیک مفید و شگفت

 (.۳3) کننداکسیدان عمل میوان آنتیرادیکال به عن
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در برابر  اکسیدانی قابل توجهیتوتیای دریایی بنفش نه تنها خاصیت آنتی ةپوست ةرنگدان

و رادیکال آنیون سوپر اکسید و پراکسید  DPPHپراکسیداسیون لیپیدی دارد بلکه در برابر 

ست. عالوه بر این، به نظر هیدروژن و زدودن رادیکال آنیون دیسموتاز نیز همین اثر را دارا

 αاکسیدان شناخته شده، آنتی تر ازتوسط رنگدانه قوی DPPHرسد توانایی مهار رادیکال می

 (.۳9توکوفرول باشد )

 های توتیای دریایی، غنیبسیاری از گونه غدد جنسی، نشان داده شده است که افزون بر این

ها کاروتن β( و هاPUFAاشباع نشده ) از ترکیبات فعال زیستی ارزشمند نظیر اسیدهای چرب

اسید ک انوئی هستند. اسیدهای چرب اشباع نشده، به خصوص ایکوزاپنتانوئیک اسید و دکوزاهگزا

(docosahexaenoic acidاثرات پیشگیرانه قابل توجهی در آریتمی ،)های قلبی و ها، بیماری

 Aها دارای یک فعالیت پیش ویتامین کاروتن و برخی گزانتوفیل βعروقی و سرطان دارند. 

تواند در موارد جلوگیری از رشد تومور و حساسیت به نور مورد استفاده قرار قوی بوده و می

 (.61گیرد )

بر روی  Strongylocentrotus droebachiensisعصاره رنگدانه از توتیای دریایی سبز 

 (.65) از خود نشان دادآلرژیک ضد های حیوانی اثراتمدل

 polyhydroxyهیدروکسی نفتاکینون )از کالس پلی A قرمز تیره اکینوکروم ةرنگدان

naphthoquinoneجدا شده از توتیای دریایی ) Scaphechinus mirabilis ،قوی  ةکنند مهار

 (.6۳)آنزیم استیل کولین استراز بوده است 

 

 مسمومیت و درمان

اروپا و هند و اقیانوس آرام خورده های دریایی در برخی از مناطق توتیای غدد جنسی

تولید سمّی  یک ماده شیمیایی هاآن شود. این غدد جنسی در طول فصل تولید مثلمی

. دگردهای مختلف مسمومیت نشانه موجب بروز تواندمیسمّی  نمایند. مصرف غدد جنسیمی

دهند. نشان میبعضی افراد عالئم آلرژی به دنبال خوردن غدد جنسی را به عنوان اولین عالمت 

اسهال، استفراغ، دیسترس اپی گاستر، سردرد شدید، تورم لب، تورم دهان، عالئم  حالت تهوع،
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 .(65)آلرژی، ایجاد بزاق و درد شکمی از جمله این عالئم هستند 

 هانآ پا گذاشتن اشتباهی بر روی خارهای ةزایی با توتیاهای دریایی در نتیجاکثر آسیب

نخستین آسیب با درد، سرخی، سوزش، تورم (. 69) شودایجاد می هاآن و یا با دست زدن به

 موالًمعبالفاصله پس از آسیب توتیای دریایی، بیماران  و التهاب در مکان ورود خار توأم است

، فشارخونسیستمیک از جمله افت  عالئماز درد قابل توجهی در محل آسیب شکایت دارند. 

 (.69-61)دیده شده است  حسی و ضعفبی

ته برداشت کامل خار شکس .توانند در دست و یا پا شکسته شوندخارها شکننده بوده و می

توانند تولید عوارض رساند ولی خارهای بر جای مانده میها را به اتمام میشده این واکنش

ار بر یک خ ةمای عصب در نتیجوفراوانی مانند گرانولوما، آرتریت و سینویت نمایند؛ حتی نور

 .(66و  69) ا مانده در انگشتان نیز گزارش شده استج

گاهی اوقات، خارها طی  .هفته پا برجای بماند تواند تا یکدرد و ادم اندام آسیب دیده می

ها پابرجا روکش داده شده و برای ماه هاآن شوند، ولی در مواردی نیزچند روز ناپدید می

از آنجا که خارها با رنگدانه سیاهی  .شوندمی ی دور از زخم اولیه پدیدارنامانند و در مکمی

در هر  .ها ممکن است در پوست مانده و با خود خار اشتباه شونداند، این رنگدانهپوشیده شده

از این  .خارجی مؤثر است مدر تولید عفونت و واکنش جس های شکسته خارهصورت، وجود تک

 مزمن، نوروپاتی پابرجا، تخریب استخوانرو، عوارض دیررس شامل ساخت گرانولوما، آرتروپاتی 

ابل ق موضعی و واکنش وزیکولر در نتیجه حساسیت تأخیری، در مورد توتیای دریایی به صورت

 .(69) باشندپیگیری می

های گرانولوما در نتیجه جسم خارجی، برخاسته از واکنش نسبت به مواد مکانیسم واکنش

ها و سلیکات بنات منیزیوم، سولفات کلسی، فسفات، کرمغیرارگانیک خارها شامل کربنات کلسی

 1تا  5 ةآبی به انداز -هایی به رنگ صورتیها و ندولضایعات گرانولومایی پاپول .باشدمی

 ادم و هیپرکراتوز شایع بوده ولی .یابندای تغییر میمتری بوده که سپس به رنگ قهوهمیلی

مایکوباکتریوم مارینوم توأم با خار در تماس با از آنجا که عفونت با  .عالئم بسیار متغیر است

لی پ. درد ممکن است چنان شدید باشد که بیمار به هذیان دچار شود باشدیطی میحم بعص
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ز باره و آنسفالیت پس ا همراه با نارسایی تنفسی و نیز سندرم گیالن( bulbar)نوروپاتی بولبار 

ر ها نشانگاند که این یافتهگزارش شدهآسیب با توتیای دریایی  پس از روز 51ساعت تا  ۳

 .باشندپدیده خود ایمنی در واکنش با گزش توتیای دریایی می

 51تا  6آریتم و خارش پس از  به صورت یک واکنش حساسیت تأخیری در مکان آسیب،

آسیب با پدیسالریاها بسیار شدیدتر از خارها  .روز بعد از بهبودی اولیه ممکن است روی دهد

، حالیممکن است ایجاد درد انتشار یابنده شدید و سریع، ادم موضعی، خونریزی، بیبوده و 

ضعف، مورمور شدن، درد مفاصل، آفونی، گیجی، سنکوپ، فلج عضالنی عمومی، دیسترس 

در بعضی از موارد، درد طیّ چند ساعت از بین  .تنفسی، هیپوتانسیون و به ندرت مرگ کند

 .(69) ماندساعت پا برجا می ۳یا فلج تا رود ولی ضعف عضالنی موضعی می

 .را نشان دهد (خار)برداری با تکنیک بافت نرم ممکن است جسم خارجی حاجب عکس

نیز  MRI از این رو تصویربرداری برای ارزیابی جسم خارجی ممکن است کمک کننده باشد.

 .(۳9) سیار کمک کننده استب برای یافتن مکان خارهای شکسته

سوزاننده غیر بایست با شتاب در آب گرمدرد، اندام آسیب دیده را میجهت تسکین 

 .دقیقه، فرو برد 31تا  91در حد تحمل برای  (گرادسانتی ةدرج ۳1حداکثر تا )

هر پدیسالریای چسیبیده به پوست را باید برداشت نمود تا از زهری شدن بیشتر 

 .کشیدن آرام یک تیغ انجام داد توان با کفِ ریش تراشی واین کار را می .جلوگیری کرد

را عمودی و بدون  هاآن شوند، نیاز است کهاز آنجا که خارهای دراز به آسانی شکسته می

های سیاه یا بنفش که در اطراف زخم، بعد از تغییر رنگ .حرکت افقی برداشت نمود گونههیچ

هستند و پیامدی به دنبال  مانند، اغلب تنها رنگ به جا مانده از خارهابرداشت خار، بر جا می

 .نخواهند داشت

هفته جذب شوند،  9ساعت تا  5۳گرچه بعضی از خارهای باریک زهری ممکن است طیّ 

شت روش بردا .که قابل دسترس هستند را برداشت نمودیی هاآن امّا بسیار پسندیده است که

هر طرف از بند  پوستی درسی لیدوکائین زیرسی 1/5 شکسته خار از بند انگشت با تزریق

نوک زخم تورم یافته یا مکانی که بیشترین تغییر رنگ و یا حداکثر  .پذیردانگشت انجام می
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 .ف دادادرد را دارد باید به آرامی با تیغ بیستوری شک

 .شکسته خار ممکن است خود به خود در برش ایجاد شده به پیش رانده شده و بیرون آید

به دلیل خطر عفونت و تشکیل گرانولوما یا کیست درموئیدی بایست تمام خارهای کلفت را می

همچنین این خارها ممکن است به مفصل مهاجرت کرده و یا بر روی عصب جای . برداشت نمود

بایست با کمک میکروسکوپ این خارها گرفته و تولید درد مداوم کنند و در این صورت جراح می

خار در مفصل بین بند انگشتی وارد شده باشد، باید در نظر داشت که چنانچه  .را خارج کند

بایست انگشت را تا بیرون آوردن خار ثابت نگه داشت تا از شکسته شدن و نفوذ بیشتر خار می

این کار همچنین ممکن است تورم دوکی شکل انگشت که بعد از ورود خار در . پیشگیری شود

 .د را کنترل نمایددهمجاورت مفصل بند انگشتی میانی و یا ابتدایی روی می

گرچه کربنات کلسیم خارها، خنثی هستند ولی از آنجا که این خارها با لجن، گِل، باکتری 

های ثانویه شایع بوده و در صورت وجود های اپیدرمال ارگانیک توأم هستند، عفونتو بازمانده

 (.6۳و  69) شودبیوتیک پیشگیرانه توصیه میهای عمیق، تجویز آنتیزخم

توان با جراحی برداشت شود را میماه بعد از آسیب اولیه یافت می 55تا  5لوما که گرانو

ای با کورتیکواستروئید اثر کمی دارد ولی ممکن است با موفقیت توأم تزریق درون ضایعه .نمود

واکنش تأخیری گسترده که شامل سفتی سیانوتیک، تورم دوکی شکل در انگشتان و یا  .شود

تخوان بندهای انگشت است را شاید بتوان با کورتیکواستروئید سیستمیک خوردگی موضعی اس

 .(61و  6۳) بیوتیک درمان کردو آنتی

 حس کننده موضعی برای درمان نیش زدگی تاج خار در مراحل اولیهکاربرد آب گرم و بی

 .کمک کننده است

ر زیبه صورت  توانرا می درمان آسیب با توتیای دریاییمدیریت مراحل به طور خالصه 

 بیان نمود:

 هاخار نمودنخارج ( 5

 توتیای دریایی آسیبتشخیص  (الف

تیای توسط تو که قربانی،باید مطمئن شد ابتدا به منظور درمان نیش توتیای دریایی، 
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 (.A 55مورد گزش قرار گرفته است )شکل دریایی دیگر حیوانات نه با سایر  دریایی و

 پدیسالریایو  تیغاز طریق  معموالًی دریای توتیای: قطعات سمیاطمینان از وجود  (ب

که  دند در پوست باقی بماننتوانو می کردهخارها تولید زخم نمایند. می آزاد را سم، خود

 سیبآهمچنین باید به سرعت پس از   پدیسالریاینمود. حذف  را این قطعاتبالفاصله باید 

 (.B 55 برداشته شوند )شکل

به حداقل رساندن جهت سرعت ممکن  حداکثربا  خار، حذف آسیبپس از  تیغ:حذف ( ج

ت حرکعمود با  به صورت استفاده از موچینبا  بزرگخارهای . بایستی انجام گردد زهر اتماس ب

 برداشت رایب (.C 55)شکل  دشونمی بیرون آوردهجلو سمت  به نشکندی که تیغ طور به ،آرام

 ز استفادهموم داغ نیتوان از می تشبرداو نتوان با تیغ  باشدعمیق  فرورفتگیتیغ، به خصوص اگر 

اگر  شود.می کشیده بیرونبا موم  شدن، خار خشک و پس از در محل، ریختهموم داغ را  نمود.

 (.D 55)شکل  تواند رخ دهدمشکالت پزشکی دراز مدت میود تیغ به درستی حذف نش

اده با استفرا توان آن می. ف شودحذ به سرعتنیز باید  پدیسالریاپدیسالریا: حذف  (د

یغ تنمود.  برداشتمنطقه آلوده و سپس خراش دادن با یک تیغ ریش تراشی  دراصالح  خمیر

 (.C 55نگردد )شکل تا باعث ناراحتی بیشتر  کشیده شودبه زخم  تمالیمباید با 

 

 آلوده ةمنطق شویشست (5

ه ب مندزخم نیاز پدیسالریا،به محض حذف تیغ و : تمیز کردن زخم با آب و صابون (الف

 .درد خواهد بود راه باهمو ناراحت کننده  مکان آسیبلمس باشد. می جستجوتمیز کردن و 

 طور هب پسسرد و پراکسید هیدروژن یا بتادین به جای صابون استفاده ک از توانهمچنین می

 (.E 55 داد )شکل شستشو، کامل با آب پاک آشامیدنی

 (.F 55بست )شکل  ، محکمباند و نواربا نباید را به هیچ وجه  زخم: زخم نبستن (ب

پس از تمیز  بایدبرای درمان درد و به حداقل رساندن احتمال عفونت، : استحمام زخم (ج

اما  باشد. آب باید گرم نمود وردر آب گرم غوطهرا توان زخم می نمود. حماماست ،کردن اولیه

توان گرما زمانی که می زخم در آب به مدت حداقل یک ساعت یا تا . نگه داشتنباشدجوش ن
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ز ا توانکمک خواهد کرد. می ،تیغ باقی مانده شدن بقایایکاهش درد و حل به د ررا تحمل ک

سعی د. رکمک ک ،ترکیب منیزیم سولفات به آب به این روندنمودن  منیزیم یا اضافه سولفات

و گذاشتن  -مقدار کمی از سرکه در یک وان آب داغ -حمام سرکه گرم از  ،برخی از افراد

 ،سولفات منیزیم به آب افزودن کنند.استفاده می دقیقه ۳1تا  51به مدت  ناحیه آسیب دیده

 .(G 55 )شکلکمک خواهد کرد ، تیغ باقی مانده شدن بقایای حلبه 

 

 ها و درددرمان زخم( 9

یک  ،اجتناب از تحریک زخم برای، باید خوابقبل از : درمان زخم قبل از خواب (الف

کی پالستیهای سرکه روی زخم در بستهبا یک پارچه خیس با  نهاده و پانسمان کوچک بر آن

 .(H 55 )شکل شودشته میپانسمان شل نگه دا قرار داده شود.

، مدتطوالنیبرای حل مشکالت عفونی و درد شدید و  بیوتیک و مسکن:مصرف آنتی (ب

خوبی برای  هایبیوتیکی و مسکن باید انجام گیرد. استامینوفن و ایبوپروفن انتخابآنتیدرمان 

 .(I 55 )شکل مدیریت درد هستند

ه ب معموالًشوند  توتیای دریایی اگر درمانهای زخم: عفونت ( بازدید و پیگیری عالئمج

تورم منطقه هایی از عفونت شامل قرمزی، چرک، نشانه مواظب یابند. بایدمی خوبی التیام

یز بود. ن آسیب دیده و یا غدد لنفاوی که در منطقه آسیب دیده )گردن، زیر بغل یا کشاله ران(

 تریننزدیکیا درد قفسه سینه و عفونت شدید باید به  مشکالت تنفسی گونه هردر صورت 

 ، ممکن است برای برداشتمفصلنزدیک یک  خار،یک  مراجعه نمود. در صورت وجوداورژانس 

های متعدد زخم، خستگی، ضعف، درد عضالنی و سوراخ نیاز باشد. در صورتمل جراحی عآن 

 رنظی های واکنش آلرژیک جدینشانه پیشرفتهمچنین، و یا اختالل در حرکت بازوها و پاها 

به اید ب ها و یا زبان فوراًمشکالت تنفسی، درد قفسه سینه، کهیر، قرمزی پوست، یا تورم لب

 (.J 55( )6۳ )شکل نمود پزشک مراجعه
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A B C D E 

     

F G H I J 

     

 (A-J) ییایدر یایتوت با بیآس درمان تیریمد مراحل از کیشمات ریتصاو: 55شکل 

 

 فراگرد کلی

خشک آهکی توتیای دریایی در طب سنتی چینی مورد استفاده  ةی دور، پوستهااناز زم

استفاده آن جهت از بین بردن تورم و  “داروهای گیاهی چینی”گرفته است. در کتاب قرار می

شناخته سمّی  گونه از توتیای دریایی برای انسان 91حدود آوری به ثبت رسیده است. خلط

ها یک ساختار چنگاله مانند کوچکی تحت عنوان پدیسالریندارای  هاآن .(5) استشده 

(Pedicellarines ،)خار  د.باشنها و ترکیبات فعال زیستی مختلفی میبوده که حاوی توکسین

به حرکت جانور و به دام انداختن  این جانوران را داشته،توتیاهای دریایی نقش محافظ بدن 

حاوی نیز  های توتیای دریاییبرخی از گونهخار  کند.ذرات غذای شناور در آب کمک می

تیغ توتیای دریایی حاوی مواد معدنی،  ها و ترکیبات فعال متعددی هستند.توکسین

ها هستند، در حالی که غدد جنسی توتیای دریایی حاوی، ساکاریدها و رنگدانهها، پلیپروتئین

