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مقدمه
توکسینولوژی دریایی یک گسترة تخصصی علمی است که به صورت ویژه به توکسینهای
زیستمندان جانوری ،گیاهی و میکروبی دریایی میپردازد و بر این اساس ،شیمی و شیوة عمل
توکسینها را نیز در برمیگیرد .از این رو ،توکسینولوژی با بیولوژی ارگانیسمهای تولید کنندة
سم یا زهر ،ساختار و عملکرد دستگاه زهری و نیز کاربرد زهر یا سم و نقش اکولوژیک این
ترکیبات ،سروکار دارد .این شاخه از علم را میتوان به صورت دانش مواد توکسیک که توسط
ارگانیسمهای زنده تولید و انباشت میشوند و نیز خصوصیات آنها و اهمیت بیولوژیک این
مواد برای ارگانیسم مربوطه ،تعریف نمود .از سوی دیگر ،از آنجا که این شاخه از علم ،ترکیب
بیوشیمیایی ،ژنومیکس وپروتئومیکس توکسینها و ونومها را در برهمکنش با اشکال زندگی
(به ویژه انسان) ،توسعة ضدسمها و پتانسیلهای فارماکولوژیک ،مورد مطالعه قرار میدهد،
پیوند بسیار ژرفی با بیوشیمی ،بیولوژی مولکولی ،آناتومی و فارماکولوژی دارد .زیرشاخة
توکسینولوژی ،توکسینولوژی بالینی است که به درک و مدیریت اثرات پزشکی توکسینها بر
انسان میپردازد.
جامعة جهانی توکسینولوژی 5در سال  53۳5توسط گروهی از دانشمندان و به ویژه در
حوزة بالینی جهت توسعة دانش توکسینولوژی بنیان نهاده شد و اولین گردهمایی آن در
آتالنتیک سیتی آمریکا در سال  53۳5برگزار گردید و ژورنال رسمی آن با عنوان  Toxiconدر
سال  53۳9به چاپ رسید .هدف این جامعه ،ضمن نامگذاری کالسیک و رسمی توکسینهای
شناخته شده ،توسعة دانش توکسینولوژی بالینی بوده است تا بتواند از این طریق از آسیبها و
صدمات در نتیجة گزشها ،به ویژه مارگزیدگی جلوگیری کند یا آمار صدمات را کاهش دهد.
تعدادی از کشورها نیز جوامع توکسینولوژی ملی خود را تأسیس نمودند و گردهماییهایی
International Society On Toxinology
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در سطح ملی ساماندهی کردند .گردهمایی بینالمللی نیز هر  9سال برگزار میشود و
همایشهای موضوعی منطقهای نیز در بین این فواصل برنامهریزی میشود .افزون بر ژورنال
توکسیکون ،تعدادی دیگر ژورنال برجسته در سطح جهانی در مورد توکسینها به چاپ میرسد.
اخیراٌ پروژة ونومیکس ( )Venomicsکه یک پروژة چهار سالة اروپایی است توسط
کمیسیون اروپا بنیان گذاشته شده است که توسط یک کنسرسیوم از  9شریک صنعتی و
آکادمیک از پنج کشور دانمارک ،پرتقال ،اسپانیا ،بلژیک و فرانسه با بودجة شش میلیون یورویی
در دست اجرا است .هدف مرکزی پروژه ،آشکارسازی ترکیبات با منشأ ونومهای جانوری برای
توسعة داروها و شیوههای درمانی جدید است .در این پروژه ،از پتانسیل مولکولی ونومها در
یک مقیاس مناسب در اندازة منابع استفاده میشود و در حقیقت انجام این پروژه خود یک
تغییر پارادایمی در ابزارهای آنالیز است؛ زیرا ترکیبی از فناوریهای امیکس را به کار میبرد.
از آنجا که  569هزار گونه جانوری زهری وجود دارد ،پیشبینی میشود که با منبعی از ۳1
