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چکيده
خيار دريايي ،يکي از مهم ترين گونه های خارپو ستان ،متعلق به رده خيار سانان ا ست .ترکيبات زي ست فعال شناخته شده آنها دارای اثرات ضد
سرطاني ،ضد انعقاد ،ضد فشار خون ،ضد التهاب ،ضد ميکروبي ،آنتي اکسيداني ،ضد تصلب شرائين ،ضد توموری و تسريع در بهبود زخم دارد .در
اين پژوهش اثر ضدد التهابي عصداره متانولي ديواره عضدنني بدن خيار دريايي  Holothuria leucospilotaروی موشدهای رت آلبينو ( Albino
)ratsمورد بررسي قرار گرفت .خيارهای دريايي از جزيره هنگام جمع آوری ،خشک و با هگزان ،اتيل استات و متانول به صورت متوالي عصاره گيری
شدددند .عصدداره ها بوس ديله آزمايش مهارکننده آنزيم های ليپوکس ديژناز در شددرايط  in vitroمورد ارزيابي قرار گرفت .در آزمايش های ، in vivo
حيوانات به  5گروه  6تايي شامل :کنترل ،تيمار شده با کاراگينان ،تيمار شده با ع صاره ( 100و  MEHL ) mg/kg 200و آ سپرين mg/kg 10
تقسيم شدند .به منظور ارزيابي التهاب از تست کاراگينان در روش  Hind paw edemaاستفاده شد .در آزمايش های  in vitroعصاره متانولي (
)MEHLبا  43/75±2/83و عصاره اتيل استات و هگزان به ترتيب  12/29 ±1/22و  9/74± 1/57درصد مهار کنندگي آنزيم های ليپوکسي
ژناز را ن شان دادند و ع صاره متانولي  (MEHL) Holothuria leucospilotaبا اثر مهارکنندگي بي شتر برای آزمايش  in vivoانتخاب شد .در
آزمايش های حيواني  MEHLبا غلظت های  100و  200ميلي گرم بر کيلوگرم ،باعث مهار کنندگي ادم پا در سددداعتهای  3و  4به ترتيب با 3/1
 ±13/62و  15/35± 5/2درصددد و  41/18± 7/1و  22/45± 2/3درصددد شددد .نتايج اين پژوهش نشددان داد که عصدداره متانولي خيار دريايي
 Holothuria leucospilotaدارای ترکيبات ضد التهابي ا ست و در مقاي سه با داروی ضد التهابي ا ستيل سالي سيليک ا سيد توان ست اثرات ضد
التهابي بهتری از خود نشان دهد.
واژگان کليدی :خيار دريايي ،ضدالتهاب ،متابوليت های ثانويه ،حنل ،کاراگينان ،خليج فارس.
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Abstract
Sea cucumber is one of the most important species of Echinodermata, belongs to the category of
Holothuroidea. Their well-known bioactive compounds have anti-cancer, anticoagulant, antihypertensive,
anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, anti-arterial, and wound-healing effects. In this study, the antiinflammatory effect of methanolic extract on the muscular body wall of sea cucumbers Holothuria leucospilota
on Albino rats was investigated. Sea cucumbers were collected from the Hengam Island, dried and extracted
with hexane, ethyl acetate and methanol. The extracts were evaluated by lipoxygenase enzymes inhibition test
in in vitro conditions. In in vivo experiments, the animals were divided into 5 groups of 6 rats, including:
control, treated with carrageenan, treated with MEHL extract (100/200 mg / kg) and aspirin 10 mg/kg. In order
to evaluate the inflammation, carrageenan test was used in Hind paw edema method. In in vitro experiments,
methanolic extract (MEHL) with 43.75± 2.83 and ethyl acetate and hexane extract showed 12.92 ± 1.22 and
9.74 1.57 percent inhibition of lipoxygenase enzymes, respectively. Methanolic extract (MEHL) Holothuria
leucospilota was selected for further in vivo testing. In animal experiments, MEHL, with concentrations of
100 and 200 mg/kg, inhibited hind paw edema at 3 and 4 hours, with 13.62 ± 1.3 and 35.15 ± 2.5 and, 18.41 ±
1.7 and 45.22 ± 3.2 percent, respectively. Holothuria leucospilota methanolic extract contains antiinflammatory compounds that have shown better anti-inflammatory effects compared to the anti-inflammatory
drug acetylsalicylic acid.
Keywords: Sea Cucumber, Anti-Inflammatory, Secondary Metabolites, Solvent, Carrageenan, Persian Gulf.