 (.69)ست ا ساکارید، اسید چرب و پروتئینپلی

که عصاره توتیای دریایی دارای تأثیرات متعدد اند مدرن نشان داده مطالعات دارویی

 اثرات خستگی وضد اکسیدانی،آنتی بیولوژیکی، مانند اثرات ضدسرطانی )ضد سرطان خون(،

ش هیدروکسیله از پوسته توتیای دریایی بنفپلی ینونینفتاکرنگدانه (. 63باشند )التهابی میضد

(Anthocidaris crassispina ) رادیکال قوی در برابرضد یک فعالیتدارای 
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(، آنیون رادیکال سوپراکسید و پروکسید DPPHپیکریل هیدرازیل ) -5 -دی فنیل -5 ،5

 .(۳9باشد )میهیدروژن 

از هموژن ، A (Contractin A)کنتراکتین به نام  کیلودالتونی 59 یک جزء توکسین

ه جدا گردید( Toxopneustes pileolusتوکسوپنئوستس پیللوس ) پدیسالریای توتیای دریایی

عصاره پدیسالریای این (. 51) شده است خوکچة هندیانقباض عضله صاف  موجبکه است 

رنگدانه  .(56اند )دانسته ،شدن شدید نفس و سرگیجه در انسان را عامل کوتاهتوتیای دریایی 

 (polyhydroxy naphthoquinoneهیدروکسی نفتاکینون )از کالس پلی Aقرمز تیره اکینوکروم 

 کولین قوی آنزیم استیل ةمهار کنند Scaphechinus mirabilis جدا شده از توتیای دریایی

 (6۳)استراز است 

از مایع سلومیک توتیای دریایی  “echinometrin”اکینومترین به نام یک پپتید 

E. lucunter های واکنش ،قادر به آغاز یک واکنش التهابی در پستانداران ه است کهجدا گردید

ها در موش در ماست سل و دگرانوالسیونآستانة درد  کاهش، لکوسیت افزایشادماتیک، 

توتیای  عصاره اندام تولید مثلیاز (. 95بوده است ) (پاسخ -در یک حالت دوز) in vivo شرایط

کیلو  515( با وزن MYPپروتئین عمده زرده ) معروف بهآلرژن ترکیب پروتئینی دریایی یک 

است  گرگرفتگی و کهیر، IgEکه قادر به افزایش غلظت سرمی  ه استشناسایی گردید یدالتون

یک  ، درParacentrotus lividusکیلو دالتونی از تخم توتیای دریایی  559یک پروتئین  .(9۳)

و کهیر، تنگی نفس، خس خس خارش ، با عالئم IgEواسطه ه سبب آلرژی ب، ساله ۳1مرد 

یک ترکیب (. 91ه است )گردید ،پز با توتیای دریاییدقیقه پس از خوردن تخم آب 51سینه 

شبه استیل  اثرات variegates Lytechinus پپتیدی در هموژنات پدیسالریای توتیای دریایی

ی مولکولوزن به ترتیب با  5و  5های سنتروسین دو پپتید، به نام(. 96است ) داشته کولینی

 Strongylocentrotus دالتون از عصاره سلومیک توتیای دریایی کیلو ۳/۳و  1/۳

droebachiensis (.59) های گرم مثبت و گرم منفی بودندهای قوی علیه باکتریدارای فعالیت 

( در مایع Halocyntin( و هالوسینتین )Papilosinمیکروبی پاپیلوسین )ضد پپتیدهای

به دست  X/ (Cathepsin B/X)Bکاتپسین است.  هیددگریافت ، L. Variegatus سلومیک
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دارای فعالیت پروتئولیتیک  ،Echinometra lucunterتوتیای دریایی خارعصاره آبی آمده از 

 هایگلیکوپروتئین (.۳5و  ۳5باشد )( میو دی پپتیدیل پتیدازی هر دو فعالیت کربوکسی مونو)

 دریایی( از توتیای strongylostatin 2) 5 و( strongylostatin 1) 5 هایاسترونگیلوستاتین

Strongylocentrotus droebachiensis لوسمی  موجب درمان وسرطانی بوده ضد اثرات دارای

، دارای فعالیت همولیتیک همچنین هاآن (.۳۳و  ۳9) گردیده است P388لنفوسیتی موشی 

 (.۳۳و  ۳۳) باشندو گرم منفی فعال می های گرم مثبتو در برابر باکتری بوده خفیف

 گونه یهااز سلوموسیتکه  (15) یک گلیکوپروتئین با وزن مولکولی باال است ،ویتلوجنین

Paracentrotus lividus  های فعالیت هماگلوتیناسیون گلبولو دارای  گردندمی آزادبه محیط

 ش، نقمیزبانبه پس از تهاجم  در پدیده لخته شدن،، چسب مولکولی به عنوان بوده و باقرمز 

( Diadematidaeاز توتیای دریایی خانواده دیادماتیده ) توکسین،یک (. 15و  15نمایند )ایفاء می

در عضله ( miniature endplate (MEPPs)potentialsبر روی تناوب پتانسیل پایانه مینیاتوری )

 Na+و  های دو ظرفیتیبه کاتیونافزایش نفوذپذیری پایانه عصبی ، موجب سارتوریوس قورباغه

از پداسیالریای  دما، حساس به یکیلودالتون 51یک توکسین پروتئینی (. 1۳ه است )گردید

. i.pتزریق  ( درگرم/ کیلوگرم)میلی 91/1 برابر 50LDبا  gratilla Tripneustesتوتیای دریایی 

 (.1۳و  11اسازی شده است )به موش(( جد

از زهر پدیسالریای ه خالص سازی شدی، دالتون کیلو 59حدود  UT841پروتئین اسیدی 

موجب مهار لیتر، نانوگرم/ میلی 91 کمتر از 50ICبا  pileolus Toxopneustesتوتیای دریایی 

 (.16ه است )گردید Ca+2وابسته به زمان جذب 

 A2، با توجه به توالی امینواسیدها، یک ماده شبه فسفولیپاز UT841های فراکشنیکی از 

وکسین توکسین پروتئینی پدیت تجویز زیر جلدی یا داخل عضالنی گروه پروستاتیک .(۳1) است

(peditoxin)  از پدیسالریای گلوبیفروس توتیای دریاییToxopneustes pileolus  ،)المارک(

و  3O2N10H10C فرمول تجربیو  دالتون( 51۳ولی )با جرم مولک( pedoxinپدوکسین ) به نام

به  ،استر فورمیل گلیسین پیریدین -۳ -متوکسی -1 -متیل -5-هیدروکسی-9 ساختار با

حسی، ، بیآرام بخشی، توجه پایه بدنقابل کاهش دمای موجب موش در دوزهای کشنده، 
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گرم/ میلی 511حدود  11LDدر دوزهای باالتر، منجر به تشنج و مرگ )و  عضالنی شلیهمراه با 

 (.۳5گردیده است ) کیلوگرم(

جدیدی از کروموفورها هستند که به  های دریایی یک مجموعه نسبتاًخار توتیای یپیگم

ها ممکن اسپینوکروم(. برخی از ۳9و  ۳5) ندهست معروف (Spinochromesها )اسپینوکروم

برای ( و ۳9بوده )ای ویژهمّیّت س دارای هاآن است برای هشدار به شکارچیان و یا برخی از

 رنگدانه پوسته توتیای دریایی بنفش نه تنها خاصیتباشند. به شدت خطر آفرین  قربانیان خود

 DPPHبلکه در برابر ( ۳3) اکسیدانی قابل توجهی در برابر پراکسیداسیون لیپیدی داردآنتی

ید هیدروژن و زدودن رادیکال و رادیکال آنیون سوپر اکسید و پراکس (توکوفرول -αتر از قوی)

های توتیای بسیاری از گونه (. غدد جنسی۳9) ستا آنیون دیسموتاز نیز همین اثر را دارا

( هاPUFAدریایی، غنی از ترکیبات فعال زیستی ارزشمند نظیر اسیدهای چرب اشباع نشده )

 Strongylocentrotusعصاره پیگمان توتیای دریایی سبز ) .(61) ها هستندکاروتن βو 

droebachiensisمصرف غدد  .(65آلرژیک بودند )ضد های حیوانی دارای اثرات( بر روی مدل

آلرژی  عالئم ،افراداز مسمومیت منجر شود. بعضی  گوناگونهای نشانهبه تواند میسمّی  جنسی

اسهال،  دهند. حالت تهوع،به دنبال خوردن غدد جنسی را به عنوان اولین عالمت نشان می

استفراغ، دیسترس اپی گاستر، سردرد شدید، تورم لب، تورم دهان، عالئم آلرژی، ایجاد بزاق و 

این  ،دست و یا پادر برداشت کامل خار شکسته شده  .درد شکمی از جمله این عالئم هستند

نند ماتوانند تولید عوارض فراوانی رساند ولی خارهای بر جای مانده میها را به اتمام میواکنش

الریاها آسیب با پدیس. هیپرکراتوز و حتی نورمای عصب نمایند، ادم ،گرانولوما، آرتریت سینویت

حالی، ضعف، ممکن است ایجاد درد انتشار یابنده شدید و سریع، ادم موضعی، خونریزی، بی

مورمور شدن، درد مفاصل، آفونی، گیجی، سنکوپ، فلج عضالنی عمومی، دیسترس تنفسی، 

برای یافتن مکان  MRI وبرداری با تکنیک بافت نرم عکسشود. یون و به ندرت مرگ هیپوتانس

جهت تسکین درد، اندام آسیب دیده را  .(61) سیار کمک کننده است، بخارهای شکسته

برداشت  .فرو برد دقیقه 31تا 91 برای (گراددرجه سانتی ۳1حداکثر تا )بایست در آب گرم می

سی سی لیدوکائین زیر پوستی در هر طرف از بند  1/5 خار شکسته از بند انگشت با تزریق
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 های اپیدرمال ارگانیکاز آنجا که خارها با لجن، گِل، باکتری و بازمانده .پذیردانگشت انجام می

بعد از  ماه 55تا  5گرانولوما که  .شودبیوتیک پیشگیرانه توصیه میتوأم هستند، تجویز آنتی

واکنش تأخیری گسترده که نمود.  توان با جراحی برداشتشود را میآسیب اولیه یافت می

بندهای شامل سفتی سیانوتیک، تورم دوکی شکل در انگشتان و یا خوردگی موضعی استخوان

 .(69) مان کرددر ،بیوتیکانگشت است را شاید بتوان با کورتیکواستروئید سیستمیک و آنتی

 

 ریگینتیجه

 .ها و ترکیبات فعال متعددی هستندهای توتیای دریایی حاوی توکسینبرخی از گونه

 خوراکی مصرف نمایند. همچنینمی آزاد را سم، خود پدیسالریایو  تیغاز طریق  معموالً هاآن

پوسته توتیای دریایی، که هنوز هم به . مسمومیت منجر شودبه تواند میسمّی  غدد جنسی

ن اکسیداآنتی تواند یک منبع جدیدشود، میمواد غذایی در نظر گرفته می هایعنوان زباله

 ةتوان بیان نمود که با وجود مطالعات مختلف در زمینطبیعی باشد. افزون بر این، می

شناسی این جانوران، مطالعاتی که منجر به شناسایی ترکیب توکسین خالص سازی شده سم

یش سازی پر بوده و تقریباً تمام مطالعات تا مرحله خالصاز زهر خام گردیده باشد، انگشت شما

 اند که جای انجام مطالعات بعدی در آینده را باز گذاشته است.رفته و ناتمام رها گردیده

  



 دانشنامة توکسینولوژی دریایی 101

 

 منابع

1. Haddad JV, Novaes SPMS, Miot HA, et al. Accidents caused by sea urchins-the efficacy 

of precocious removal of the spines in the prevention of complications. An Bras Derm 

2001; 76: 677-81. 

2. Rossetto AL, de Macedo Mora J, Haddad Junior V. Sea Urchin Granuloma. Rev Inst 

Med Trop S Paulo 2006; 48(5): 303-6. 

3. Guilherme CR, Flávio SD, Domingos GN, et al. Injuries caused by aquatic animals in 

Brazil: an analysis of the data present in the information system for notifi able 

diseases. Rev Soc Bras Med Trop 2015; 48(4): 460-7. 

4. Haddad V Jr, da Silveira FL, Cardoso JL, et al. A report of 49 cases of cnidarian 

envenoming from southeastern Brazilian coastal waters. Toxicon 2002; 40(10): 1445-

50. 

5. Haddad Junior V. Observation of initial clinical manifestations and repercussions from 

the treatment of 314 human injuries caused by black sea urchins (Echinometra 

lucunter) on the southeastern Brazilian coast. Rev Soc Bras Med Trop 2012; 45(3): 

390-2. 

6. Jafari M, Mohebbi GH, Vazirizadeh A, et al. Medical Management in Stonefish 

Envenomation in Bushehr Port. Iran South Med J 2014; 17(3): 496-505. (Persian) 

7. O'neal RL, Halstead BW, Howard LD Jr. Injury to human tissues from sea urchin spines. 

Calif Med 1964; 101(3): 199-202. 

8. Haddad V Jr. Environmental dermatology: skin manifestations of injuries caused by 

invertebrate aquatic animals. An Bras Dermatol 2013; 88(4): 496-506. 

9. Isbister GK, Marine Toxinology. Menzies School of Health Research Darwin and 

Calvary Mater Newcastle, Australia. (Accessed June 1, 2016, at 

http://www.asiatox.org/6th%20APAMT%20pdf/Marine%20Toxinology.pdf.) 

10. Harvey A. Strategies for discovering drugs from previously unexplored natural 

products. Drug Discov Today 2000; 5(7): 294-300. 

11. Sea Urchin available. (Accessed 5 June, 2016, at http://a-z-animals.com/animals/sea-

urchin/.) 

12. Khaleghi M, Safahieh A, Savari A, et al. Study of density and the distribution pattern 

and the sustainability of Sea urchin, (Stomopneustes variolaris: Echinoidea) In the 

intertidal zone Chabahar Gulf. Oceanolog 2012; 3(9): 9-15. (Persian) 

13. Scheuer PJ. Bioorganic marine chemistry. New York: Springer-Verlag, 1988; 2: 28-

34. 

14. Stonik VA. Some terpenoid and steroid derivatives from echinoderms and sponges. 
Pure Appl Chem 1986; 58(3): 423-36. 

15. Komori T, Sanechika Y, Ito Y, et al. Biologisch aktive Glykoside aus Asteroidea, I. 

Strukturen eines neuen Cerebrosidgemischs und von Nucleosiden aus dem Seestern 

Acanthaster planci Liebigs. Ann Chem 1980; 1980(5): 653-68. 

16. Kornprobst JM. Encyclopedia of marine natural products. 2nd ed. USA: Wiley-

Blackwell, Oxford, 2014, 1499-1599. (Vol 3) 



 107 توتیای دریایی: توکسینولوژی، ترکیبات فعال زیستی و مدیریت درمان آن

 

17. Jiao H, Shang X, Dong Q, et al., Polysaccharide constituents of three types of sea urchin 

shells and their anti-inflammatory activities. Mar Drugs 2015; 13(9): 5882-900. 

18. Arasaki E, Muniz P, Pires-Vanin AM. A functional analysis of benthic macrofauna of 

the sao channel (southern Brazil). Mar Ecol 2004; 25(4): 249-63. 

19. Coppard SE, Campbell AC. Toxonomic significance of test morphology in the 

echinoid genera Diadema Gray, 1825 and Echinothrix Peters, 1835 (Echinodermata). 

Zoosystema 2006; 28(1): 93-112. 

20. Macfarlane K. Distribution of the benthic marine habitats in the northern region of the 

West Coast of Dominica. Inst Trop Mar Ecol Res 2007; 20: 30-48. 

21. Fjukmoen Y. The shallow-water macro echinoderm fauna of nha trang bay (vietnam). 

status at the onset of protection of habitats. [dissertation]. Germany: University of  

Bergen, 2006. 

22. Zarezadeh R. Dangerous marine animals of the Persian Gulf and Oman Sea. Tehran: 

Aquaculture Scientific Publisher, 2010, 12-40. (Persian) 

23. Ziegler A, Faber C, Mueller S, Bartolomaeus T. Systematic comparison and 

reconstruction of sea urchin (Echinoidea) internal anatomy: a novel appraoch using 

magnetic resonance imaging. BMC Biology 2008; 6: 33. 

24. Kimura A, Nakagawa H. Action of an extract from the sea urchin Toxopneustes 

pileolus on isolated smooth muscle. Toxicon 1980; 18(5-6): 689-93. 

25. Nakagawa H, Kimura A. Partial purification and characterization of a toxic substance 

from pedicellariae of the sea urchin Toxopneustes pileolus. Jpn J Pharmacol 1982; 

32(5): 966-8. 

26. Kimura A, Nakagawa H, Hayashi H, et al. Seasonal changes in contractile activity of 

a toxic substance from the pedicellaria of the sea urchin Toxopneustes pileolus. 

Toxicon 1984; 22(3): 353-8. 

27. Fujiwara T. On the poisonous pedicellariae of Toxopneustes pileolus. Annot Zool Jap 

1935; 15: 62-69. 

28. Sciani JM, Emerenciano AK, Cunha da Silva JR, et al. Initial peptidomic profiling of 

Brazilian sea urchins: Arbacia lixula, Lytechinus variegatus and Echinometra 

lucunter. J Venom Anim Toxins incl Trop Dis 2016; 22: 17. 

29. McPherson BF. Studies on the biology of the tropical sea urchins Echinometra lucunter 

and Echinometra viridis. B Mar Sci 1969; 19(1): 194-213. 

30. Moore HB, Jutare T, Bauer JC, et al. The biology of Lytechinus variegatus. B Mar Sci 

1963; 13(1): 23-53. 