میلیون پیتید با پتانسیل دارویی روبرو باشیم .این در حالی است که هماکنون فقط  9هزار الی
 ۳هزار توکسین توصیف شدهاند.
با وجود این پتانسیلها ،متأسفانه هنوز برنامة جامع برای آموزش توکسینولوژی در سطح
جهانی توصیف نشده است و آموزش آن به دورههای کوتاهمدت محدود گردیده است که در
پژوهشگاه بیماریهای گرمسیری سوئیس ،انستیتو بوتانتان برزیل ،یک دورة کوتاه در پاریس
و دورهای  ۳روزه در آدالید استرالیا ،ارائه میگردد؛ هر چند که دورة کارشناسی ارشد و دکتری
آن در برزیل طراحی گردیده است ولی اطالعاتی در مورد این دورهها وجود ندارد.
از این بدتر آنکه هیچگونه دورة آموزش برای توکسینولوژی بالینی به استثنای دورة ۳
روزة آدالید استرالیا ،در سطح جهانی وجود ندارد و این در حالی است که وجود یک رشتة
تخصصی  Subspecialtyدر گسترة توکسینولوژی بالینی به شدت احساس میشود .هرچند در
دورههای ذکر شدة کوتاه آموزش توکسینولوژی ،به جانوران دریایی سمّی نیز اشاره میشود
ولی تاکنون در هیچ نقطة دنیا رشتهای با عنوان توکسینولوژیِ دریایی به صورت مستقل وجود
ندارد و این در حالی است که جامعة جهانی در نشستهای گوناگون علمی و در مقاالت
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ژورنالهای مربوطه ،به لزوم تدوین این رشتة تخصصی اشاره کردهاند .در مجلة توکسیکون در
سال 59۳9-5915( 5159؛ )1به دلیل تغییرات آب و هوایی جهانی و رخدادهای مسمومیت
با غذاهای دریایی ،زهری شدن با گزش جانوران دریایی و شکوفایی میکروارگانیسمهای
خطرآفرین دریا اشاره شده است که چالشهای فراوانی را در برابر جامعة جهانی قرار خواهند
داد و از این رو به رشتة توکسینولوژی دریایی بالینی نیاز روز افزونی احساس میشود.
تاکنون پژوهشهای پایه و بالینی در گسترة توکسینولوژی دریایی به جانوران زهرآگین
خاصی محدود گردیده است که بیشترین آسیبها را برای انسان ایجاد میکنند .تعداد انگشت
شماری کتاب پیرامون این جانوارن در سطح جهانی به ویژه در آمریکا ،برزیل و استرالیا نگارش
یافتهاند و خوشبختانه پژوهشهایی همسنگ با این ادبیات پزشکی جهانی نیز از سال 5991
در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام گردیده است که ماحصل آن چاپ دو کتاب پزشکی
دریایی و جانوران زهرآگین خلیجفارس میباشد که به زوایای توکسینولوژیک و بالینی نرمتنان
و جانوران زهرآگین خلیجفارس پرداخته شده است.
همچنین در سال  5935در مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیجفارس ،وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،برای نخستین بار رشتة دکتری پژوهشی توکسینولوژی دریایی
با اهداف زیر راهاندازی گردید:
 )5توسعة دانش مرزشکن توکسینولوژی دریایی با انجام پژوهشهای پایه ،کاربردی و
بالینی
 )5شناخت توکسینهای زیستمندان دریایی خلیجفارس و دریای عمان
 )9کاربرد فناوریهای برتر برای آنالیز با توان عملیاتی باال