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 .1مقدمه
خيار دريايي متعلق به شاخه خارپوستان و رده خيارسانان
است .تقريبا  1400گونه از اين رده گزارش شده است .اين
گروه از بيمهرگان دريايي از نظر رژيم غذايي جزو سطوح
پايين زنجيره غذايي محسوب ميشوند ،در بازچرخه مواد
پودهای نقش مهمي به عهده دارند و در زنجيره غذايي
اکوسيستمهای مناطق معتدله و آبسنگهای مرجاني
مناطق گرمسيری بسيار موثر هستند .بيشتر مواد آلي که
خيارهای دريايي به همراه رسوبات مصرف ميکنند ،توسط
باکتریهای موجود درلوله گوارش آنها قابل هضم است .از
اينرو پودهخواران به اين باکتریها وابسته بوده و تجزيه
پس ماندههای گياهي و جانوری را سرعت ميبخشند .شن
و ماسهای که خيارهای دريايي ميبلعند ،به صورت دانههای
شني که به نخ کشيده شده باشد ،دفع ميگردد .اين فرآيند
به فرايند تهويه رسوبات کمک ميکند .همچنين برخي
گونههای نقبزن داخل رسوبات سبب نفوذ اکسيژن به
درون رسوبات شده و به سنمتي اکوسيستمها کمک مي-
کند .تخم ،الرو و نوزاد آنها نيز منبع غذايي مهمي برای
ساير جانوران دريازی اند ( .)Bakus, 1973خيارهای
دريايي در سرتاسر جهان از استوا تا مناطق قطبي در همه
اعماق وجود دارند و از مهمترين اعضای جوامع آبهای
ساحلي ماسهای و گلي اعماق درياها محسوب ميشوند.
مناطق گرمسيری کمعمق با دمای آب باال بيشترين تنوع
خياران دريايي را در خود جای داده است .بيشترين افراد
خانواده  Holothuroidaeدر اين مناطق ساکن هستند .در
پشتههای مرجاني تنوع اين خانواده به اوج ميرسد
(.)Grzimek, 2004
محيط دريايي منبعي غني از فلور و فون دريايي است و
فرآوردههای طبيعي حاصل از آنها دارای خواص و
کاربردهای درماني منحصر به فردی هستند .خيار دريايي
که از نظر عملکرد های طبي با گياه جينسينگ مقايسه
مي شود و جينسينگ دريايي ناميده شده است ،از منابع
غذايي هستند که به طور سنتي در بسياری از کشورها از
جمله آسيای غربي مياني مصرف دارد .خيار دريايي به طور
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بالقوه دارای سوبستراهای فعال بيولوژيک متعددی مانند
پليساکاريد ،پروتئين ،چربي ،ويتامين ،فيبر محلول و مواد
معدني هستند که کاربردهای پزشکي متعددی در درمان
سرطان ،التهاب ،آلرژی ،ديابت ،کاهش چاقي توسط پايين
آوردن ارزش کالری وعده غذايي ،کاهش جذب چربي و
بيماریهای قلبي عروقي ،کاهش فشار خون و ساير
بيماریهای تحليل برنده و مخرب دارند (Nikdel et al.,
).2014
خيار دريايي به دليل کاربرد در صنعت داروسازی و مواد
غذايي مورد توجه اقتصادی کشورهای جنوب شرقي آسيا
قرار گرفته است .خيارهای دريايي خشک شده و عملآوری
شده به عنوان يک ماده خوراکي در بازارهای آسيا فروخته
ميشوند .خيارهای دريايي ارزش غذايي بااليي دارند و
دارای ترکيبات با ارزشي مانند ويتامين های ،B2 ،B1 ،A
 ،B3مواد معدني ،کلسيم ،منيزيم ،آهن و روی است .خيار
دريايي دارای ذخيره پروتئيني باال بوده و دارای چربي اندك
مي باشد که از ديگر مزايای خيارهای دريايي مي باشد و
به دليل داشتن موکوپليساکاريد کندروتين ،توانايي
متعادلسازی پروستاگنندينها را دارند (Vaez Nia et al.,
).2014
تاکنون خواص بسياری از عصارههای بهدست آمده از خيار
دريايي بررسي و اثبات شده است که ميتوان به خواص ضد
ميکروبي ،ضد التهابي ،ضد ويروسي ،ضد انعقادی ،ضد
توموری ،ضد سرطاني ،تسريع بهبود زخمها و آنتي-
اکسيداني اشاره کرد ( .)Bordbar et al., 2011حضور
مواد زيست فعالي مانند کندروتين سولفات ،گليکوز آمينو
گليکان ،ساپونينها ،پليساکاريدهای سولفاته ،گليکو
پروتئينها ،گليکو اسفنگو ليپيد و اسيدهای چرب ضروری
را ميتوان عامل اصلي پيدايش اين خواص در خيار دريايي
دانست ) .)Bordbar et al., 2011با توجه به خواص
بيولوژيک متابوليت های ثانويه خيارهای دريايي و اثبات اثر
ضدالتهاب آن ،در اين پژوهش علمي به بررسي اثر
ضدالتهابي عصاره متانولي خيار دريايي Holothuria
 leucospilotaپرداخته شده است.
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 .2مواد و روشها
 .2.1مواد
مواد و داروهای کاراگينان ،ايندومتاسدددين و فرمالين از
توزيع کننده شددرکت شدديميايي مرك در تهران خريداری
شد .ساير معرف های مورد استفاده با کيفيت عالي تهيه و
استفاده شد.