31. Sciani JM, Sampaio MC, Zychar BC, et al. Echinometrin: A novel mast cell 

degranulating peptide from the coelomic liquid of Echinometra lucunter sea urchin. 

Peptides 2014; 53: 13-21. 

32. Hirai Y, Yasuhara T, Yoshida H, et al. A new mastcell degranulating peptide 

“mastoparan” in the venom of Vespula lewisii. Chem Pharm Bull (Tokyo) 1979; 

27(8): 1942-4. 

33. Hider RC. Honeybee venom: a rich source of pharmacologically active peptides. 

Endeavour 1988; 12(2): 65-5. 



 دانشنامة توکسینولوژی دریایی 106

 

34. Yamasaki A, Higaki H, Nakashima K, et al. Identification of a major yolk protein as 

an allergen in sea urchin roe. Acta DermVenereol 2010; 90(3): 235-8. 

35. Rodriguez V, Bartolomé B, Armisén M, et al. Food allergy to Paracentrotus lividus 

(sea urchin roe). Ann Allergy Asthma Immunol 2007; 98(4): 393-6. 

36. Macedo MS. Hipersensibilidade imediata. In: Calich V, Vaz C, editors. Imunologia. 

Rio de Janeiro: Brazil, 2009, 17-39. 

37. Mendes EG, Abbud L, Umiji S. Cholinergic action of homogenates of sea urchin 

pedicellariae. Science 1963; 139(3553): 408-9. 

38. Galinier R, Roger E, Sautiere PE, et al. Halocyntin and papillosin, two new 

antimicrobial peptides isolated from hemocytes of the solitary tunicate, Halocynthia 

papillosa. J Pept Sci 2009; 15(1): 48-55. 

39. Rawlings ND, Waller M, Barrett AJ, et al. MEROPS: the database of proteolytic 

enzymes, their substrates and inhibitors. Nucleic Acids Res 2014; 40(D1): D503-9. 

40. Brix K, Dunkhorst A, Mayer K, et al. Cysteine cathepsins: cellular roadmap to 

different functions. Biochimie 2008; 90(2): 194-207. 

41. Sciani JM, Antoniazzi MM, Neves Ada C, et al. Cathepsin B/X is secreted by 

Echinometra lucunter sea urchin spines, a structure rich in granular cells and toxins. J 

Venom Anim Toxins Incl Trop Dis 2013; 19(1): 33. 

42. Sciani JM, Antoniazzi MM, Neves Ada C, et al. Cathepsin B/X is secreted by 

Echinometra lucunter sea urchin spines, a structure rich in granular cells and toxins. J 

Venom Anim Toxins incl Trop Dis 2013, 19(1): 33. 

43. Pettit GR, Hasler JA, Paull KD, et al. Antineoplastic agents. 76. The sea urchin 

Strongylocentrotus droebachiensis. J Nat Prod 1981; 44(6): 701-4. 

44. Li C, Haug T, Styrvold OB, et al. Strongylocins, novel antimicrobial peptides from the 

green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis. Dev Comp Immunol 2008; 

32(12): 1430-40. 

45. Li C, Blencke HM, Smith LC, et al. Two recombinant peptides, SpStrongylocins 1 and 

2, from Strongylocentrotus purpuratus show antimicrobial activity against Gram-

positive and Gram-negative bacteria. Dev Comp Immunol 2010; 34(3): 286-92. 

46. Rast JP, Smith LC, Loza-Coll M, et al. Genomic insights into the immune system of the 

sea urchin. Science 2006; 314(5801): 952-6. 

47. Selsted ME, Ouellette AJ. Mammalian defensins in the antimicrobial immune 

response. Nat Immunol 2005; 6(6): 551-7. 

48. Biré R, Trotereau S, Lemée R, et al. Hunt for Palytoxins in a Wide Variety of Marine 

Organisms Harvested in 2010 on the French Mediterranean Coast. Mar Drugs 2015; 

13(8): 5425-46. 

49. Arizza V, Giaramita FT, Parrinello D, et al. Cell cooperation in coelomocyte cytotoxic 

activity of Paracentrotus lividus coelomocytes.Comp Biochem Physiol A Mol Integr 

Physiol 2007; 147(2): 389-94. 

50. Haddad V Jr, Lupi O, Lonza JP, et al. Tropical dermatology: marine andaquatic 

dermatology. J Am Acad Dermatol 2009; 61(5): 733-50. 



 107 توتیای دریایی: توکسینولوژی، ترکیبات فعال زیستی و مدیریت درمان آن

 

51. Cervello M, Arizza V, Lattuca G, et al. Detection of vitellogenin in a subpopulation 

of sea urchin coelomocytes. Eur J Cell Biol 1994; 64(2): 314-9. 

52. Havukainen H, Underhaug J, Wolschin F, et al. A vitellogenin polyserine cleavage 

site: highly disordered conformation protected from proteolysis by phosphorylation. 

J Exp Biol 2012; 215(Pt 11): 1837-46. 

53. Sun C, Zhang S. Immune-relevant and antioxidant activities of vitellogenin and yolk 

proteins in fish review. Nutrients 2015; 7(10): 8818-29. 

54. Anraku M, Kihara H, Hashimura S. A new sea urchin toxin and its effect on 

spontaneous transmitter release at frog neuromuscular junctions. Jpn J Physiol 1984; 

34(5): 839-47. 

55. Alender CB, Feigen GA, Tomita JT. Isolation and characterization of sea urchin toxin. 

Toxicon 1965; 3(1): 9-17. 

56. Mebs D. A toxin from the sea urchin Tripneustes gratilla. Toxicon 1984; 22(2): 306-7. 

57. Zhang Y, Abe J, Siddiq A, et al. UT841 purified from sea urchin (Toxopneustes 

pileolus) venom inhibits time-dependent (45)Ca(2+) uptake in crude synaptosome 

fraction from chick brain. Toxicon 2001; 39(8): 1223-9. 

58. Nakagawa H, Tu AT, Kimura A. Purifcation and characterization of contractin A from 

the pedicellarial venom of sea urchin Toxopneustes pileolus. Arch Biochem Biophys 

199; 284(2): 279-84. 

59. Nakagawa H, Yanagihara N, Izumi F, et al. Inhibition of nicotinic acetylcholine 

receptor-mediated secretion and synthesis of catecholamines by sea urchin toxin in 

cultured bovine adrenal medullary cells. Biochem Pharmacol 1992; 44(9): 1779-85. 

60. Chen J, Engle SJ, Seilhamer JJ, et al. Cloning and characterization of novel rat and 

mouse low molecular weight Ca21-dependent phospholipase A2s containing 16 

cysteines. J Biol Chem 1994; 269(37): 23018-24. 

61. Kuwabara S. Purification and properties of peditoxin and the structure of its prosthetic 

group, pedoxin, from the sea urchin Toxopneustes pileolus (Lamarck). J Biol Chem 

1994; 269(43): 26734-8. 

62. Shestak OP, Anufriev VP, Novikov VL. Preparative production of spinochrome E, a 

pigment of different sea urchin species. Nat Prod Commun 2014; 9(7): 953-6. 

63. Shikov AN, Ossipov VI, Martiskainen O, et al. The offline combination of thin-layer 

chromatography and high-performance liquid chromatography with diode array 

detection and micrOTOF-Q mass spectrometry for the separation and identification 

of spinochromes from sea urchin (Strongylocentrotus droebachiensis) shells. J 

Chromatogr A 2011; 1218(50): 9111-4. 

64. Amarowicz, R, Synowiecki J, Shahidi F. Sephadex LH-20 separation of pigments from 

shells of red sea urchin (Strongylocentrotus franciscanus). Food Chem 1994; 51(2): 

227-9. 

65. Utkina NK, Maksimov OB. Quinoid pigments of echinodermata VII. Anthraquinones of 

the starfish Henricia leviuscula. Chem Nat Comp 1979; 15(2): 124-7. 



 دانشنامة توکسینولوژی دریایی 108

 

66. Kol'tsova EA, Denisenko VA, Maksimov OB. Quinoid pigments of echinodermata V. 

Pigments of the sea urchinStrongy locentrotus dröebachiensis. Chem Nat Compd 

1978; 14(4): 371-4. 

67. Kol'tsova EA, Chumak GN, Maksimov OB. Quinoid pigments of echinodermata III. 

Minor pigments of the sea urchin Strongylocentrotus nudus. Chem Nat Comp 1977; 

13(2): 174-7. 

68. Kuwahara R, Hatate H, Yuki T, et al. Antioxidant property of polyhydroxylated 

naphthoquinone pigments from shells of purple sea urchin Anthocidaris crassispina. 
LWT-Food Sci Technol 2009; 42(7): 1296-300. 

69. Hatate H, Murata H, HamaY, et al. Antioxidative activity of spinochromes extracted 

from shells of sea urchins. Fisher Sci 2002; 68(2): 1641-2. 

70. Datta D, Talapatra SN, Swarnakar S. Bioactive compounds from marine invertebrates 

for potential medicines - an overview. Int Lett Natur Sci 2015; 7: 42-61. 

71. Pozharitskaya ON, Shikov AN, Makaroca MN, et al. Antiallergic effects of pigments 

isolated from green sea urchin (Strongylocentrotus droebachiensis) shells. Planta Med 

2013; 79(18): 1698-704. 

72. Sea urchin poisoning. (Accessed June 3, 2016, at http://www.rightdiagnosis.com/s/ 

sea_urchin_poisoning/intro.htm1.) 

73. Nabipour I. The venomous animals of the Persian Gulf. Bushehr: Bushehr University 

of Medical Sciences Press, 2012, 32-46. (Persian) 

74. How to Treat a Sea Urchin Sting (Accessed June 3, 2016, at http://www.wikihow.com/ 

Treat-a-Sea-Urchin-Sting.) 

75. William JD, Peter J, Dean SL. Sea urchin injuries to the hand: a case report and review of 

the literature. Iowa Orthop J 2010; 30: 153-6. 

76. Lee SR, Pronto JR, Sarankhuu BE, et al. Acetylcholinesterase Inhibitory Activity of 

Pigment Echinochrome A from Sea Urchin Scaphechinus mirabilis. Mar Drugs 2014; 
12(6): 3560-73. 

77. Mahon N, Chan JC, Nizar B, et al. Sea urchin spine arthritis of the proximal 

interphalangeal joint of the hand: radiological, intraoperative and histopathological 

findings Nicola. Hand Surg 2014; 19(2): 261-4. 

78. Shang XH, Liu XY, Zhang JP et al. Traditional Chinese medicine-sea urchin. Mini 

Rev Med Chem 2014; 14(6): 537-42. 

79. Jiao H, Shang X, Dong Q4, et al. Polysaccharide constituents of three types of sea 

urchin shells and their anti-inflammatory activities. Mar Drugs 2015; 13(9): 5882-

900. 



 

 

 

 

 

 انماهیلقمه ینولوژیتوکس

 

 پورنبی یرج، ایمحب ینغالمحس

  



 



 111 یانلقمه ماه ینولوژیتوکس

 

 

 

 مقدمه

سال متمادی، موضوع مورد ها متعلق به کالس غضروف ماهیان، برای کوسه ان وماهیلقمه

هایی که اعضاء کالس غضروف ماهیان را متمایز از اند. یکی از ویژگیجانورشناسان بوده ةعالق

نماید این است که به جای استخوان، دارای داران عالی میماهیان استخوانی و دیگر مهره

توان اره را می انماهیلقمههای گروه(. از جمله هم5و  5اسکلتی از جنس غضروف هستند )

عقابی و  انماهیلقمه(، electric rays) سپر ماهیان برقیها، (، گیتار ماهیsawfishes) هاماهی

ممکن است در خطوط ساحلی و به ندرت تا ان ماهیلقمه( ذکر نمود. mantasها )مانتاس

 (.5فاتوم یافت گردند ) 5111اعماقی حدود 

((، batoids)یا باتوئیدها )ان ماهیلقمهگونه مختلف از  ۳95بندی علمی، حدود از نظر طبقه

ماهیان غضروفی موجود در جهان، وجود  درصد 11خانواده، مشتمل بر حدود  59متعلق به 

 (.9دارد )

ها ماهیلقمه ؛ها ممکن است بدون هیچ هشداری به انسان حمله نماینداگر چه کوسه

مگر اینکه توسط غواصان،  ؛کنندم بوده و به انسان حمله نمیغیرمهاج معموالًمطیع و 

(. در موارد 1و  ۳گردشگران، شناگران ساحلی و یا گرفتار در تور ماهیگیران، برآشفته گردند )

های موتوری، موجب صدمات کشنده به انسان با غرق نمودن قایق ماهیلقمهبسیار نادر، 

به قفسه سینه و زخم سپتیک  ماهیلقمهمات نافذ گزارش چند فوت ناشی از صد اند.گردیده

 (.۳و  1نیز موجود است )

های گرمسیری و معتدل در سراسر ها ممکن است در تمام اقیانوسماهیلقمهاز آنجا که 

 ابنابراین آسیب ب ،های آب شیرین گرمسیری یافت شوندجهان و حتی در بسیاری از رودخانه

 (.1) ی از نظر جغرافیایی رایج و اما به ندرت مهلک هستنداگسترده طور به در انسان هاآن

 5111تا  611در ایاالت متحده به تنهایی، ساالنه بین 5339طبق یک مطالعه در سال  بر

نظیر عقرب ماهی  -های دیگرگزارش گردیده است که در مقایسه با گزش ماهیلقمهآسیب با 
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 (.6و  1باشد )قابل مالحظه می -مورد ساالنه 911با بیش از 

اهیان در گستره معنوان یک گروه مهم ولی بسیار قابل پیشگیری ه ب ماهیلقمهآسیب با 

 (.9) گرددمحسوب میدریایی  زهرآگین

های اورژانس یا مراکز کنترل سموم در بخش ماهیلقمه، صدمات ناشی از 5311از سال 

گردیده است و هیچ  ناقص توصیف به صورت نگر و آن هم اغلب،گذشته به صورت فقط

نگر چند مرکزی جامعی توسط مراکز پزشکی ساحلی به منظور بررسی تحقیقات مشترک آینده

انجام نشده است. مسافران مناطق پر خطر، بیشتر تعطیالت و اوقات فراغت  ماهیلقمهصدمات 

 هاتن به صورت ،ایهای گرمسیری در مناطق جزیرهخود را بیشتر صرف کاوش سواحل و صخره

 گذرانند و از این رو،می های بهداشتی پیشرفتهو بدون دسترسی فوری به خدمات مراقبت

یت استراتژی مدیر ،خواهند داشت. بنابراین هاماهیلقمهپتانسیل بیشتری را برای آسیب با 

، توانایی پزشکان در مدیریت بهتر آن و جلوگیری از آسیب ماهیلقمهدرمان صدمات با 

 (.1گردد )مسافران، از نیازهای مبرم این مناطق تلقی می در این ماهیقمهل

 

 هاماهیلقمهآناتومی خارجی 

(، Rajidae( آناتومی نمای جلو )الف( و پشت یک اسکات )ب( از خانواده راژیده )5شکل )

. ما در این دهد)ج( را نشان می هاها و رایهمراه با یک تصویر شماتیک از آناتومی اسکات

 نماییم.اطالق می ماهیلقمه، هاها و رایاسکاتنوشتار به مجموع 

های حسی بسیار قوی تعدادی سیستم ان دارایماهیلقمهبرخالف ماهیان استخوانی، در 

د. ندهاجازه تشخیص موقعیت طعمه و حرکت در محیط خود را می هاآن که به نداتوسعه یافته

 واقع در اطراف سر، در مجموع به عنوان آمپول لورنزینی های زیر جلدیاین وزیکول

(Ampullae of Lorenziniمعروف )منافذ کوچکی  به صورت اند. هر آمپول در سطح پوست

 های حسی با فیبرهایقابل مشاهده است، هر منفذ به یک کانال طویل پر از ژل که در آن سلول

 ای بهکن است در ارتباطات درون گونهمتصل است. همچنین آمپول مم ،اندعصبی واقع شده

اقیانوسی در حال حرکت، نقش مهمی  یجزئو همچنین سنجش ان ماهیلقمهخصوص در میان 
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( خود تنفس Spiracles) هایدر درجه اول با استفاده از اسپیراکلان ماهیلقمهداشته باشند. 