ونومها5

 )۳رهیافتی یکپارچه 5به ونومها با ترکیب دادههای ژنومیک ،پروتئومیک و ترانس
کریپتومیک (ونومیکس)
 )1توسعه و ارتقاء دانش
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 )۳کشف ،طراحی و تولید داروهای جدید از بستههای ونومی و یا توکسینی با منشأ دریا
 )6تربیت نیروی پژوهش و آموزش در سطح دانشگاههای کشور
 )9ایجاد محیطی رقابتی و میانرشتهای برای گسترش دانش مرزشکن ونومیکس با
استانداردهای جهانی
 )3ساخت پادزهرهای ویژه بر علیه توکسینها و ونومهایی با منشأ دریا
دستیابی این اهداف ،به فراهم بودن مواد زیر بستگی دارد:
 )5بستر الزم برای پژوهشهای بیولوژی دریایی و کاوشهای زیرسطحی در آبهای
خلیجفارس ،دریای عمان و اقیانوس هند
 )5تجهیزات و ابزارهای نسل جدید توالییابی ،5اسپکتروسکوپی جرمی ،سنتز شیمیایی
پپتیدی و تولید پپتیدهای نوترکیب جهت آنالیز با توان عملیاتی

باال5

 )9متخصصین پروتئومیکس و ژنومیکس کارآزموده تا بتوانند بیولوژی مولکولی را با
پژوهشهای بیوشیمیایی و فارماکولوژیک پیوند دهند.
دانشنامة کنونی با تالش و پشتکار دانشجویان و اساتید این رشتة علمی نوین پدید آمده
است که به شناخت یکپارچه و فرارشتهای زیستمندان حاوی سم یا زهر خلیجفارس از
شاخههای گوناگون که عمدهترین آسیبها و مسمومیتهای دریایی را ایجاد میکنند؛
میپردازد.
تالش شده است که در هر بخش به شکل مستقل به بیولوژی زیستمندان دریایی ،ساختار
مولکولی سموم و زهرها ،مکانیسم اثر و نیز بیماریزایی و مدیریت درمان اشاره شود.
امید است این دانشنامه بتواند انگیزة کافی را در دانشجویان عزیز کشورمان که در
گسترههای امیکس و زیست پزشکی دریایی به مطالعه و پژوهش مشغولاند ،ایجاد نماید تا
گسترههای ناشناخته در مرزهای دانش میانرشتهای توکسینولوژی گشوده گردیده و کشور
عزیز ایران بتواند در انجام پژوهشهای بالینی و پایة ونومیکس دریایی از کشورهای مطرح در

Next-generation
high-throughput
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سطح جهان شده و جایگاه برتری را کسب نماید.
در اینجا سزاوار است از تالشهای بنیاد ملی نخبگان و صندوق حمایت از پژوهشگران و
فناوران کشور که با تأسیس کرسی پژوهشی پزشکی دریایی ،امکان پژوهش در گسترة
توکسینولوژی را در کشور فراهم آورده و نسبت به چاپ این دانشنامه از هیچ کوششی دریغ
ننمودهاند؛ قدردانی نماییم .همچنین از کوششهای جناب آقای مهندس دارا جوکار در طراحی
و ویرایش دانشنامه نیز سپاسگزاریم.
بیشک ،آیندة ایران زمین که با رشد و شکوفایی در اندیشههای جوانان این مرز و بوم در
حال پدیداری است ،بسیار هیجان انگیز ،شگفتآور و افتخار آمیز خواهد بود.
دکتر ایرج نبیپور
رئیس پژوهشکدة علوم زیست پزشکی خلیجفارس
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عروس دریایی از شاخه سنیداریا 5یا کاوتنان و ردة فنجانزیان ،5بیمهرگانی با بیش از نه
هزار گونة مختلف و  511گونة خطرساز برای انسان میباشند .این جانوران ،دارای تقارن شعاعی
با بخشهای همسان بوده که در پیرامون یک محور مرکزی ساختاربندی و تکرار گردیدهاند(.)5
انواع سنیداریاها شامل  Physalia physalis( Hydrozoaیا رزمناو پرتقالی)Scyphozoa ،