. 2.2نمونه برداری و عصاره گيری
نددمددوندده هددای خدديددار دريددايددي گددوندده Holothuria

غواصدددي از جزيره هنگام و جزيره قشدددم واقع در خليج
فارس صيد شدند( شکل  .)2-1نمونههای خيار دريايي در
ابتدا به صورت طولي برش داده شد و اندام های داخلي و
گنادها خارج و ديواره ع ضنني قطعه قطعه ،خ شک و پودر
شد و به صورت سريالي با حنل های هگزان ،اتيل استات
و متانول در بازه زماني  72ساعت ع صاره گيری و ع صاره
های هر حنل به صورت جداگانه جمع آوری و با دستگاه
روتاری در دمای  º 40 Cو  145دور عصددداره ها تظلي
شدند.

 ،leucospilotaدر مرداد و شددهريور ماه سددال 1394با

شکل -1محل نمونه برداری که با عالمت قرمز مشخص شده است(الف) ،نمونه خيار دريايي گونه(H.leucospilotaب).

 .2.2آزمايش مهار آنزيمي ليپوکس يژناز (-15
lipoxygenase (LOX
آنزيمهای ليپواکسيژناز از دسته پروتئين های آهن دار غير
همي هستند که مسئول پراکسيداسيون اسيد های چرب
غير اشدددباع در گياهان و حيوانات اند .اهميت فعاليت اين
آنزيمها در بدن پستانداران و نقش آنها در ايجاد حساسيت
ها ،التهاب ها و حتي تشکيل برخي از سرطان ها به اثبات
رسيده است.
آنزيم ليپوکسيژناز اسيدهای چرب اشباع نشده مانند اسيد
لينولئيک و اسيد آراشيدونيک را به مشتقات هيدروپراکسي
آنها تبديل مي کند .از اين رو مهار کننده آنزيم LOX
شاخص خوبي برای بررسي اثرات ضد التهابي است .عصاره
های هگزان ،اتيل استات و متانولي خيار دريائي H.
 leucospilotaدر غلظت  10ميلي گرم در ميلي ليتر برای
فعاليت مهار کننده ليپوکسيژناز مورد آزمايش قرار گرفت.