 نمایند.می

 

 )ب( )الف(

  
 )ج(

 

 ،(Rajidae) دهیراژ ةخانواد از( ب) اسکات کی پشت و( الف) جلو ینما یآناتوم: 5شکل 

 (ج) هایرا و هااسکات یآناتوم از کیشمات ریتصو کی با همراه
 http://rebrn.com/re/look-at-his-feet-look-at-them-1192176: منبع
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اندام بویایی  ةهای بینی اسکات و رای که در سطح شکمی پوزه قرار دارد دهانسوراخ

های بینی ممکن است با ها، سوراخ( گویند. در برخی از گونهNostrilsهستند که نوستریلس )

دن ، مناسب خرد نموهااین ماهیمسطح و تاج بالنت  نایک فالپ بینی پوشیده شده باشد. دند

 هانآ ردیف جلو برای گاز گرفتن و در پشت ناها، دنداسکات طعمه سخت پوستان هستند. در

جایگزینی دندان بیرونی هستند که ممکن است از طریق سایش و  ةسطر آماد هسطر ب نادند

بالغین نر از جنس ماده  ناها، شکل دندد. جالب توجه است که در اسکاتنپارگی از دست برو

 ةانهای آبششی، دهند. شکافهست و یا نرهای نابالغ و حتی در طول فصل تولید مثل، متفاوت

کشد، آب از طریق اسپراکل وارد و پس ند. هنگامی که یک ماهی نفس میخارجی آبشش هست

های آبششی، تبادل تنفسی اکسیژن و دی اکسیدکربن رخ از عبور از حلق، از طریق رشته

یابد. در اسکات و رای، چهار تا هفت جفت دهد و سپس از طریق شکاف آبششی خروج میمی

 (.3شکاف آبششی در دو طرف سر قرار دارد )

 

   
 آمپول لورنزینی اسپیراکل دندان

   
 های آبششیشکاف هافلس هافین

 (3) هاماهیلقمه یخارج یهااندام از یبرخ: 5شکل 
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 )ب(  )الف(

  
 (Dasyatis americana) ماهیلقمه (Aetobatus narinariرای عقابی )

 )ج(

 
 یک اسکات

 (Aetobatus narinari) یعقاب یرا کی: الف( 9شکل 

 (Dasyatis americana) ماهیلقمه یریگرمس ةگون کی(. ب

 زهرآگین نیاسپ کی با لیطو دم کی یدارا دو هر. شود توجه هادم به

 بدفورد یشناس انوسیاق مرکز در تانک در شده ینگهدار زنده اسکات کی( ج

 (3( )یعضالن و سخت یهادم)

 

های اشکال و مقیاس های پالکوئیدی با تعداد،فلسهای غضروفی دارای تمام ماهی

 از یک معموالًپالکوئیدی  هایفلس هاهای مختلف هستند. در اسکات و رایمتفاوت در گونه

ها، اند. در برخی از گونهیا چند ردیف دنتیکل )یا خار( در طول خط وسط پشت تشکیل شده
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یک خار  به صورت ی برای گزش ومانند پالکوئیدی به ساختارهای آشکار قالب هایفلس

ان ماهیلقمهها، اند. کوسههای اسکات هستند تغییر یافتهدفاعی که مشخصه بسیاری از گونه

( دارند. در اسکات، باله پشتی برجسته Finsبرای برقراری تعادل و تحرک خود تعدادی باله )

پشتی هم وجود ندارد و یا تا اما کوچک و واقع در نزدیکی پایان دم، در حالی که در رای، باله 

 ،"بال مانند"های جانبی بزرگ یابد. در اسکات و رای، این بالهحد زیادی در اندازه کاهش می

ان ماهیلقمه و هاشود. همچنین، کوسهاغلب به طرف سر اتصال و برای حرکت استفاده می

 کمک هاآن ثباتکه به حفظ هستند های لگنی کوچک بر روی هر دو طرف کلوآک دارای باله

رها نام کالسپبه های لگنی خلفی به اندام تنومند، لوله مانندی نمایند. در نرها، این بالهمی

(claspers) ه ها بکند. دم رایهای مختلف را بازی میتغییر یافته است. دم اسکات و رای نقش

روی نی جهت معموالًهای الکتریکی رای ءاستثناه بلند و باریک شدن گرایش پیدا کرده و ب

ای از ها، دم شامل خارهای تغییر یافتهها و بت رایشود. در اسکاتاستفاده نمی ،محرکه

خارهای دمی در دفاع در برابر های پالکوئیدی با غده زهری در پایه آن است که از این فلس

(. اهمیت دم سفت و سخت حالت 9 شود )شکلها استفاده میشکارچیان بزرگ مانند کوسه

رسد که در حرکت و یا دفاع فعال و به نظر نمی ی داشتهکمتر ، اهمیتهای بالغاسکاتدر 

باشند. با این حال، ممکن است که دم برجسته عضالنی و سفت  کارایی چندانی داشته

 ج(. -9 کمک کننده باشد )شکل ،ها، برای تخلیه بار در ارگان الکتریکیاسکات

 

 (Electric Organsارگی الکتریکی )

ها و رای الکتریکی یافت های غضروفی، اندام الکتریکی تنها در اسکاتدر میان ماهی

ت ای را اشغال نموده اسای از باله سینهشود. ارگان برقی رای الکتریکی که بخش گستردهمی

های تهاجمی برای به دام انداختن شکار و دفاعی برای تضعیف و استفاده بسیار قوی است

ر اسکات، ارگان برقی نیز یک ساختار زوج، در عضالت جانبی دم در دو شکارچیان دارد. د

های الکتریکی )آذر ماهی برقی( ه الکتریکی ماهییها تعبیه شده است. تخلطرف ستون مهره

ولت است و جریان الکتریکی از بخش منفی شکمی به سوی بخش مثبت پشتی  551تا  9از 



 117 یانلقمه ماه ینولوژیتوکس

 

ه ممتد را با شدت نزولی انجام دهد. شوک یین تخلتواند چندیابد. این ماهی میانتقال می

. العاده خطرناک استاثرهای جدی در ناتوانی موقت انسان دارد و برای کودکان فوق، الکتریکی

ضعیف ترا بسیار  آن ،های الکتریکی برای مقاصد تهاجمی یا دفاعیسیگنال مدتطوالنیتخلیه 

ا در رفتارهای ارتباطی، از جمله تولید مثل ها، نقش مهمی رنماید. در عوض، این سیگنالمی

 ضربانند. دم سفت اسکات اغلب برای تسهیل انتقال نکو پیمایش سرزمینی بازی می

 ،گیریهای مهم مانند جفتدر طول فعالیت ایالکتریکی، برای برقراری ارتباط درون گونه

 (.51کاربرد دارد )

 

 انماهیلقمهبندی طبقه

 باشد که با ظاهری کامالًمی ماهیلقمه ،زیباترین موجودات دریاییبدون شک یکی از 

 (.55شناخته شده است ) ،از دیگر آبزیان به فردمنحصر 

( یا Dasytoideaداسیتوتیده ) ةباال خانوادکه به دو  ماهیلقمهگونه از  511حدود  تقریباً

خانواده به سه خانواده  الهر با( یا رای واقعی و Myliobatoideaاسکات واقعی و میلوباتوتیده )

از بین (. 59و  55( )۳اند )شکل هایی تقسیم گردیدهنیز به زیر خانواده هاآن که برخی از

 فاقد خار دم و غیرزهرآگین (Urogymusهای داسیتوتید، تنها گونه اوروژیموس )ماهیلقمه

 است.

 Giantغول پیکر مانتا )های های میلوباتوتید، از جمله رایعالوه بر این، بسیاری از رای

Manta Rays(.5۳زهرآگین هستند )غیر (، فاقد خار دم و 

 در گستره خطرتخمین زده شده است که به تنهایی در هر سال در کلمبیا، هزاران نفر 

های کم عمق آمازون ( آب شیرین شاخهMarinkelleمارینکل ) ماهیلقمههای گزند آسیب

 (.9) قرار گیرند

( به چند دلیل، عامل اکثریت Urolophid( و اوروفید )Dasyatidاسیاتید )های دماهیلقمه

های واقعی، ماهیلقمه، این دو خانواده از باشند. اوالًدر انسان می زهرآگینهای دریایی گزش

های معتدل و گرمسیری سراسر جهان در اقیانوس ماهیلقمههای شامل بیشترین تعداد گونه
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های داسیاتید و اوروفید باعث ماهیلقمهنکه موقعیت پشتی خار دم در ای ترمهمهستند. دوم و 

ثیر بیشتری داشته باشد. خارهای أهای دیگر تشود که گزش در این گونه نسبت به گونهمی

تر بر روی دم شالق مانند، خطرات بیشتری را با موقعیت آناتومیک دوربلندتر و  ماهیلقمه

 .(5۳آورد )برای انسان به بار می

 1/5(، خار دم پشتی کوچک، طول کمتر از Gymnuridaeای )های پروانهدر رای

دم  طول خار(، Myliobatidaeمتر و متصل به قسمت ریشه دم هستند. در رای عقابی )سانتی

 .(5۳) باالی ریشه دم قرار دارد نزدیک به تنه دررسد، اما در قسمت متر میسانتی 55پشتی تا 

 

 
 هاماهیلقمه یتاکسونوم: ۳شکل 

 (1) انسان یبرا باال بیآس توان با ییهاخانواده *
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های پشت دم، تیغ (،Urolophid( و اوروفید )Dasyatidهای داسیاتید )ماهیلقمهدر 

های داسیاتید ماهیلقمه(. در 5۳های دیگر قرار گرفته است )گونه نسبت به تنهاز  تردور

(Dasyatidتیغ ،) های رسد که از همه گونهمتر یا بیشتر از آن میسانتی 91های پشت حتی تا

 های داسیاتیدماهیلقمههای پشت دم بلند در ها بلندتر است. ترکیب تیغماهیلقمهدیگر 

(Dasyatid( و اوروفید )Urolophidباعث می ،)ها برای ماهیلقمهترین گروه شود که خطرناک

 (.5۳) باشند انسان

 

 های تلقیح زهرو مکانیسم هاماهیلقمه رهایهز

د که ن( و همکاران پیشگام این مطالعات باشRussellاز نظر تاریخی، شاید کار راسل )

های فعال آنزیمی که کاردیوتوکسیک و ها از بسیاری از پروتئینماهیلقمهزهر  ند،نشان داد

 در سال ،(. به دلیل اهمیت موضوع51-59حساس به حرارت هستند تشکیل شده است )

ه ب متأسفانهها انجام گرفته که ماهیلقمهمطالعات مروری بر روی مخاطرات حمله  5319

 (.53و  59باشند )راحتی قابل دسترس نمی

 

 (Urobatis halleri)اورولوفید  ماهیلقمه زهرفعالیت کاردیوتوکسیک 

را مورد  (Urobatis halleriاورولوفید اوروباتیس هالری ) ماهیلقمه زهرراسل و همکاران، 

- 1'بسیار حساس به دمای این جانور حاوی  زهرمطالعه قرار دادند و نشان دادند که این 

 (.51-56نوکلئوتیداز و فسفودی استراز است )

 که همحلول در آب، دارای وزن مولکولی متوسط، بسیار حساس به دما بود زهرفراکشن 

. نیتروژن و شده استن مشخص د. ده اسید آمینه در آوشبه سرعت با حرارت غیرفعال می

گرم محاسبه گردیدند. میلی 9/9و  5/9به ترتیب مقادیر  زهرگرم از میلی 511کربوهیدرات در 

وزن بدن برآورد شده  گرم بر کیلوگرممیلی 59داخل وریدی سم لیوفیلیزه در  50LDمقدار 

 (.59و  56است )
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ها موجب تغییرات در ومهمچنین در مطالعات دیگری نشان دادند که این ون هاآن

 (.5۳و  51گردند )های قلبی و عروقی، تنفسی، عصبی و ادراری میسیستم

موجب  ماهیلقمه( نشان داد که تزریق داخل وریدی زهر 5316راسل و همکاران ) ةمطالع

گردد. میزان تغییر در بیشتر موارد بستگی به در گربه می ECGتغییرات مختلفی در الگوهای 

های پایین سم، موجب اتساع عروق محیطی ساده و گذرا و . غلظته استتزریق داشت مقدار زهر

با یک افزایش  کاهش ضربان قلبدر ابتدا تولید  زهرمقدار کمی از این  .یا انقباض عروق گردید

به  معموالًو یک بلوک دهلیزی بطنی درجه اول، دوم یا سوم نمود. بلوک درجه دوم  PR ةفاصل

ثانیه پس از  91وجود آمد. برگشت اثرات در دوزهای پایین در عرض ه دنبال مهار سینوسی ب

، تغییرات PRپایان تزریق رخ داد. پس از دریافت دوزهای بیشتری از زهر، عالوه بر تغییرات فاصله 

عضالنی در حیوان  هاییبآسنشان دهنده ایسکمی و برخی که  Tو  STفوری در  موج نسبتاً

دقیقه باقی  51این تغییرات قبل از برگشتن به حالت نرمال، اغلب به مدت  ، مشاهده گردید.بود

بینی شقابل پیغیر طبیعی وغیر گردید الگویتزریق می زهرماند. هنگامی که مقادیر کشنده می

 ةمشاهده گردید. همه درجات بلوک دهلیزی بطنی، مهار سینوسی، بلوک بین بطنی، کاهش دامن

و درجات مختلف از ایسکمی و آسیب دیده شدند. تغییرات سریع انتقال دهلیزی  QRSکمپلکس 

نشان دهنده اثر  Tو  STبر روی ائوریکول و تغییر در امواج  زهرنشان دهنده اثر مستقیم  ،بطنی

بر روی ضربان ساز  و نوم(. همچنین آشکار گردید که 5۳بر روی بطن بوده است ) زهرمستقیم 

ستم و فروپاشی کامل سی فشارخونگذارد. مرگ حیوان در اثر سقوط سریع ر میثیأطبیعی قلب ت

های مولکولی دقیق از اثرات (. با این وجود، مکانیسم5۳و  51قلبی و عروقی حادث گشت )

 (.1) اندناشناخته مانده ،هازهرکاردیوتوکسیک این 

پیامدهایی نیز در دستگاه تنفسی و سیستم عصبی مرکزی  زهربا این تغییرات،  زمانهم

( داشت. عالوه بر این، ادم ریوی، تورم 53عضالنی ) -ثیری در انتقال عصبیأ(، بدون هیچ ت56)

 (.56دیده شد )ها در کلیههنله  ةلهای کبدی و احتقان عروقی با نکروز اپیتلیال لوسینوس

حیوانات آزمایشگاهی، هیچ  در ،Urobatis halleri و نوممطالعات محققان بر روی اثرات 

 (.5۳) ندعضالنی را نشان نداد-انعقادی، همولیتیک و یا خواص مهار عصبیضد اثر
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 های نکروتیکهای التهابی در بافتسلول

توسط محققان نیروی دریایی  ماهیلقمهمطالعات مکانیسمی اثرات التهابی تلقیح زهر 

 (.51)ایاالت متحده گزارش گردیده است 

گزش  5111( در مطالعه خود ضمن بیان گزارش 5111و همکاران )( Germain)ن ایژرم

 ، عالئم بالینی پس از مسمومیت،زهرآگینساالنه در ایاالت متحده، ناشی از این جانوران دریایی 

ی، نکروز موضعی تشنظیر درد شدید فوری و متعاقب آن سیانوز همراه با ادم موضعی و پ

برای مشخص کردن ارتشاح  هاآن خم و گاهی اوقات گانگرن را بر شمردند.و ز روندهپیش

روز پس از گزش، مورد بررسی  ۳، بافت آسیب دیده را حدود ماهیلقمهالتهابی در محل آسیب 

شناسی معمول و لکه ایمونوهیستوشیمی برای نشانگرهای لنفاوی، از جمله قرار دادند. بافت

CD4 ،CD3  وCD8 ،CD20، KP-1  وTIA  انجام گردید و یک منطقه مرکزی نکروز خونریزی

 های لنفوئیدی و ائوزینوفیل نشان داده شد.دهنده با ارتشاح اطراف سلول

 (restricted intracellular antigen-cell-T) ایهای تک هستهحدود یک سوم از سلول
+TIA های لولعمده مربوط به س طور به هارسد که این سلولبودند. به نظر می+CD3  و+CD4 

های های التهابی و واسطهنتیجه گرفتند که این جمعیت منحصر به فرد از سلول هاآن بودند.

های بعدی التهابی حاد و نکروز دخیل ، ممکن است به واکنشماهیلقمهشیمیایی در زخم 

 (.51به تعویق افتد ) ماهیلقمهبوده و درمان در برخی از صدمات 

 

 (Potamotrygon falkneri) پوتاموتریگون فالکنری ماهیلقمهپروتئازی های فعالیت

های پارانا، پاراگوئه، اروگوئه و توکانتینس و های آب شیرین در رودخانهماهیلقمه

( و Haddadکه توسط حداد )ة در برزیل بسیار فراوان هستند. در مطالع هاآن های فرعیشاخه

آب  ماهیلقمهبیمار مجروح  9۳های بالینی جنبه ،صورت گرفت 511۳همکاران در سال 

شیرین ارائه گردید. درد شدید از اولین عالئم آشکار بود. نکروز پوستی در درصد باالیی از 

کنندگان مشاهده شد. اقدامات درمانی اولیه، خصوص در بیشتر ماهیگیران و آبتنیه قربانیان، ب

 در کنترل درد به ویژهمراحل اولیه تلقیح سم  وری عضو آسیب دیده در آب داغ درمانند غوطه
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 با این حال، از نکروز پوستی جلوگیری ننموده بود. ؛ثر واقع شده بودندؤم حاد، بسیار

(، Potamotrygon falkneri) آب شیرین پوتاموتریگون فالکنری ماهیلقمهعصاره سم 

نشان داد. اجزای مختلف  SDS-PAGEکیلو دالتونی را در روش  55یک باند قوی حدود 

که دارای  هاآن شناسایی شد. بسیاری از زهردالتون در عصاره  کیلو 591تا  51دیگری بین 

کی های ژالتینازولیتیدالتون بودند به ترتیب دارای فعالیت کیلو 511و  91مولکولی باالی جرم

کیلو دالتونی  9۳و کازئینولیتیکی بودند. فعالیت هیالورونیدازی تنها در یک جزء حدود 

 (.55تشخیص داده شد )

تواند به الگوی منحصر به آب شیرین می ماهیلقمهچنین ترکیبات فعال آنزیمی در زهر 

 ماهیلقمهفرد نکروز پوستی و برخی دیگر از تصاویر بالینی موضعی بسیاری از مجروحان 

 (.55شیرین برزیل را توجیه نماید ) هایآب

 

 (Neotrygon kuhlii)خال آبی  ماهیلقمهخار  زهرهایبرخی از 

بافت خاردار پروتئینی  زهر( بر روی عصاره 515۳( و همکاران در سال )Baumannبومان )

 (.59انجام دادند ) ای( مطالعه1)شکل  (Neotrygon kuhlii) خال آبی ماهیلقمه

های موکوسی، با ها و حذف آلودگییک روش جدید برای تسهیل استخراج زهر نمونه

شامل ترسیب و تخلیص با آمونیوم سولفات  ای، عمدتاًمرحله استفاده از یک پروتکل چند

(AMS( با یا بدون استون )AcOHمورد استفاده قرار گرفت. نمونه ) های حاصل از دو تخلیص

تک بعدی مقایسه شدند. باندهای حاصل از سولفات آمونیوم،  SDS-PAGEژل  5Dبر روی یک 

 هحاصل در نمونه استون بمشابه ترکیب سولفات آمونیوم و استون بود. با این حال، باندهای 

 (.۳ها، خواناتر بودند )شکل تر و حذف آالیندههای موکوسی قویدلیل ترسیب آلودگی
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 ستمیس و مورتون جیخل از شده یآورجمع kuhlii Neotrygon خالدار یآب ماهیلقمه (الف: 1شکل 

 (59) مختلف یهایینمابزرگ در آن یزهر خار از ویاستر یکروسکوپیم عکس (ب ؛آن یزهر

 

  
 )ب( )الف(

در مراحل  N. kuhlii ماهیلقمهخار زهر پروتئینی  ةاز عصار تک بعدی SDS-PAGE (الف: ۳شکل 

 ؛= استون AcOH= سولفات آمونیوم و  AMS ؛پروتئین سازیپاکمختلف پروتکل 

 ؛G250ژل با کوماسی بلوی  رنگ آمیزی

 (59دو بعدی ) SDS-PAGEهمان مشخصات، ژل  (ب

 

ترسیب شده با سولفات آمونیوم، موجب یک  زهر .i.p به صورت میکروگرم 51تزریق 

نسبت به انگشت پای متر( میلی 99/9±51/1اریتم فوری و تورم قابل توجه یک انگشت پا )

عنوان کنترل(، و تزریق همان مقدار زهر با رسوب استون نیز با حفظ فعالیت ه طرف مقابل )ب
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د. گردی ، موجبمتر( نسبت به انگشت مقابل با کمی اریتم کمترمیلی 36/5±56/1حدود )

ر هایی از جمله شروع خود به خودی لیس زدن یا بلند کردن پا عقبی، برای هر دو زهپاسخ

 مشاهده شد. ،خام

شناسایی گردیده شده است )شکل  N. kuhlii ماهیلقمهنوع پروتئین از بافت خار چندین 

عال ها، گالیکتین، فآلفا، سیستاتین زیرواحدها شامل هموگلوبین (. این پروتئین5و جدول  6

االستاز لکوسیت، ترانسدوالز،  ةترانسفراز، مهار کنند -Sگلوتاتیون  ،2GM گانگلیوزید ةکنند

ATP و دی فسفات کیناز نوکلئوزیدی نوع  ۳ سنتاز، پروکسیردوکسینIII  رشته متوسط بودند

(59.) 

 

 

 (59) درصد و N. kuhlii ماهیلقمه خار بافت در موجود یهانیپروتئ: 6شکل 

 

(. 5پیچیده است )جدول  متعدد نسبتاًترکیبات پروتئینی  حاوی N. kuhlii و نومعصاره 

ها مربوط به حفظ ساختار، انتقال و متابولیسم بدن و تعدادی از این از این پروتئین برخی

صاره های موجود در عشوند. تشخیص پروتئینعنوان یک توکسین قلمداد میه پروتئین نیز ب

( نشان داده 5ا در جدول )هانجام شد. انواع این پروتئین( LC–MS/MS) توسط N. kuhliiزهر 

 .(59اند )شده
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 N. kuhlii ماهیلقمه( barb) خار ةعصار از آمده دست به یهانیپروتئ انواع: 5جدول 

 عملکرد UniProt match نوع پروتئین

 سازی در سنتز پروتئینطویل s۳1 K4GJD9پروتئین ریبوزومی اسیدی 

ATP سنتاز Q9PTY0  تولیدATP 

 اکتین باندینگ پروتئین F1QDY7 کورونین

 مهار سیستئین پروتئیناز Q28988, J7FQE8 سیستاتین

 فعالیت حمل الکترون C Q6DKE1سیتوکروم 

 اهمیت در هوموستازی آهن Q801J6 فریتین

 یاینفالماتورآنتی اپوپتیک، پرو و H2UTD9 گالکتین

 فعالیت نامشخص K4FYQ1 گانگلیوزیدی  GM2ةفعال کنند

 دتوکسیفیکاسیون سلولی Q9TSM5 ترانسفراز -S–گلوتاتیون 

 آنتی میکروبی P56691 آلفا زیرواحدهموگلوبین 

 التهاب R0LF52 االستاز لکوسیت ةمهار کنند

 های تنظیمیفعالیت G3HBD3 نوکلئوزید دی فسفات کیناز 

 اکسیدانیآنتی هایفعالیت K4FY71 ۳ پروکسیردوکسین

 گلوکز متابولیسم Q28H29 ترانسدوالز

 ساختاری III P23729فیالمنت میانی نوع 

 های هیدروفیلیکمولکولنفوذ  Q9IA66 های آنیونی وابسته به ولتاژکانال

 

 (Galectinsگالیکتین )

توسط  (،Neotrygon kuhlii) خال آبی ماهیلقمه زهرترکیبی به نام گالکتین در عصاره 

هایی ها لکتین(. گالکتین59شناسایی گردید )( 515۳( و همکاران در سال )Baumannبومان )

تین شوند. دیگر ساختارهای با بنیان لکهای کربوهیدراته خود شناخته میهستند که با پروتئین

های های مارها، کرمدر ونوم ترکیبات توکسیکی هستند که قبالً Cهای نوع لکتین به ویژه

( دیده Thalassophryne nattereriناترری ) استخوانی تاالسوفیرینهای ابریشم لونومیا و ماهی

انعقادی، مدوالسیون  پیش(، 9انعقادی )شکل ضد هایاین ترکیبات دارای فعالیت .شده بودند

 (.5۳هماگلوتیناسیون هستند ) و (، میوتوکسیک3پالکتی )شکل 
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 ینیشبه لکت هایینپروتوتئ و نوم هایکننده فعال و هااثرات مهارکننده: 9شکل 

 (5۳در روند آبشار انعقاد خون ) C (CLPs) -نوع

 

 

 های شبه لکتینیمکانیسم مدولوسیون عملکرد پالکتی پروتوتئین: 3شکل 

 (5۳) زهر C (CLPs -نوع
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-C( ،CLPs)C-type lectin –ها به لکتین نوع با وجود عدم ارتباط ساختاری گالکتین

like proteins ،التهابی ضد التهابی یا پیشها دارای فعالیت آپوپتیک و تعدادی از این پروتئین

 (.51باشند )می

 

 
های سیاه(، )نقطه ؛ها در روند التهابشکل شماتیک بررسی اجمالی از دخالت گاالکتین: 51شکل 

 درگیر کردنهای اندوتلیال ممکن است در ( و سلولMøمثال توسط ماکروفاژها ) طور به تولید شده

ها ممکن است ( جریان خون نقش داشته باشند. گاالکتینPMNLپلیمورفونوکلئر )های لکوسیت

( ECMبا اندوتلیوم و همچنین تسهیل مهاجرت از طریق ماتریکس خارج سلولی ) PMNL گفتمان

عالوه بر این،  .مشارکت نمایدپروتئین اساسی  ماتریکستوسط کموتاکتیک و ارتباط متقابل سلولی به 

ها عمل کنند و موجب ها ممکن است به عنوان اپوسونینهای مهاجم، گاالکتینریدر تعامل با باکت

ها ، گاالکتینPMNLانفجار تنفسی در  سازیفعال د. بانها گردو باکتری PMNLتسهیل پیوست بین 

 (.51باکتری و همچنین در تخریب بافت التهابی شرکت کنند )ضد ممکن است از هر دو طریق دفاع

 

دی گر مرگ سلولی بوده و با اتصال به لیگاند ساکاریءیکی از تنها دو لیگاند القاها گالکتین

نمایند. ها یا گلیکوزیدها برای آغاز آپپتوز، عمل میخاصی واقع در سطح سلولی گلیکوپروتئین

ها به عنوان زهری بالقوه، در آپپتوز و علت اولیه درد شدید زخم هنگام زهرآلودگی گاالکتین
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ها تنها تحت شرایط خاص و و فعالیت عملکردی دارد کالکتینبوده ماهی دخیل  انسان توسط

های انسانی اکسیداز از نوتروفیل -NADPHبه شیوه حساس به الکتوز قادر به فعال کردن 

( به سرعت در حال Glycobiologyهستند. مواردی از این دست در رشته گلیکوبیولوژی )

 دهد.گالکتین را در روند التهاب نشان می ( مشارکت51(. شکل )59گسترش است )

 التهابی عمل نمایند وضد التهابی و پیشها ممکن است به عنوان مدیاتورهای گالکتین

دست آوردن این تعادل توسط این ترکیبات و نیز جهت تنظیم ه افزایش درک ما در خصوص ب

 (.59فرایندهای التهابی در داخل بدن از اهمیت زیادی برخوردار است )

 

 ((Peroxiredoxin-6(PRDX6)) 6پروکسیردوکسین 

 Cys-5 ساختار کریستالی شش پروکسیردوکسین شامل چهار ،5339از سال 

 آتیپیک Cys-5یک پروکسیردوکسین (، AhpCو  PrxI، TryP، PrxIIپروکسیردوکسین )

(PrxV و یک پروکسیردوکسین )5-Cys (PrxVI 5۳( )55( شناسایی گردیده است )شکل.) 
 

 
 (5۳) نیردوکسیپروکس شش یستالیکر ساختار:55شکل 
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شناسایی گردید.  ۳به نام پروکسیردوکسین  N. kuhlii و نومیک نوع پروتئین در عصاره 

 و نوماز کل  درصد 51های بیان ژنی، نشان دهنده سهم این پروتئین بر اساس این داده

N. kuhlii ( 59بود.) 

اکسیدانی هستند که در موجودات ی آنتیهاآنزیم ها یک خانواده مهمپروکسیردوکسین

از سیتوکین مربوط به  ( ناشی59و  55های )شکلوجود دارند و در کنترل سطح پراکسید 

 (.5۳واسطه انتقال سیگنال سلولی نقش دارند )
 

 

 (5۳) نیردوکسیپروکس انواع سمیمکان: 55شکل 
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 ؛دیپیفسفول یدهایدروپروکسیه و 2O2H کاهش در نیردوکسیپروکس عملکرد از ییشما: 59شکل 

phospholipid alcohol ،PLOH ،phospholipid hydroperoxide ،PLOOH ،phospholipid ،PL ،

superoxide dismutase ،SOD 

 

که یکی از عملکرد اصلی آن هیدرولیز  است عاملی یک پروتئین دو 6PRDXترکیب 

 (.56( )5۳)شکل باشد می A2چربی از طریق فعالیت فسفولیپاز 

های ضدپالکتی، میوتوکسیک و نوروتوکسیک دارای اثرات و فعالیت PLA2های آنزیم

 زهرآگینیجانداران  زهرهایمشاهده شده در دیگر  PLA2باشند. بنابراین، شبیه به فعالیت می

 .kuhlii N ماهیلقمههای زهر ممکن است به فعالیت 6PRDXچون مارها و عروس دریایی، 

 (.59ماید )یاری ن

 

 ؛موقعیت مراکز کاتالیتیک پروکسیرودوکسین در کریستال هومودیمر: 5۳شکل 

Ser32-His26-Asp140  روی سطح پروتئین فعالیتPLA2 (59) 
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 هاسیستاتین

خال آبی  ماهیلقمه( barbتیغ ) زهر ةدو سیستاتین از آنالیز پروتئومیک عصار

(Neotrygon kuhlii ) های بیان ترانسکریپتومی در بر اساس دادهشناسایی گردیده است که

 (.59را تشکیل داده بودند ) زهردرصد از کل  53مجموع 

قوی  ةکنند های مهارخانواده بزرگی از پروتئین ( یک باالCystatinsها )سیستاتین

 (. این ترکیبات قبال91ًو  53باشند )ها میسیستئین پروتئینازها از جمله پاپائین و کاتپسین

( و عنکبوت چیلوبراکیس 95) (Naja naja atra)هر برخی مارها نظیر کبرای تایوانی در ز

 های اورنیتودوروس موباتا( و همچنین در بزاق کنهChilobrachys jingzhao( )95جینگژو )

(Ornithodoros moubata( )99( و ایکسودس اسکاپوالریس )Ixodes scapularis( )9۳ )

 .شناسایی گردیده بودند

 هرزبه درستی مشخص نشده است، هر چند که توکسین  هاآن مارها، نقش توکسیکدر 

ی دفاعی قربانی را مهار و در نتیجه، فعالیت زهری دیگر هاآنزیم ها ممکن استسیستاتین

 (.59اجزای زهر را تسهیل نمایند )

ها با فرآیندهای لخته شدن توسط مهار کاتپسین متصل همچنین ممکن است سیستاتین

 های سطح سلولی برای، با عمل بر گیرنده(Annexin-2) 5-ه ترکیباتی چون آنکسینب

 (.91پالسمینوژن و پالسمین، تداخل ایجاد نمایند ) ،پالسمینوژن بافتی سازیفعال

 جانورانجدا شده از سایر  β-های سیستاتینی شبههر دو سیستاتین مشابه به پروتئین

رکیب ت یک خانواده ژن سیستاتین نشان داد که این دوتجزیه فیلوژنت ،هستند. با این وجود

( بوده و با non-monophlyetic، غیرمونوفلیتیک )N. kuhlii و نومشناسایی شده در 

گ همولوغیر دست آمده بودنده دیگر ب زهرآگیناز سایر جانوران  هایی که قبالًسیستاتین

 (.91هستند ) زهرآگینحداقل چهار برابر دیگر جانوران  هاآن هایهستند و ژن

 

 (Orpotrinاورپوترین )

( هستند Potamotrygonidaeهای آب شیرین آمریکای جنوبی از تک خانواده )ماهیلقمه
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( و Paratrygon(، پاراتریگون )Plesiotrygonکه شامل سه جنس معتبر پلسیوتریگون )

 (.9۳باشند )( میPotamotrygonپوتاموتریگون )

های شیرین رودخانه هایآبان پوتاموتریگونیده، بومی اکثر ماهیلقمههای برخی از گونه

 آیند.پارانا، توکانتینس و انشعابات آن در برزیل بوده و علت صدمات مکرر به انسان به شمار می

( به جداسازی، خصوصیات 511۳( و همکاران در سال )Katiaکاتیا ) ةدر یک مطالع

دست آمده از رودخانه پارانا ه ب ،Potamotrygon gr. Orbignyi و نومبیوشیمیایی و شناسایی 

پرداختند. به کمک طیف سنجی جرمی و تعیین توالی، پپتید جدیدی تحت نام اورپوترین 

(Orpotrin) (.96کامل شناسایی شد ) طور به 

ه پیک اصلی واضح ب 51حدود ، P. gr. orbignyi زهر RP-HPLCاز آنالیز کروماتوگرافی 

م با بود که در کروماتوگرا دوستآب انتخاب شده، مربوط به این پپتید نسبتاًپیک دست آمد. 