مهار آنزيم ليپوک سيژناز برا ساس روش Wangensteen

با اندکي تظييرات انجام شدددد ،بدين صدددورت که محلول
واکنش شدددا مل( 237 U/ml :وا حد در ميلي ليتر)آنزيم
ليپوکسيژناز 33uM ،ميکرو مول لينولئيک اسيد و 2 M
مول بافر بورات با تنظيم  pHروی  9آ ماده شدددد .در
وا ک نش ل ي نو ل ئيددک اسددديددد و آ نز يم مدداده 13-S-
hydroperoxyoctadecadienoic

acid
(13) HPODEتوليد مي شود و در نهايت هيدروليز شده و به

مدداده 13-S-hydroxyoctadecadienoic acid (13-

) HODEتبديل مي گردد .با افزايش عصددداره حاصدددل از
خيار دريايي به مخلوط واکنش ،فعاليت آنزيم  LOXبا
ا ندازه گيری جذب نوری در  234 nmنا نو متر هر 30
ثانيه تا  5دقيقه اندازه گيری شدددد ( Wangensteen et
.)al., 2004
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 . 2بررس ي اثرات ض د التهابي کاراگي ان بر روی
رت
جهت برر سي بهتر و دقيق تر اثر ضد التهابي ع صاره های
انتخاب شده در روشهای قبلي از تست کاراگينان استفاده
شدددد  .در اين روش کاراگينان ( )w/v 1%به عنوان ماده
الت هاب دهنده عمل کرد و برای جلو گيری از اثر التهابي
آن عصدداره های خيار دريايي به عنوان داروی ضددد التهاب
اسددتفاده شددد .برای آزمايش ضدددالتهابي کاراگينان از 30
عدد موش رت نژاد ويستار-آلبينو با وزن حدود 180-160
گرم اسددتفاده شددد و رت ها به پنج گروه شددش تايي برای
ع صاره های دارای اثر ضد التهابي تق سيم شدند و تيمار
های زير را با شش تکرار شامل شدند.
-1گروه اول -کنترل
-2گروه دوم -تيمار با کاراگينان
-3گروه سوم -تيمارعصاره  MEHLبا دوز mg/kg
 100و کاراگينان
 -4گروه چ هارم -تي مار عصددداره  MEHLبا دوز
 200 mg/kgو کاراگينان
 -5گروه پنجم -تيمار داروی ا ستيل سالي سيليک
اسيد و کاراگينان
در اين ت ست  100ميکرو ليتر سو سپان سيون کاراگينان
( )w/v %1در کف پای رت تزريق شد و حجم پای رت در
زمان صفر تا  5ساعت بعد از تزريق کاراگينان با د ستگاه
پله تيزموگراف اندازه گيری شد .عصاره ها يک ساعت قبل
از تزريق کاراگينان از راه خوراك تجويز و م صرف شدند.
بعد از اندازه گيری ميزان التهاب تا سددداعت پنجم ،رت ها
بيهوش شدند و بافت ملتهب شده کف پا بو سيله جراحي
از حيوان جدا و در فرمالين تثبيت شد و برای آزماي شهای
هي ستولوژی (رنگ آميزی  )HEمورد ا ستفاده قرار گرفت
(.)Huang et al., 2010

. 5.2تجزيه و تحليل بافت ش اسي
برای مطالعات هيستوپاتولوژيک از روش استاندارد پردازش
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بافت ها ا ستفاده شد) . (Raghuramulu et al., 1983
بافت فيکس شددده بعد از آماده سددازی با ميکروتوم برش
داده شد و با هماتوک سيلين و ائوزين رنگ آميزی ی شد.
برای تظييرات پاتولوژ يک التهاب واکنش های القا شدددده
پس از درمان با عصدداره mg/kg ،100 mg/kg MEHL
 ، 200داروی ا ستيل سالي سيليک ا سيد ( )10 mg/kgو
کاراگينان اسدددنيد های به دسدددت آمده با اسدددتفاده از
ميکروسدددکوو نوری (بزرگنمايي  )1x400Xبرای تظييرات
پاتولوژيک مورد بررسي قرار گرفتند.

. 6.2تجزيه و تحليل آماری
برای مقايسدده ميانگين داده ها در ميان تيمار ها از آزمون
تجز يه وار يانس يکطر فه (One–Way Analysis of
) Variance, ANOVAا ستفاده شد و سطح اختنف
معني دار در بين تيمارها بر اساس آزمون دانکن در سطح
 5درصد تعيين گرديد .از نرم افزار  origin 8.5در محيط
ويندوز برای تجزيه و تحليل داد ه ها استفاده شد.