 الف(. -51یک پیکان نشان داده شده است )شکل 

 

 )ب( )الف(

  

، پیک انتخاب شده، مربوط به nm 551در  P. gr. orbignyi زهر RP-HPLCپروفایل  (الف: 51شکل 

 ( تخلیص شدهOrpotrinاورپوترین ) MALDI-TOF/MS اسپکتروم (ب ؛(Orpotrinپپتید اورپوترین )

 

مورد آنالیز قرار گرفتند  MALDI-TOF/MS توسط طیف سنجی جرمیها نیز فراکشن

ها در از پپتیدها و پروتئین مخلوطی غنی و نومب( و مشخص گردید که این  -51)شکل 

 (.96باشد )های مولکولی میمحدوده وسیعی از جرم
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 ،de novo Ms-Ms دالتون از طریق ۳3/5115اورپوترین، با یک جرم مولکولی ساختار اولیه 

 (.96دست آمد )ه ب HGGYKPTDKتوالی 

رجه انسانی با دغیر عروقی برای مصارف ةکنند عنوان یک تنگه ب اکنونهماین پپتید، 

ردد گگرمی ارائه میمیلی 1 بندی ویالنووپروالب، در بستهدرصد، توسط کمپانی  9/3۳خلوص 

 (.5۳شکل )

 

 ؛عروقی، تولید شده توسط کمپانی نووپروالب ةعنوان یک تنگ کننده پپتید اورپوترین ب: 5۳شکل 
 novoprolabs منبع:

 html-orpotrin-peptide-http://www.novoprolabs.com/p/vasiconstrictor.305272 موجود در:

 

اما شباهتی  ،با کراتین کیناز جور است 36-511این مطالعه نشان داد که بقایای توالی 

به پپتیدهای زیست فعال شناخته شده نداشت. در این مطالعه همچنین مشخص گردید که 

موالر پپتید میلی یکمیکرولیتر از محلول  51در شرایط فیزیولوژیکی هنگام استفاده موضعی 

. این عمل، شودمیمشاهده عروقی در عضالت کرماستر موش  ةاورپوترین، اثرات تنگ کنند

 یریزگردش خون ةهای بزرگ شبکبر روی آرتریول انتخابی بوده و محتمل است که مستقیماً

 (.96عمل نماید هر چند که مکانیسم عمل دقیقی ارائه نگردیده است )
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 (Porflanپورفالن )

 .Potamotrygon grپوتاموتریگون اوربیگنئی ) ماهیلقمه زهریک پپتید زیست فعال از 

Orbignyiالیز دست آمد. پس از آنه های توکاتینس و پارانای ایالت توکاتینس برزیل ب( رودخانه

-MALDI ها توسط، آنالیز فراکشنRP-HPLC توسط P. gr. orbignyi زهرکروماتوگرافی 

TOF/MS  (.56دست آمد )شکل ه دالتون ب 13/511۳صورت گرفت و وزن مولکولی 

 

 )ب( )الف(

  

پیک انتخاب شده با یک  ،RP-HPLC توسط P. gr. orbignyi و نومآنالیز کروماتوگرافی : 56شکل 

ها توسط طیف سنجی )الف(. آنالیز فراکشن ( استPorflanپیکان، مربوط به این پپتید پورفالن )

را برای پپتید  (m/z 135/511۳) دالتون 511۳.13، وزن مولکولی MALDI-TOF/MSجرمی 

 (.99) )ب( ددهپورفالن نشان می

 

ه ب ESIVRPPPVEAKVEETPEتعیین توالی آن، یک پپتید با توالی اسید آمینه از 

 (.99) دادهیچ همسانی با پپتیدها و پروتئین شناخته شده نشان نمی ( که59دست آمد )شکل 

التهابی و التهابی این پپتید، با افزایش تعداد گلبول سفید خون در پیش اثرات 

پس مویرگی عضالت کرماستر موش نشان داده شد. عالوه بر این، شبیه  هایرگیاهس

بینی نمود که پورفالن، بدون کمک قادر به عبور از غشاء های دینامیک مولکولی پیشسازی

ارج سلولی خ هایدامنهبیولوژیکی نیست و لذا ممکن است برای تحریک فعالیت با انتقال فعال، 

-RPشیمیایی سنتز و توسط  طور به های آنپورفالن و آنالوگ (.99را، مورد هدف قرار دهند )

HPLC و طیف سنجی MS-MALDI  (.5اند )جدول گرفتهمورد آنالیز قرار 
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 ESIVRPPPVEAKVEETPE نهیآم دیاس یتوال با دیپپت کی پورفالن،: 59شکل 

 

  یمولکول جرم با همراه آن یسنتز ییایمیش یهاآنالوگ و پورفالن: 5جدول 

 توالی پپتیدها
  یمولکولجرم 

 )مشاهده شده(

ی مولکولجرم 

 )تئوری(

 ESIVRPPPVEAKVEETPE 135/511۳ 1۳/511۳ پورفالن )طبیعی(

 N ESIVRPPPVE 1۳/5555 ۳5/5555-پورفالن

 C VEAKVEETPE ۳5/5591 1۳/5591-پورفالن

 

 پلسیوتریگون ایوام و پوتاموتریگون موتورو زهرهایهای میوتوکسیک فعالیت

موکوس خار پشتی  ةدست آمده از عصاره های بزهرمشخص گردیده است که 

شیرین آمازون در دریاچه جانائواکا، رود سولیموئس نزدیک شهر  هایآبهای ماهیلقمه

تورو و پوتاموتریگون مو (Plesiotrygon iwameهای پلسیوتریگون ایوام )مانائوس به نام

(Potamotrygon motoro 53( )شکل،) .دارای فعالیت میوتوکسیک هستند 

( dorsal regionپشتی ) ةهای موکوس ناحیپروفایل الکتروفورتیک به دست آمده از عصاره

پشتی جانور،  ةهای ناحی(. در عصارهA- 51تفاوت بودند )شکل م P. motoro ماهیلقمه خار

حال  ۳5و  19کیلو دالتون، اجزای پروتئولیتیک بین  ۳5یک گروه قوی و منتشر حدود 

یک  خار( و همچنین در عصاره C- 51 )شکل کیلودالتون ۳کیلودالتون و نیز یکی دیگر در 
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کیلو دالتون و اجزای  56تا  19کیلو دالتون، باندهای مختلف بین  51گروه منتشره حدود 

پروفایل الکتروفورزی  .شدند دیده P. motoroکیلو دالتون در  19پروتئولیتیک باالی 

کیلو دالتون )شکل  51با یک باند قوی و منتشر  P. iwame در خارهای منطقه پشتی و عصاره

B- 51 شکل  ۳1و  ۳(، و نیز اجزای پروتئولیتیک( کیلودالتون مشابه بودندD- 51). 

 
 

 

 یواما یوتریگونو پلس (A) (Potamotrygon motoro)موتورو  یگونپوتاموتر هایماهیلقمه: 53شکل 

(Plesiotrygon iwame) (B) یکنزد یموئسجانائواکا، رود سول یاچهآمازون در در یرینش هایآب 

 شهر مانائوس

 

 

و  Potamotrygon motoroهای ماهیلقمههای موکوس پروفایل الکتروفورتیک عصاره: 51شکل 

Plesiotrygon iwamae؛ (Aپروفایل الکتروفورتیک عصاره :) خارهای موکوس منطقه پشتی و P. 

motoro؛ (B:) خارپشتی و  ةهای موکوسی منطقپروفایل الکتروفورتیک عصاره P. iwame؛ 

(C):  خارزیموگرافی عصاره مخاط منطقه پشتی و P. motoro.  وDمخاط منطقه  ة: زیموگرافی عصار

 P. iwame خارپشتی و 
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به عضله اسکلتی موش، دژنراسیون  و نوممیکروگرم  ۳11ساعت پس از تزریق  5۳

ها، فیبرهای عضله، نکروز انعقادی واضح و همچنین التهاب دیده شدند. حضور نوتروفیل

 ها مشخص بود.ها و لنفوسیتماکروفاژها و همچنین کاهش تعداد ائوزینوفیل

ایی هدر موش P. motoro زهربر اساس آنالیز مورفومتریک، اثر رابدومیولیز ناشی از تزریق 

و  های سیستمیکتزریق شده بودند بسیار شدیدتر بود و فعالیت P. iwame و نوم هاآن که به

 (.93موضعی میوتوکسیک بیشتری دیده شدند )

دیده توسط  در یک ماهیگیر آسیب CK-MB تام و CKرابدومیولیز با افزایش سطح  قبالً

 (.۳1) ، گزارش گردیده استداسیاتیساز خانواده  ماهیلقمهیک 

 

 پوتاموتریگون موتورو ماهیلقمه زهرهای کولینومیمتیکی فعالیت

مقلد های دارای فعالیت P. motoro آب شیرین ماهیلقمه و نوماعتقاد بر این است که 

 (.۳5باشد )می رژیککولین

های در موش فشارخون، سبب افت ماهیلقمهدست آمده از عصاره خار این ه زهر ب

های محیطی، از طریق فعال شدن رگ گشادگیکه این عمل را به  گردید هوشیبصحرایی 

 (.۳5اند )های موسکارینی نسبت دادهگیرنده

 

 های دریاییماهیلقمههای زهرهای بیولوژیکی برخی فعالیت

(Dasyatis guttata) ایو رودخانه (Potamotrygon falkneri) 

 های دریاییماهیلقمهای بین عصاره بافت گزشی یک مطالعه مقایسه

(Dasyatis guttata) ایو رودخانه (Potamotrygon falkneri ) دست آمده از  ه( ب55)شکل

 (.۳9برزیل، انجام گردید ) هایآب
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 )ب( )الف(

  

 (Dasyatis guttata) ییایدر یهاماهیلقمه (الف: 55شکل 

 (Potamotrygon falkneri) یارودخانه (ب و

 

های ادم موضعی، وابسته به دوز واکنش به صورت P. falkneriتنها عصاره بافت گزشی 

اریتم و رنگ پریدگی، اکیموز، نکروز و یک واکنش التهابی شدید در محل تزریق نشان دادند. 

 ۳11حتی در دوزهای باالتر ) guttata .D زهرهای التهابی در تزریق ای از واکنشهیچ نشانه

 (.9)جدول حیوانات آزمایشگاهی مشاهده نشد میکروگرم( به 

 

  D. guttata و P. falkneri زهرهایهای موضعی و نکروز ناشی از واکنش: 9جدول 

 (Mean±SDاساس  ها بر)داده

 بافت گزشی ةعصار

(μg) 

 نکروز

(2mm) 

 های موضعیواکنش

(2mm) 

D. guttata 
511 1 1 

511 1 1 

۳11 1 1 

P. falkneri 
511 1 ۳/55±1/6 

511 1/59±1/55 9/5۳±1/95 

۳11 9/51±9/59 1/5۳±1/535 
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 911مشاهده شد. تزریق  P. falkneri زهر، تنها در تزریق جانوراندر  مرگ و میر

مهلک  جانوران،ساعت برای همه  5۳در عرض  P. falkneriمیکروگرم از عصاره بافت گزشی 

 (.۳بود )جدول 

 

 D. guttata و P. falkneri زهرهایفعالیت کشندگی : ۳جدول 
 ((n=۳) هاموش به و نومدوزهای مختلف دو  i.p)تجویز 

 عصاره بافت گزشی

 (میکروگرم)

 (hکشندگی )

5۳ ۳9 
D. guttata 

511 ۳/1 ۳/1 

511 ۳/1 ۳/1 

۳11 ۳/1 ۳/1 

911 ۳/1 ۳/1 

   
P. falkneri 

511 ۳/1 ۳/1 

511 ۳/1 ۳/1 

۳11 ۳/5 ۳/9 

911 ۳/۳ ۳/۳ 

 

دهد. را نشان می D. guttata و P. falkneri الکتروفورتیک عصاره بافت الگوی 55شکل 

 های مولکولی مشابه در هر دو عصاره بافت گردیدند، اجزای بسیاری با جرمSDS-PAGEدر 

های دشوار بوده است. برخی از گروه هاآن کیلودالتون، جدا شدن 9۳عمده، در باالی  طور به که

 ۳1و  ۳9انحصاری و همچنین یک گروه قوی و منتشر بین  طور به دالتون کیلو 55حدود 

مشاهده شده بود. ژل همچنین در هر دو عصاره، یک  P. falkneri کیلو دالتون در عصاره بافت

ها توزیع روی ژل ،باند در هر دو عصاره بافت 5۳دالتون را نشان داد. حداقل  کیلو 59باند زیر 

 (.55بودند )شکل شده 

 (.59دیده شدند )شکل  .falkneri P زهرهای میوتوکسیک فقط در عالیتف
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 D. guttataو  P. falkneriهای ونوم درصد SDS-PAGE ۳-51پروفایل الکتروفورتیک : 55شکل 
 داد سمت راست جرم مولکولی مارکر(اع ؛میزی ژل نقرهآ)رنگ میکروگرم( 1)

 

 
 ؛میکروگرم( 911و  511 ،511) D. guttata و P. falkneri هایفعالیت میوتوکسیک ونوم: 59شکل 

 ( و گروه کنترل مثبتPBSدار آماری بین دو گروه مورد و کنترل منفی)تفاوت معنی *

 (11/1>P)( Bjssu، Bothrops jararacussuمیکروگرم سم مار  511)
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ر وژنیک همشابه و وابسته به دوز بودند. فعالیت ادمات زهرفعالیت ادماتوژنیک در هر دو 

ساعت به  5۳دقیقه پس از تزریق عصاره بافت به اوج خود رسیده و تا  51دو عصاره بافت در 

 زهرشد که در دیده می زهراثرات درد نیز در هر دو  (.5۳تدریج کاهش یافته بود )شکل 

falkneri P. دو برابر D.guttata  (.51بود )شکل 

 

 

 D. guttata (B) وP. falkneri (A ) هایماهیلقمهفعالیت ادماتوژنیک : 5۳شکل 

 

 

های درد، به منظور بررسی فعالیت ؛D. guttata و P. falkneri هایمفعالیت درد ونو: 51شکل 

به  PBSتزریق گردید. از  .i.p به صورت رقیق و PBSمیکرولیتر از  91دوزهای مختلف هر عصاره در 

عنوان کنترل منفی استفاده شد. واکنش حیوانات به لیسیدن و یا گزیدن انگشت تزریق در طول یک 

 (.P<11/1*دقیقه بیان شد ) 91 ةدور
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 واکنش متقاطعیک دیده نشد.  و انعقادی در هیچ 2Aهای همولیز، فسفولیپاز فعالیت

های جرم در به ویژهدر خرگوش  بادیژنیک توسط االیزا و وسترن بالت با استفاده از آنتیآنتی

ی پروتئولیتیک در برابر هاآنزیم حاوی زهرقابل توجه بودند. هر دو  kDa 55ی باالی مولکول

عالیت فکازئین، ژالتین، و فیبرینوژن بودند ولی فعالیت متالوپروتئینازی مشاهده نشدند. 

 (.5۳دیده شد )شکل  .falkneri P زهرهیالورونیدازی فقط در 
 

 

میکروگرم( و  51های کازئینولیتیک، ژالتینولیتیک، فیبرینوژنولیتیک )فعالیت: 5۳شکل 

 D. guttata و  P. falkneri زهرهایمیکروگرم(  ۳1هیالورونیدازی )
  ؛)اعداد سمت چپ مربوط به نشانگر جرم مولکولی ؛SDS-PAGE درصد 1/55با استفاده از

 (۳9آنزیمی( )فعالیت مناطق روشن در ژل نشان دهنده نواحی 
 

 .guttata D زهربیشتری نسبت به سمّیّت  دارای .falkneri P زهردادند که این نتایج نشان می

 شیرین مراتب بیشتری هایآبهستند. این نتایج، اینکه چرا صدمات انسانی این جانوران در 

 (.۳9نمود )داشتند را توجیه می

 

 تغییرات بافتی در پوست موش

 P. falkneri خاربافت پوشش  ةعصار ناشی از تلقیح زهر

ای را با هدف بررسی تغییرات مطالعه 5155( و همکاران در سال Antoniazzi) آنتونیازی



 111 یانلقمه ماه ینولوژیتوکس

 

 .P ماهیلقمه خاربافتی در پوست موش، ناشی از تلقیح زهر ناشی از عصاره بافت پوششی 

falkneriماتو گروسو دو سول ایاالت در آوری شده از رودخانه پارانا در مرز سائوپائولو و ، جمع

 (.۳۳جنوب غربی برزیل طراحی نمودند )

های موضعی در محل تزریق گردیده موجب تحریک واکنش P. falkneri ماهیلقمه و نوم

ودند بهای التهابی شدید در محل تزریق شامل ادم، اریتم، رنگ پریدگی و نکروز بود. واکنش

 (.56نش التهابی روبرو نبود )شکل به حیوان کنترل با هیچ واک PBSتزریق 

ای و هایپرکرومازی، در چند سلول اپیدرمی سه ساعت پس از تزریق، انقباضات هسته

های مو، با جدا شدن آغازین اپیدرم از درم، با شواهدی از ادم خفیف نشان داد، پایه و فولیکول

ی اسکلتی هایپرائوزینوفیلهای عضله اما هیچ ارتشاح التهابی یا خونریزی مشاهده نشد. سلول

ترومبوز حاد تنها در یک رگ خونی در درم  خفیف و دژنراسیون سیتوپالسمی فاصله کانونی،

 عمیق دیده شد.

های متعدد اپیدرمی جدا شده از درم سطحی مشاهده شش ساعت پس از تزریق، کانون

 و ماکروفاژها، به هاالتهابی بسیار خفیف متشکل از نوتروفیل ارتشاحشدند. عالوه بر ادم، 

و کانون پوست همچنین ترومبوز حاد چند رگ خونی در عمق  خصوص در بافت زیر جلدی و

 5۳های عضالنی اسکلتی بدون هیچ گونه خونریزی وجود داشت. بعد از نکروز انعقادی سلول

 ،و تغییرات نکروتیکبود واضح و با دوام مشهود  ،ساعت از تزریق، نکروز انعقادی کامل پوست

ثیر قرار داده بود. کانون اروسیون أهای اسکلتی را تحت تاپیدرم، درم، بافت زیر جلدی و ماهیچه

سلولی در درم و اپیدرم  بقایایهای اپیدرمی و ارتشاح التهابی حاد خفیف و همچنین مجموعه

ترومبوز را  ،های خونیفوقانی مشهود بود. هموراژی وجود نداشت و تعداد بسیار کمی از رگ

 (.۳۳شد )شان دادند. در یک مورد عفونت باکتریایی اپیدرمی سطحی دیده مین

 آزمایشگاهیو حیوانات  انسانبر روی های آب شیرین ماهیلقمه زهرهایی از اثرات گزارش

اند شده P. falkneri زهرالقای نکروز و واکنش التهابی در محل تزریق  وجود دارد که موجب

 (.55و  55)
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 بافت ةتظاهرات ماکروسکوپی پوست موش )سمت داخلی( پس از تزریق عصار: 56شکل 

 ؛ی مختلفهانادر زم P. falkneri خار

 (A-E ساعت )به ترتیب 3۳و  65، 5۳، ۳، 9واکنش موضعی و نکروز پس از 

 (F) (PBSمورد بررسی قرار گرفتند. حیوان کنترل )

 

 D. jenkinsii ماهیلقمهبرخی ترکیبات فعال زیستی عصاره خام 

سنتی برای درمان شکایات التهابی و  طور به ،jenkinsii Dasyatis ماهیلقمهعصاره خام 

 (.۳1-۳6شده است )آرتریت توسط ماهیگیران و مردم محلی استفاده می

ای را به منظور ، مطالعه5159( و همکاران در سال Ravitchandiraneراویتکاندیران )

التهابی دض دردی وضد ترکیبات فعال زیستی و همچنین اثراتارگان، شناسایی سمّیّت  بررسی

ها آنالیزهای شیمیایی و طیفی عصاره. (۳6انجام دادند ) D. jenkinsii ماهیمهلقعصاره خام 

 انجام گردیدند. GC-MSو  FT-IRبا استفاده از 

دقیقه  551/51تا  3۳5/56ی ماندگاری بین هاانحضور سه ترکیب در زم GC-MSآنالیز 

 یمولکول( با فرمول m/z5۳۳مربوط به یک یون مولکول ) 5 (. ترکیبA ان دادند )شکلرا نش

2O20H16C شکل دی ان  -1و  5 -کربوکسی( فنیل نونا -۳) -5عنوان ه ب(B ترکیب ،)با 5 ،

هیدروکسی -9و پیشنهاد فتاالت  7O12H11C یمولکولو فرمول  (m/z51۳) یون مولکولی در
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( و C( )شکل hydroxymono- glyceryl hydrogen phthalate-3گلیسریل هیدروژن ) -مونو

با پیشنهاد انیدرید فتالیک  3O5H8Cی مولکول( و فرمول m/z5۳3ترکیب سوم با یون مولکولی )

ای بر مغز، قابل مالحظهسمّیّت  دست آمدند. عصاره این ترکیبات دارایه ( بDپروتونه )شکل 

 .(59)شکل (59کبد، و کلیه موش نبودند )

 

 

 D. jenkinsii ماهیلقمهخام  ةعصار GC-MSآنالیز : 59شکل 

 (A-D های)به ترتیب شکل 5۳3و  51۳، 5۳۳های مولکولو حضور سه ترکیب با یون 

 

 هاآن فارس ایران و خصوصیات دستگاه زهریهای خلیجماهیلقمهبرخی از 

فارس و دریای عمان شمالی خلیج هایآبهای رایج موجود در ها، االسموبرانشرای

در استان هرمزگان  ،گونه رای 55(، تعداد 5116بر طبق مطالعه بهزادی در سال ) (.۳9هستند )

های مورد، دارای خار دمی و شامل خانواده 55تعداد شناسایی شده است که از این میان، 

Dasyatidae ،Myliobatidae ،Rhinopteridae  وGymnoridae ( ۳9بودند.) 

های شناسی سلولای را بر روی خصوصیات بافت(، مطالعه5151همکاران )دهقانی و 

فارس و دریای عمان انجام شمالی خلیج هایآب انماهیلقمه خارزهری ترشحی اختصاصی در 
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فارس و دریای شمالی خلیج هایآبهای دادند. پنج گونه مورد مطالعه، از سه خانواده رای

 ،(.Himantura SP.1(، هیمانتورا )Himantura walgaعمان شامل هیمانتورا والگا )

آئتوباتوس  ،(، متعلق به داسیاتیده و همچنینPastinachus sephenباستیناکوس سفن )

 Gymnura( متعلق به میلیوباتیده و جیمنورا پوئسیلورا )Aetobatus flagellumفالژلوم )

poecilura(.۳3) جیمنوریده بودند ة( متعلق به خانواد 

 

 

 Himantura walga ماهیلقمه ةنمون: 53شکل 

 (G-A) هاآن های تخصصیو موقعیت دستگاه زهری و سلول

 

های ترشحی تخصصی در اپیدرم نشان داد که سلول H. walgaمیکروسکوپی در  ةمطالع

عمده در منطقه شکمی و  طور به هااین سلول (.A- 53باشد )شکل می خاردر طول کل 

اند دهشهای مختلف اپیدرم واقع های تخصصی در میان الیهاند. سلولشیارهای جانبی واقع شده

های (. وزیکولF-C- 53)شکل  باشندای با هسته گرد میکه دارای شکل استوانه (B- 53)شکل 
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بقیه  (.D- 53 و Gهای شود )شکلدیده می هاآن سیتوپالسمی دوکی شکل در سیتوپالسم

های در ردیفآن  های دوربازال اپیدرم و سلول ةای در الیهای استوانهاپیدرم توسط سلول

های ترشحی و (. سیتوپالسم، غنی از گرانولD- B- 53های اند )شکلآپیکال شکل یافته

 .(C- 53و  Dهای اتصاالت بین سلولی قوی است )شکل

 

 

  Himantura SP.1 ماهیلقمه ةنمون: 91شکل 

 (F-A) هاآن یتخصص یهاسلول و یزهر دستگاه تیموقع و

 

های ترشحی تخصصی در سطح شکمی، (، سلولA-91)شکل  Himantura SP.1 در

جانبی خار مشاهده شد اما هیچ سلول ترشحی زهر در منطقه پشتی  -جانبی و پشتی -شکمی

های اپیدرمی زیر سلولجداگانه  ةدر یک یا چند الی های ترشحینشد. هر چند، سلول یافت

(. B-Dاند )شکل به شکل بیضوی به دور هسته بیضی قرار گرفته هاآن اند.مرتب شده

های ویژه ای ناقص از سلول(. الیهDاند )شکل وزیکول پر شده سیتوپالسم با تعداد بسیار زیادی

 .(91)شکل (Bو  Cکه کامل هستند قرار دارند )شکل  قسمت خاربقیه  و در خاردر نوک 
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حضور  P. sephenجانبی خار  -جانبی و خلفی -های تخصصی در مناطق شکمیسلول

های اپیدرمی روی الیه بازال نازک در زیر سلول ةها واقع در یک الی(. این سلولAدارند )شکل 

ای یا بیضوی شکل با هسته دایره هاآن (.Bو  C هایاند )شکلهای اپیتلیال قرار گرفتهسلول

های (. بقیه سلولB اند )شکلیکدیگر چسبیدهبه ها شکل بوده و توسط دسموزوم مرغی تخم

های مخاطی بزرگ در میان ( و سلولC و E هایای )شکلهای غدهاپیدرمی اطراف سلول

 (.B –C 95و  E 91 ،D 95های )شکل شونددیده میهای اپیدرمی سلول

 و Cهای وجود ندارد )شکل A. flagellum ترشحی زهری اختصاصی در خارهیچ سلول 

B 95.) 

یز فاقد سلول ترشحی زهری اختصاصی هستند. با این حال، ن G. poeciluraخارهای 

 (.99)شکل  وجود داشتندای قابل تشخیص در اپیتلیوم استوانههای سلول

 

 

 (E-A)  یتخصص یهاسلول و یزهر دستگاه تیموقع و P. sephen ماهیلقمه ةنمون: 95شکل 
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 ؛P. sephen (A) ماهیلقمه ةنمون: 95شکل 

 A. flagellumعدم وجود سلول ترشحی زهری اختصاصی در خار ( C, Bهای )در شکل

 

 

 ،عدم وجود سلول ترشحی زهری اختصاصی در خار G. poecilura (A،) ماهیلقمه: 99شکل 

 .(B) هستند ای در اپیتلیوم قابل تشخیصهای استوانهسلول

 

 بالینیهای یافته

تصادفی پای خود  طور به که شخص هنگامیمعمول  طور به هاماهیلقمهاغلب صدمات 

ان، ماهیلقمهدهد. رخ می ،اندهای ساحل پنهان نمودهزیر شن ، که خود رااین ماهیانرا بر روی 

ی که به طور به خود را با شن و ماسه، برای استراحت یا پنهان شدن از چشم شکارچیان

و یا مورد آزار و اذیت  هاآن پا گذاشتن بر روی . هنگامکنندشوند، استتار میمیدیده سختی 

، دم خود را به سمت مزاحم به عنوان یک مانور دفاعی برای محافظت از خود پرتاب رفتنقرار گ



 دانشنامة توکسینولوژی دریایی 170

 

هنگام تالش بسیاری نمایند. ماهیگیران و خارهای خود را به بدن مهاجم یا مزاحم فرو می

در موارد نادر،  (.11-15)ها و بازوهایشان زخمی شده است جانوران، دستبرای گرفتن این 

در شکم یا قفسه سینه انسان نفوذ و باعث آسیب شدید گردیده  ماهیلقمههای قدرتمند خار

، مانتا انماهیلقمهاند. موجب صدمات جدی گردیدهنیز های خانگی آکواریوم انماهیلقمهاست. 

 (.19ستند )خطرناک نیندارند  خار که در پایه دم خود

 

 موضعی

 ماهیلقمهبا  آسیب دیدگی که عالمت برجسته . این درددهدبالفاصله درد روی می

نشیند؛ ساعت فرو می 51تا  ۳شود و طی یک تا دو ساعت افزایش یافته و بعد از محسوب می

نگ رم یافته و رنیش گزیدگی، تو ةگرچه ممکن است برای چند روزی نیز پابرجا بماند. منطق

متر پهنا داشته و بعد از یک تا دو ساعت کند که چند سانتیای آبی پیدا میپریدگی با حاشیه

د. ای داشته باشدار یا حالت نیزهیابد. درد ممکن است ثابت، ضرباندر اطراف زخم گسترش می

د. در مقادیر ریزی نیز وجود داراز خون مرگ و میرریزی ممکن است زیاد بوده و احتمال خون

دهد. یک ترشح موکوئیدی ممکن است وجود داشته باشد. ریزی درد را تسکین میکمتر، خون

رؤیت  ،تواند طول داشته باشدمتر میممکن است پوشش روی خار در زخم که تا چند سانتی

 (.1۳-1۳) گردد

متمایل به های در نزدیکی پایه دم که سخت و تیز با قالب ،هاآن و خار زااندمان آسیب

توانند یک برش دندانه دار را موجب گردند می دهند،خود را نشان می( retroserrationsعقب )

نمود.  جدارا از زخم  هاآن توانها به دشواری میدلیل سمت و سوی رو به جلوی قالبه که ب

پوشش تواند وجود داشته باشد. یک می ماهیلقمهدر قاعده دم  )خار( ۳تا 5بسته به گونه، 

را از غدد سم، غالف و محصور نموده است. آسیب ناشی از یک  زاندمان آسیب، امانندپوست 

 (.19تواند عضالت و تاندون فرد را برش دهد و یا زخم عمیقی ایجاد نماید)می ماهیلقمه

تواند به دلیل عفونت ثانویه باشد. نکروز موضعی، بدتر شدن درد طیّ چند روز یا هفته می

ساز ها برای بیمار دردسرتواند ماهزخم شدن و عفونت ثانویه شایع است و اگر مراقبت نگردد می
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شد. استئومیلیت در استخوان زیرین نیز گزارش ها قبل، آمپوتاسیون انجام میباشد. در سال

است. اغلب، عود عالئم موضعی، طی یک یا دو هفته، نشانگر جسم خارجی )پوشش خار  شده

 .(1۳یا خود خار( در زخم است )

که بررسی گردید  گونههمانتوانند در زخم باقی بمانند. هایی از غالف و خار میبخش

زهر حاوی ترکیبات مختلفی است که موجب تخریب بافت، درد شدید و حتی مرگ گردد 

(19). 

ی منف ةتواند علت را مشخص سازد ولی نتیجمی یربرداریتصوهای سونوگرافی یا روش

 .(1۳) تواند وجود جسم خارجی را کنار بگذاردنمی

 

 عمومی

درناژ لنفاتیک،  ةو شدید منتشره به مرکز و میل به منطق (16شامل درد فوری ) ،مئعال

گزارش غیره سهال، دفع زیاد ادراری و ا اشتهایی، سر درد،ترشح بزاق، تهوع، استفراغ، بی

 ها و فلج تونیک ممکن است در اندام آسیب دیده یاهای عضالنی، لرزش دستاند. کرامپشده

نظمی قلبی غش، تپش قلب، هیپوتانسیون، بی .(19و  1۳) تر دیده شوندگسترده به صورت

 پذیر هستند.های قلبی( و ایسکمی امکان)اختالالت هدایتی، بالک

شامل افزایش ضربان قلب و نیز رخی عالئم قلبی مشاهده شده در مطالعات حیوانی ب

و  PRو فواصل  Qو  T امواج( نظیر تغییرات ECGتغییرات مختلف در الکتروکاردیوگرافی )

RR (16) بودند. 

ممکن است روی دهد. تعریق و تب شبانه،  تنفسدپرسیون تنفسی و درد در هنگام 

پذیری عصبی، پریشانی و هذیان از عالئم دیگر هستند. مرگ در صورتی که خار به تحریک

ها تا روزها پذیر است. عالئم اولیه برای ساعتامکان ،پلورا، پریکارد یا پریتونیوم فرو رفته باشد

ا بعد از آسیب، حتی بعد از بستن زخم، هها یا ماهماند ولی ممکن است برای هفتهبرجای می

 ورمی است که از جاذبه تبعیت ةعود کنند یا پابرجا بمانند. این عالئم شامل درد مبهم در منطق

تواند بعد از ایستادن دچار تورم و درد شود. استراحت با باال نگه کند. از این رو، مچ پا میمی
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توانند خار ا تصویربرداری و سونوگرافی میگردد. رادیوگرافی یداشتن، موجب تسکین درد می

 (.13و  1۳) های نرم شناسایی کنندرا در بافت ماهیلقمه

 

 اقدامات تشخیصی

های نرم عکس ساده یا تصویربرداری سونوگرافیک، اجسام خارجی و خارماهی را در بافت

ها و لیتالکترو سازد. عالئم فیزیولوژیک حیاتی،شناسایی کرده و آسیب استخوانی را هویدا می

 .(1۳شوند )الکتروکاردیوگرام، بر اساس شرایط، کنترل می

 

 درمان

شود. در صورت شناگر بودن قربانی، از ابتدا می آغازمراقبت از فرد مصدوم در صحنه 

(. در منطقه حادثه، شستشوی محل آسیب با 19) گیردنجات وی از غرق شدگی صورت می

ریا و حذف هر گونه جسم خارجی در محل آسیب، در اسرع یا آب د، آب تمیز در صورت وجود

(. جلوگیری از خونریزی با اعمال فشار مستقیم با یک پارچه تمیز 19وقت باید انجام پذیرد )

و یا هر آنچه نظیر حوله که در ساحل در دسترس است بایستی انجام گیرد. برای کاهش 

شود. انجام این کار از آسیب بیشتر می، بقایای ارگان زهری با موچین برداشته زهرمواجهه 

آسیب نبیند. اگر درد وجود  خارکند. باید مراقب بود که کمک کننده، خود با جلوگیری می

کننده شستشو داده شود. در  عفونیضد ندارد، زخم یا پارگی را تمیز و با آب و صابون یا یک

دهنده غش یا تعریق )که نشانهای بزرگ و عالئمی مانند صورت وجود درد، خونریزی، یا زخم

به یک مرکز پزشکی را اتخاذ نمود. ، مصدومانتقال جذب سم به بدن است(، باید ترتیب 

های درمانی وجود ندارد. در صورت دور بودن محل آسیب تا محل ماهیلقمهبرای سم  یپادزهر

گراد( سانتی درجه ۳1در آب گرم قابل تحمل )را باید و یا هنگام درمان، ناحیه آسیب دیده 

اثرات دردناک ناشی از زهر را که توسط گرما خنثی ، دقیقه قرار داد. این عمل 91-31برای 

، باید دقت شود از سوختگی با آب یبسآناحیه  یحسبی در صورت. دهدش میشود را کاهمی

 (.11و  19شود )گرم جلوگیری 
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موفقیت در درمان بستگی به شتاب در درمان دارد. فرو بردن در آب گرم، اثر کم و یا 

نهایی نکروز بافت نرم ندارد. اندیکاسیونی برای افزودن آمونیوم،  هیچ اثری بر روی درجه

سولفات منیزیوم، پرمنگنات پتاسیم و یا فرمالین به محلولی که برای فروبردن زخم استفاده 

ندارد. تحت چنین شرایطی، این مواد برای بافت توکسیک بوده و ممکن است وجود  ،شودمی

توان زخم را با آب زخم را مختل سازند. چنانچه آب گرم در دسترس نباشد، می مشاهده

توان مقداری از زهر و موکوس را برداشت غیرگرم یا سالین شستشو داد. با این کار نیز می

گیری آب گرم یا هر زمانی دیگر که  د. در هنگام به کارنموده و تا حدی درد را تسکین دا

بایست جستجو نموده و هر بخش قابل مشاهده شستشو یک مورد انتخابی نیست، زخم را می

فرایند زهرآفرینی پیشگیری کرد.  ةو در دسترسِ خار یا پوشش خار را برداشت نمود تا از ادام

بایست در اتاق ه است، برداشت خار را میچنانچه خار به رگ خونی حیاتی و یا قلب وارد شد

ای داده اکنونهمریزی ناخواسته و عوارض دیگر پیشگیری نمود. عمل انجام داد تا از بروز خون

ها و یا استروئیدها وجود ندارد. گزارش شده است که مالش هیستامینبرای استفاده از آنتی

سته درد و احتماالً عفونت بعد از آسیب یک نیمه از سطح پیاز خام، مستقیم بر روی زخم، توان

 ( را کاهش دهد.Dasyatis kuhliiخال آبی ) ماهیلقمهبا 

شود. ممکن در هنگام اولین دبریدمان یا فرو بردن اندام در آب گرم، کنترل درد آغاز می

 (.1۳) ها الزم باشنداست نارکوتیک

 ،فرد دارای استفراغ نیست توان استامینوفن یا ایبوپروفن خوراکی را در صورتی کهمی

پایین است،  فشارخونگام اول است. اگر  ،طبیعیغیر (. درمان عالئم حیاتی19تجویز نمود )

نیاز به دارو باشد. در صورتی  فشارخونشود. ممکن برای حفظ میداده  وریدیمایعات از طریق 

 (.19) یابدبستری شدن ضرورت می ،فرد وضعیت وخیمکه 

بایست )نمی درصد 51/1یا بویکائین  درصد 5تا  5ی زخم با لیدوکائین انفیلتراسیون موضع

سال  55گرم در کیلوگرم در بزرگساالن تجاوز کند؛ همچنین در کودکان زیر میلی ۳تا  9از 

نفرین ممکن است کمک کننده باشد. ممکن است بالک بدون اپی ،اجازه داده نشده است(

ای الزم باشد. پس از فرو کردن زخم در آب گرم، زخم در شرایط استریل جستجو عصبی منطقه
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ریزی کرده و نکروتیک(. زخم از بافت خون به ویژهبایست دبریدمان شود )شده و به خوبی می

خود  ةتأخیری اقدام به بستن اولی به صورت سباز پوشیده شود تا سپ به صورت بایستمی

شل در اطراف درناژ کافی بخیه زد تا احتمال عفونت زخم  به صورت زخم نمود و یا آن را

. های آلژیناتی استکاهش یابد. روش دیگر، برش در زخم و پوشاندن آن با پوششی از فتیله

عفونت  برای زخم شدن، نکروز و شود زیرا شانس باالییبیوتیک توصیه میپروفیالکسی با آنتی

فیالکسی ها، پروبه دلیل پتانسیل باالی آلودگی باکتریایی این نوع زخم اصوالًثانویه وجود دارد. 