.3نتايج
. 1.3ف ل ال ي ت م ه ار ک

دگ ي آن زي

15-

) lipoxygenase (LOXبا عصاره خيار دريايي
نمونه خيار دريايي  H. leucospilotaبا استفاده از
هگزان ،اتيل اسددتات و متانول به صددورت سددريالي عصدداره
گيری شد و درصد بازده هر حنل بترتيب  2/07 ، 1/04و
 6/4درصد بود .فعاليت مهارکنندگي آنزيم ليپوکسيژناز هر
عصاره در جدول  1نشان داده شده است .عصاره متانولي
دارای فعاليت مهارکنندگي بيشتری 43/75 ±2/83درصد
ن سبت به ع صاره اتيل ا ستات  12/29 ±1/22در صد و
عصاره هگزان  9/74 ±1/57درصد است .اين ممکن است
به دليل وجود ترکيبات مختلف فيتوشدديميايي موجود در
آن باشد.
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جدول - 1درصد مهارکنندگي آنزيم ليپوکسيژناز بوسيله عصاره های خيار دريايي () H. leucospilota
 %مهارکنندگي آنزيم ليپوکسيژناز
گونه
عصاره هگزان
عصاره اتيل استات
متانول
عصاره
43/2±75/83

9/1±74/57

12/1±29/22

H. leucospilota

-داده ها نشان دهنده ميانگين +انحراف معيار سه تکرار جداگانه در شرايط يکسان است.

 . 3اثرات ضد التهابي عصاره متانولي خيار دريايي
( )MEHLبه روش تزريق کاراگي ان
نتايج حا صل از فعاليت ضد التهابي ع صاره متانولي خيار
در يايي  H. leucospilotaدر الت هاب ناشدددي از تزريق
کاراگينان در جدول  2ن شان داده شده ا ست .يک ساعت
پس از تزريق کاراژينان ،ادم پا در تمام گروه ها مشددداهده
شددد ولي در گروه هايي که تحت تيمار با  MEHLاسدديد
سدداليسدديک بعنوان کنترل مثبت قرار گرفتند ادم کمتری
مشاهده شد .در گروه های سوم و چهارم دوزهای  100و
 200م ي لي گرم  /ک ي لوگرم  MEHLبدده ترتي دب 1/3
 13/62±و  35/15± 2/5درصد و  18/41± 1/7و 3/2
 45/22±در صد کاهش مهارکنندگي ادم پا را در مقاي سه

با گروه دوم که فقط با کاراگينان تيمار شدددده بودند با
اختنف معني داری( )P≤0/05نشان داد.

 .3.3تجزيه و تحليل بافت ش اسي
اين بخش نشدددان ده نده الت هاب ،ادم ،خونريزی و نفوذ
لکوسيتي ،به طور عمده نوتروفيل ها در ناحيه ادم ناشي از
کاراگينان است (شکل .)3.1
گروه کنترل هيچ التهاب و تظيير نوتروفيل ها را نشان نمي
دهد ( شکل  3.1الف) اما شکل گيری ادم شديد در گروه
تيمار کاراگينان ديده مي شود که ن شان دهنده ف ضاهای
سفيد و ناپديد شدن فيبر کنژن است (شکل  3.1ب).

جدول  -2اثر ضد التهابی  MEHLبر ادم پا ناشی از کاراگینان
زمان

حجم ادم پا (میلی لیتر)