(، Fusarium solaniهای فوزاریوم سوالنی )بیوتیکی را باید مدنظر قرار داد. میکرو ارگانیسمآنتی

 (،Photobacterium damselaفوتوباکتریوم دامسال )(، Vibrio alginolyticusویبریو آلژینولیتیکوس )

 (Peptostreptococcus( و پپتوسترتوکوکوس )Aeromonas hydrophilaائروموناس هیدروفیال )

 اند:دریایی گزارش شده ةهای لقماز زخم

ه سیکلین و کاربرد موضعی نئومایسین( در مراحل اولیبیوتیک گسترده طیف )داکسیآنتی

مورد بررسی قرار گرفتند،  ماهیلقمهمورد آسیب با  53شود. در یک مطالعه که میاستفاده 

افت بیوتیک پروفیالکسی دریگزارش گردید که شمار چشمگیری از آسیب دیدگانی که آنتی

خست ن در هنگامه ،بیوتیکاند؛ از این رو تجویز آنتینکرده بودند با عفونت زخم مراجعه کرده

ب دریایی آسی ماهیلقمهشکمی با خار  ةشود. چنانچه حفرها توصیه میزخمبرخورد با این نوع 

های دریایی، فلور روده را نیز با بیوتیکی باکتریدیده شد، باید افزون بر پوشش آنتی

حت بیوتیک مناسب وریدی دیگری تسفوکسیتین، کلیندامایسین، جنتامایسین و یا آنتی

 (.1۳پوشش قرار داد )

امتوکسازول، سولف -های سیپروفلوکساسین، تریمتوپریمبیوتیکآنتی تجویزعالوه بر این، 

 سفتازیدیم، سفتیزوکسیم و های نسل سوم چون سفوپرازون،سفوروکسیم و سفالوسپورین

 (.11) سفتریاکسون نیز پیشنهاد گردیده است

طری استفاده از بان شامل استفاده از ماهیلقمهدر یک مطالعه در ایران، درمان بالینی آسیب با 

رد دضد آلرژی، و داروهایضد تزریق هیدروکورتیزون به عنوان عامل آب گرم در منطقه آسیب دیده،

 (16) بی بودمیکروضد سفالکسین به عنوان عاملهمچنین نظیر استامینوفن، ناپروکسن و پتدین و 
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مواد  از سازیپاکهایی که به خوبی دبریدمان نشده باشند و یا مورد جستجو و زخم

ها از خود چرک خارج سازند. چنین ها و یا ماهممکن است هفته ،خارجی قرار نگرفته باشند

هایی ممکن است آلوده به نظر آیند؛ ولی آنچه حقیقتاً وجود دارد آن است که این یک زخم

آید. پس از چند ارگانیک پایدار بر جای مانده، به وجود می ةماد ةزخم مزمن است که در نتیج

توان با رادیوگرافی از بافت نرم یا با سونوگرافی و یا خارجی را می ةته پس از آسیب، مادهف

MRI  مشاهده کرد. پس از چند هفته، جستجو ممکن است خوردگی ساختارهای بافت نرم

های جسم خارجی وابسته را آشکار سازد. همانند پیرامونی و تشکیل کیست اپیدرمال یا واکنش

عمول های غیرماسته از محیط دریایی، در این نوع عفونت، بایستی ارگانیسمهای برخدیگر زخم

( بعد از گزش با Fusarium solaniرا جستجو نمود. برای مثال یک مورد فیوزاریوزیس )

که به دبریدمان متوالی و کتوکونازول پاسخ داد، گزارش شده است. همچنین فاسیت  ماهیلقمه

نیز  هیمالقمهوم دامسال، بعد از پارگی ساق پا پس از گزش با فوتوباکتری نکروزان در نتیجه

کلی، در موارد مزمن که واکنش به اجسام خارجی چیرگی دارد،  طور به مشاهده شده است.

برداشت نمود.  ،های فیبروتیک را با جستجو در زخمهای آسیب دیده و ندولتوان بافتمی

دهد. اگر ساختارهای های کوچک، بهبودی سریع روی میدیده شده است که با این جراحی

ها، و یا شری، آسیب دیده باشند، بایستی با مشورت با یک جراح، مهم، مانند اعصاب، تاندون

 (.19زخم را مدیریت و در صورت نیاز در اتاق عمل ترمیم نمود )

بایست پروفیالکسی کزاز را چنانچه زخم کند. میه کمکی نمیبیوتیک در این مرحلآنتی

آن است که بیماران را  ماهیلقمهبا  آسیبنکروتیک یا آلوده باشد انجام داد. از اصول درمانی 

ار سیستمیک تحت نظر قر ةبایستی حداقل سه ساعت برای ارزیابی احتمال رخداد اثرات ناخواست

بایست برای ارزیابی ساعت پس از آسیب نیز می ۳9شود که داد. همچنین به بیماران توصیه می

 (.1۳زخم مراجعه کنند. البته چنانچه عفونت پدیدار شد، بایستی زودتر مراجعه کنند ) ةدوبار

 

 هابندی پژوهشبحث و جمع

(. ۳1اند )انگیزی در قلمرو بسیاری از جانوران تکامل یافتههای زهری شگفتسیستم
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ل زیستی هستند که برای دفاع، بازدارندگی رقیب یا شکار طعمه مورد زهرها، ترشحات فعا

های قابل توجهی برای روشن ساختن (. با وجود اینکه پژوهش۳5گیرند )استفاده قرار می

شان انجام مارها با توجه اهمیت خاص پزشکی به ویژه، زهرآگینترکیب سموم خزندگان 

های استخوانی و های ماهیمورد ترکیب ونوم مطالعات زیادی در، (۳9و  ۳5پذیرفته است )

 غضروفی صورت نگرفته است.

های زهری، برای ها در درجه اول از سیستمرسد که ماهیبرخالف مارها، به نظر می

، زهرآگینهای های ماهی(. اکثر گونه۳۳نمایند )محافظت از خود از شکار شدن استفاده می

در قسمت  معموالًاین خارها . نمایندشکار خود استفاده می، به و نومخارهایی را برای تلقیح 

ند باشای یا دمی میها دارای دستگاه زهری سینهاند، اگر چه تعدادی از گونهپشت قرار گرفته

را ایکتیواکانتوتوکسیکوزیس  زهرآگینهای جراحات ناشی از خارهای ماهی(. ۳۳)

(ichthyoacanthotoxicosesگویند ) (۳9و  15.) 

، pHدالیلی چون ناپایداری و حساسیت بسیار به حرارت، ه ب ها ذاتاًطالعه زهر ماهیم

(. عالوه بر این، ۳1باشد )لیوفیلیزه کردن، ذخیره سازی، فریز نمودن مکرر و ذوب دشوار می

 نماید. درساز میهمراه با موکوس بوده که مراحل جداسازی را مشکل معموالًنمونه زهر ماهی 

یک گروه ساده از  ،به جای یک غده زهری ساختارمند برای ذخیره سازی معموالً، هاآن

 (.۳3و  59های ترشحی در درون یا در طول یک شیار در یک خار وجود دارد )سلول

ها تا حدی شناخته با وجود این مشکالت، اثرات فارماکولوژیک برخی از زهرهای ماهی

 هایخالص سازی و فعالیت هاآن های زهرشماری از توکسیناند و نیز تعداد انگشتشده

 (.۳5مشخص گردیده است ) هاآن اییزسمّیّت

در جهان، وجود دارد  هاماهیلقمهگونه مختلف از  ۳95بندی علمی، حدود از نظر طبقه

گزارش  ماهیلقمهآسیب با  5111تا  611در ایاالت متحده به تنهایی، بین  5339(. در سال 9)

 (.1گردیده است )

های (، عامل اکثریت گزشUrolophid( و اوروفید )Dasyatidهای داسیاتید )اهیملقمه

 (.5۳باشند )در انسان می زهرآگیندریایی 
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ها از ماهیلقمهعنوان پیشگام این مطالعات نشان داد که زهر ه راسل و همکاران ب ةمطالع

ت رارت، تشکیل شده اسهای فعال آنزیمی کاردیوتوکسیک و حساس به حبسیاری از پروتئین

 Urobatis halleriاورولوفید  ماهیلقمهکه زهر  ه است(. همچنین نشان داده شد5۳و  51)

تغییرات در  سبب(. این زهر 51-56باشد )نوکلئوتیداز و فسفودی استراز می - 1'حاوی 

(. هر چند که 5۳و  51گردند )های قلبی و عروقی، تنفسی، عصبی، و ادراری میسیستم

ت ها ناشناخته باقی مانده اسماهیلقمههای مولکولی دقیق اثرات کاردیوتوکسیک زهر مکانیسم

 (.99 و 1)

عصاره  SDS-PAGEکیلو دالتون از آنالیز  511و  91 باندهای دارای جرم مولکولی باالی

( و یک جزء Potamotrygon falkneri) آب شیرین پوتاموتریگون فالکنری ماهیلقمهسم 

های ژالتینازولیتیکی، کازئینولیتیکی و دالتونی به ترتیب دارای فعالیت کیلو 9۳حدود 

تواند تا حدودی برخی از تصاویر بالینی موضعی و می هاآنزیم هیالورونیدازی بودند. حضور این

 (.55را توضیح دهد ) هاماهیلقمهنکروز پوستی مجروحان 

موجب یک  (Neotrygon kuhlii)آبی  خال ماهیلقمهعصاره زهر پروتئینی بافت خاردار 

های . پروتئیناست شدهاریتم فوری و تورم قابل توجه در انگشت پا در حیوان آزمایشگاهی 

، فعال ها، گالیکتین، سیستاتینزیرواحدشناسایی شده در این بافت، شامل هموگلوبین آلفا 

تاز لکوسیت، ترانسدوالز، االس ةترانسفراز، مهار کنند -S، گلوتاتیون GM2کننده گانگلیوزید 

ATP دی فسفات کیناز نوکلئوزیدی نوع ۳ سنتاز، پروکسی ردوکسین ،III  رشته متوسط

ای با بنیان لکتین به نام گالکتین، در عصاره زهر این های کربوهیدراته(. پروتئین59ند )اهبود

دوالسیون انعقادی، م کمکانعقادی، ضد های( که فعالیت59شناسایی گردید ) ماهیلقمه

ها (. تعدادی از این پروتئین5۳) را از خود نشان دادندهماگلوتیناسیون  و پالکتی، میوتوکسیک

تحت شرایط خاص  هاآن (.51باشند )التهابی میضد یا کمک التهابیدارای فعالیت آپوپتیک و 

 ها همچنینهای انسانی هستند. گالکتیناکسیداز از نوتروفیل -NADPHقادر به فعال کردن 

و ضدالتهابی عمل نمایند. یک نوع پروتئین از  های پیش التهابیواسطهممکن است به عنوان 

 ۳اکسیدانی در عصاره این زهر به نام پروکسیردوکسین آنتی یهاآنزیم یک خانواده مهم
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که یکی از عملکردهای اصلی آن هیدرولیز چربی از طریق فعالیت . (59شناسایی گردید )

، دو نوع سیستاتین از آنالیز پروتئومیک ماهیلقمه(. از این گونه 56باشد )می A2ز فسفولیپا

های قوی سیستئین پروتئینازها ( که مهارکننده59دست آمد )به  (barbعصاره زهر خار تیغ )

ی دفاعی هاآنزیم ها ممکن است(. سیستاتین91و  53باشند )ها میاز جمله پاپائین و کاتپسین

دیگر اجزای زهر را تسهیل سمّی  گزش قرار گرفته را مهار و در نتیجه فعالیت حیوان مورد

دش ریزگرشبکه  هایسرخرگ(. استفاده موضعی با عمل انتخابی و مستقیم بر روی 59نماید )

 (.96باشد )عروقی در عضالت کرماستر موش می ة، دارای اثرات تنگ کنندخونی

با توالی اسید آمینه  ماهیلقمهیک پپتید زیست فعال دیگر از زهر همان 

ESIVRPPPVEAKVEETPE  دست ه دالتون با اثرات التهابی ب 13/511۳و وزن مولکولی

 (.99داد )نشان نمی ،آمد که هیچ همسانی با پپتیدها و پروتئین شناخته شده

 های پلسیوتریگون ایوام ماهیلقمهدست آمده از عصاره موکوس خار پشتی ه زهرهای ب

(Plesiotrygon iwameو پوتاموتریگون موتور ) ( وPotamotrygon motoro دارای فعالیت )

، در موش دارای فعالیت سیستمیک و P. motoro ماهیلقمهمیوتوکسیک هستند. تزریق زهر 

(. زهر 93ند )باشپلسیوتریگون ایوام می ماهیلقمهموضعی میوتوکسیک بیشتری نسبت به زهر 

( و افت ۳5) رژیککولینمقلد های آب شیرین همچنین دارای فعالیت P. motoro ماهیلقمه

های محیطی، از طریق فعال رگ گشاد شدنبه دلیل  هوشیبهای صحرایی در موش فشارخون

به  P. falkneri ماهیلقمه(. عصاره بافت گزشی ۳5باشد )های موسکارینی میشدن گیرنده

های ادم موضعی، اریتم و رنگ پریدگی، ک، واکنشهای میوتوکسیوابسته به دوز، فعالیت صورت

(. زهر این ۳9اکیموز، نکروز و یک واکنش التهابی شدید در محل تزریق را نشان دادند )

های التهابی شدید در محل نظیر ادم، اریتم، رنگ پریدگی ، موجب تحریک واکنشماهیلقمه

 شود.می آغاز(. مراقبت از فرد مصدوم در صحنه ۳۳و نکروز بودند )

 هایاشتهایی، تهوع، استفراغ، اسهال، دفع زیاد ادراری و ترشح، درد منتشره، کرامپبی

ها و فلج تونیک ممکن است در اندام آسیب دیده، غش، تپش قلب، عضالنی، لرزش دست

های قلبی(، دپراسیون تنفسی و درد در نظمی قلبی )اختالالت هدایتی، بالکهیپوتانسیون، بی
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پذیری عصبی، پریشانی و هذیان، مرگ در صورت فرو هنگام دم، تعریق و تب شبانه، تحریک

 .(1۳) ستا هاماهیلقمهشایع در آسیب با  عالئمرفتن خار به پلورا، پریکارد یا پریتونیوم، از 

موفقیت در درمان بستگی به شتاب در درمان دارد. فرو بردن ناحیه آسیب دیده در آب 

کاهد دقیقه اثرات دردناک زهر را می 91-31 گراد( برایدرجه سانتی ۳1)گرم قابل تحمل 

گام اول است. اگر  ،طبیعیغیر توان زخم را با سالین شستشو داد. عالئم حیاتیمی (.19)

ه نیاز ب فشارخونداده شود. ممکن برای حفظ  وریدیپایین است، مایعات از طریق  فشارخون

(. 19) یابدبستری شدن ضرورت می ،ار بیمار استدارو باشد. در صورتی که فرد بسی

نفرین ، بدون اپیدرصد 51/1یا بویکائین  درصد 5تا  5انفیلتراسیون موضعی زخم با لیدوکائین 

انس باالیی شود زیرا شبیوتیک توصیه میممکن است کمک کننده باشد. پروفیالکسی با آنتی

خارجی را  ةچند هفته پس از آسیب، ماد برای زخم شدن، نکروز و عفونت ثانویه وجود دارد.

 مشاهده نمود. MRIتوان با رادیوگرافی از بافت نرم یا با سونوگرافی و یا می

ها، چون باز برخی از اسکاتالزم به ذکر است که در کشورهایی چون کره و ژاپن، از دیر

(Raja kenojei( )رب فراوان، هایی چون اسیدهای چمولکولای ماکرویهدلیل غنای تغذه ب

(. ۳۳قندهای متعدد و ترکیبات پروتئینی به عنوان یک منبع غذای سنتی مطرح بوده است )

 یرها نظسرطانی در برخی گونهضد دردی وضد التهابی،ضد هایی چون اثراتهمچنین فعالیت

Aetobatus narinari (.۳۳-۳9) نیز مطالعه گردیده است هاآن 

 

 گیرینتیجه

عال های فها و پروتئینها حاوی توکسینماهیلقمههای برخی از گونهدر یک فراگرد کلی، 

و تلقیح  های مکانیکیگیر بودن آمار آسیبچشم با وجودآنزیمی و بیولوژیکی متفاوتی هستند. 

هنوز در اول راه دراز خود  هاآن یزهر ناشی از خار دمی، شناخت اثرات فارماکولوژیک زهرها

سازی و شناسایی و خالص هاآن های زهرانگشت شماری از توکسینقرار دارد و نیز تعداد 

مشخص گردیده است. واضح است که توان مطالعاتی بیشتری بر روی این  هاآن هایفعالیت

 در مناطق پر خطرتر نهاده شود. به ویژهها، موارد، بایستی توسط توکسینولوژیست
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