گروه

1h
1/03±0/04

1
2

*

1/15±0/04

3

*

1/08±0/05

4

*

0/92±0/04
*0/84±0/02

5

2H
##

3H
1/14±0/06 ##

1/11±0/05
1/28±0/07

##

4H
##

1/51±0/04

##

1/43±0/03

1/15±0/07

##

1/09±0/06

##
##
1/05±0/07
0/97±0/02
0/91± 0/06##
0/85±0/02 ##

##

1/02±0/05
0/87±0/06##

1/12±0/04

##

1/18±0/03

5H
1/09±0/06
1/29±0/05
##

1/09±0/04
0/94±0/03##
##

0/85±0/07

الف :گروه اول-کنترل ب :گروه دوم-تيمار با کاراگينان -ج :گروه سوم-عصاره  MEHLبا دوز mg/kg 100و تيمار کاراگينان د :گروه چهارم-
عصاره  MEHLبا دوز  mg/kg 200و تيمار کاراگينان ه :گروه پنجم  -داروی استيل ساليسيليک اسيد و تيمار کاراگينان .داده ها نشان دهده
ميانگين P≤ 0.05 :* .(n= 6) SEM+در مقايسه با گروه اول P≤ 0/05 :## ،در مقايسه با گروه دوم.
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شکل  -2رنگ آمیزی هماتوکسین و ائوزین ( )H / Eدر بافت کف پای رت در مدل ادم ناشی از کاراگینان :اسالیدهای تهیه شده از هر گروه نشان
داده شده است ( .) 1x400Xگروه الف :کنترل (بدون دارو)؛ گروه ب :التهاب ناشی از کاراگینان؛ گروه ج و د :تیمار  100 ،MEHLو  200میلی گرم بر
کیلوگرم و سپس تزریق کاراگینان؛ گروه ه  :تیمار با استیل سالیسیلیک اسید (کنترل مثبت) و تزریق کاراگینان .بعضی از این تغییرات به وسیله
فلش های سیاه به عنوان ادم ،حفظ فیبر کالژن و نفوذ سلول التهابی نشان داده شده است.

.4بحث و نتيجه گيری
در سال های اخير کشف ترکيبات طبيعي از منابع دريايي
با کاربرد دارويي رو به افزايش است .نتايج مطالعات نشان
مي دهد که از سال  2008تا کنون ساالنه بيش از 1000
ترکيب طبيعي از منابع دريايي شناسايي شده است ( Hu
 .)et al., 2015تحقيقات بسياری در رابطه با جداسازی و
شناسايي ترکيبات طبيعي انجام مي شود و روزانه در
بسياری از آزمايشگاه های دنيا نتايج جديدی در رابطه با
خواص اين ترکيبات کشف مي شود ،بررسي های انجام

شده در رابطه با خواص زيستي خارپوستان نشان مي دهد
که بيشترين ترکيبات شيميايي دارای خواص زيستي
متعلق به خيارهای دريايي است ،ترکيبات و عصاره های
استخراج شده از گونه های خيار دريايي دارای اثرات زيستي
مانند؛ ضدالتهاب است (.)Bordbar et al., 2011
واکنشهای التهابي توسط فاکتورهای اندروژن و يا اگزوژن
ايجاد مي شود و با ايجاد تظييرات سلولي يا بافتي قابل
تشخيص است  .اين واکنش ها باعث توليد رايکال های آزاد
اکسيژن مي گردند .تا بحال داروهای ضد التهابي
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غيراستروئيدی خارجي ( )NSAIDsمختلفي به عنوان يک
درمان موضعي استفاده شده است  ،اما استفاده از اين داروها
گاهي به دليل عوارض جانبي محدود مي گردد .برای
جلوگيری از اين عوارض نامطلوب تنش های زيادی انجام
شده تا بتوان ترکيبات جديدی از منابع طبيعي و دارای
عوارض کمتر استخراج و توليد کرد .در کشور های در حال
توسعه ،مواد دارويي طبيعي دارای خواص ضد التهابي و با
عوارض و سميت کمتر ،در مقايسه با داروهای کنسيک
ضد التهابي موجود ،در دسترس است و سعي و تنش
زيادی در جايگزيني اين منابع دارويي ،جای داروی ضد
التهابي کنسيک انجام شده است ).(khalili et al., 2006
گروه ها يا تيمار های سوم و چهارم حاوی دوزهای  100و
 200ميلي گرم  /کيلوگرم عصاره های متانولي عضله خيار
دريايي کاهش مهارکنندگي  ،اثرات ضد التهابي را روی رت
های نر آلبينو مبتن به التهاب بعد از  5ساعت نشان دادند
و براساس جدول  3.2غلظت های  100و  200ميلي گرم/
کيلوگرم  MEHLکه عصاره انتخابي آزمايش مهار آنزيمي
بود در اين بازه زماني التهاب حاصل از کاراگينان را توانست
در ساعت  3و  4به ترتيب  13/62و  35/15درصد و 18/41
و  45/22درصد نسبت به گروه کاراگينان کاهش دهد.
همچنين مشابه اين داروی ضد التهابي که به عنوان کنترل
مثبت با غلظت  10ميلي گرم /کيلوگرم و تزريق کاراگينان
صورت گرفت توانست ادم و التهاب حاصل را در ساعت 3
و  4به ترتيب  30/23و  37/05درصد کاهش دهد .جهت
تاييد اثرات ضد التهابي ،بررسي بافت شناسي نشان داد که
 MEHLمشابه کنترل مثبت توانايي کاهش التهاب و ادم
را داراست (شکل.)1
در مطالعه ای که روی موش های مبتن به التهاب لگن
توسط وايت هاوس و فاريرل در سال  1994انجام شد
مشخص گرديد ،موش های دارای مدل التهابي در هر دو
جنس(جنس نر و ماده) که با مکمل غذايي حاوی 95
درصد خيار دريايي Holothuria nobilis, Holothuria
) )axiologa and Stichopus variegatusو  5درصد
جلبک قهوه ای) (Sargassum pallidumتظذيه شدند،
روند بهبود را ناشي از اثر ضدالتهابي عصاره موجود در خيار
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دريايي نشان دادند (.)Whitehouse and Fairlie. 1994
استفاده از خيار های دريايي به عنوان يک ماده غذايي و
دارويي ،در حدود  1000سال پيش در چين شروع شد و
باعث رونق تجارت اين آبزی در منطقه گرديد .خيارهای
دريايي تازه و خشک شده قرن هاست که يک غذای آسيايي
لذيذ به شمار مي آيد(.)Zhang et al.. 2007
در مطالعه ديگری که روی ع صاره و بخش های جدا شده
از عصاره در خيار دريايي گونه  Holothuria poliiانجام
شد م شخص گرديد که ع صاره اتانولي و بخش جدا سازی
شده ار ع صاره آبي با کاهش مقدار اينترلوکين  ،6اک سيد
نيتريک و متالوپروتئيناز  9در موش های مبتن به التهاب،
فعاليت ضددد التهابي از خود نشددان مي دهد( Kareh et
.)al., 2018
در مطالعه ديگری که در رابطه با فعاليت ضدالتهاب عصاره
های قطبي گونه های خيار دريايي(Holothuria :
tubulosa,
Leptogorgia
Coscinasterias tenuispina

ceratophyta,
and Phallusia
 )fumigataبا استفاده از حنل های ديکلرومتان و متانول

انجام شد مشخص گرديد؛ عصاره های توليد شده با هر دو
حنل باعث کاهش فعاليت سيکلواکسيژناز در بافت موش
های مبتن به التهاب مي گردد ،اما منجر به تظيير ساختار
آنزيم سيکلواکسيژناز نمي شود()Herencia et al.,1998
 ،در مطالعه ديگری که در رابطه با اثر ضدالتهاب عصاره
متانولي استخراج شده از خيار دريايي Holothuria Atra
انجام شد اثبات شد که اين عصاره در غلظت  100تا 200
ميلي گرم /کيلوگرم منجر به کاهش  50درصدی التهاب
ايجاد شده در موش های مبتن مي گردد (Lipton. 2014
 .)Dhinakaran andاين مطالعه همسو با اثر ضدالتهاب
 MEHLاستخراج شده از خيار دريايي H. leucospilota
در اين پروژه تحقيقاتي است.
در اين پروژه تحقيقاتي که اثرات ضد التهابي عصاره های
متانولي ،اتيل استات و هگزاني عضله گونه های خيار
 H. leucospilotaبه روش مهار آنزيمي
دريايي
ليپوکسيژناز مورد بررسي قرار گرفت  ،نشان داده شد که
ترکيبات ضد التهابي فعال در عصاره متانولي قرار دارد و
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تقدير و تشکر.1.4
از موسسه تحقيقات علوم شينتي کشور در فراهم آوردن
بودجه و امکانات و همچنين از تمامي کساني که در انجام
. تشکر و قدر داني مي گردد، اين پژوهش همکاری نمودند

درصد های مهار کنندگي آنزيم ليپوکسيژناز نشان دهنده
 آنزيم ضدH. leucospilota اين است که عصاره متانولي
 به نظر مي رسد.التهابي را با درصد بيشتری مهار مي کند
 دارایH. leucospilota عصاره متانولي خيار دريايي
ترکيباتي است که اثرات ضد التهابي دارد و با پژوهش های
تکميلي مي توان ماده موثره را جداسازی و در ساخت دارو
.های ضد التهابي از آنها استفاده نمود

 م ابع.5
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