 (Cyanea copillataیا یال شیری)( Cubozoa ،عروسهای دریایی  Chironex fleckeriو
 )Carukia barnesiو همچنین ( Anthozoaمرج و شقایقهای دریایی) میباشند.
سنیداریا یک دهان مرکزی با تعدادی بازوی دهانی کشیده (تانتاکول) و انگشت مانند دارند
که غذا را صید و هدایت میکنند .شکارهای کوچک خود را با پرتاب نماتوسیتها ()Cnidae
صید میکنند .نماتوسیتها سامانههای گزشی منحصر به فردی بوده که در درون سلولهای
ویژهای در تانتاکولها به نام سنیدوسیت قرار دارند .هر نماتوسیت شامل کپسولی پر از مایع است
که حاوی یک رشته بوده و میتواند با شتاب پرتاب شود .بعضی از نماتوسیتها حاوی سم هستند.
نماتوسیتها با تحریک مکانیکی یا شیمیایی ،سم خود را آزاد میکنند ( 5و .)5
عروسهای دریایی در سرتاسر جهان پراکنده هستند ،علیرغم اینکه بیشتر بیخطر
هستند ،برخی از گونهها ممکن است واکنش موضعی یا سیستمیک داشته باشند (.)9
عالئم گزش با عروس دریایی ،معموالً بالفاصله به دنبال گزش ایجاد میشود اما ممکن
است عالئم تأخیری نیز پس از چند ساعت نیز دیده شوند (.)۳
نشانگان بالینی پس از گزش با عروسهای دریایی طیف گستردهای را به خود اختصاص
میدهند که عمدتاً بستگی به گونه آنها دارد ،لکن یافتهها عموماً به صورت تظاهرات پوستی،
بروز مینمایند (.)5
و نوم عروس دریایی دارای توکسینهای پروتئینی مختلفی است که شامل طیف وسیعی
Cnidaria
Scyphozoa
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از فعالیتهای بیولوژیکی ،همولیتیک ،درمونکروتیک ،میوتوکسیک ،نوروتوکسیک و
کاردیوواسکوالر میباشند (.)1
صدمات ناشی از جانوران دریایی از جمله عروسهای دریایی معموالً فصلی است .گزش
با عروسهای دریایی ،مشکلی جدی برای سالمت انس به شمار میرود ( ۳و  .)6سالیانه 511
میلیون مورد گزش با عروس دریایی در سرتاسر جهان گزارش میشود ( .)9مرگ و میر قابل
توجه به دنبال گزش با موارد گستردهای از حیوانات زهرآگین مانند عروس دریایی گزارش
گردیده است .عالئم بسته به گونه و نوع زهر متفاوت است که شامل عالئم موضعی درد ،تورم،
تاول و نکروز و عالئم سیستمیک مثل سردرد ،استفراغ ،درد شکم ،افزایش و کاهش فشارخون،
آریتمی ،تشنج و شوک میباشد ( 6 ،۳و .)3-55
به طور کلی درمان در گزش با عروس دریایی شامل کاستن عالئم موضعی در محل گزش،
جلوگیری از ترشح بیشتر و نوم از نماتوسیتها و کنترل عالئم سیستمیک مثل شوک در موارد
شدید میباشد (.)9
از آنجا که مطالعة مروری نظاممند جامع و ویژهای جهت بررسی تظاهرات بالینی ناشی از
مسمومیت با زهر این موجودات و روشهای درمانی آنها در دسترس نمیباشد ،بنابراین در
این مطالعه اثرات بالینی و نوم و روشهای درمانی رایج و اختصاصی هنگام در معرض قرارگیری
و مسمومیت با و نوم آنها مورد بررسی سیستماتیک قرار میگیرد.
مواد و روشها
در بانک اطالعات پزشکی  PubMedبا جستجوی کلمه  ،Jellyfishاز مجموع  5۳66مقاله
نمایان شده ،تعداد  135مقاله مرتبط با موضوع این مطالعه انتخاب گردیدند ،سپس از بین
 ۳11مقاله ،به سه دسته پزشکی ( 555مقاله) کاربرد بیوتکنولوژیک ( 59مقاله) و اثرات زیست
پزشکی ( 511مقاله) تقسیم گردیدند و از این میان ،مقاالت گروه پزشکی با مجموع 555مقاله
که شامل زیرگروههای تظاهرات سیستمیک ( 69مقاله) ،تظاهرات پوستی ( 13مقاله) و درمان
( 91مقاله) بودند مورد مطالعه سیستماتیک قرار گرفتند.
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شکل  :5الگوریتم جستجوی مقاالت گروه پزشکی ( 555مقاله) ونومهای عروس دریایی
و تقسیمبندی موضوعی

یافتهها
تظاهرات بالینی گزش با عروس دریایی
گزش با عروس دریایی مشکلی جدی برای سالمت انس تلقی میگردد .عالئم بسته به
گونه و نوع زهر متفاوت است که شامل تظاهرات پوستی و سیستمیک میباشند ( 55و .)59
عروس دریایی رزمناو پرتقالی ()Physalia physalis
این نوع عروس دریایی معموالً در سواحل جنوبی آمریکا دیده میشود .عالئم گزش با آن،
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معموالً بالفاصله به دنبال گزش ایجاد میشود اما ممکن است عالئم تأخیری چند ساعت پس از
گزش نیز دیده شوند .واکنشها به طور شایع موضعی شامل درد ،پارستزی ،سوزش شدید،
ضایعات پوستی پاپولدار ،قرمز و خطی شکل یا واکنش کهیری در محل گزش و عالئم
سیستمیک شامل تهوع ،درد عضالنی ،سردرد ،لرز ،رنگ پریدگی ،کالپس قلبی عروقی و مرگ
میباشند ( .)۳بیشتر موارد گزشها سبب نکروز بافت نگردیدهاند ،اما گزارشی از نکروز پوستی
در ناحیة پشتی پا موجود است که به دبریدمان وسیع و گرافت پوستی نیاز داشته است (.)5۳
همچنین پالکهای خطی اریتماتوز ،درد ،کهیر ،التهاب ،تنگی نفس ،تب و ادم حنجره با گزش این
عروس دریایی گزارش شده است ( .)51مرگ انسان نیز در گزش با آن وجود داشته است (.)5۳
عروس دریایی )17( Cyanea copillata
سندرم واکنش تأخیری به دلیل گزش با این نوع عروس دریایی موجب اختالل عملکرد چند
ارگان و آسیبهای سیستمیک میشود که معموالً  5ساعت پس از گزش ایجاد میشوند (.)59
عروسهای دریایی جعبهای ( Chiropsalmus quadrigatusو )Chironex fleckeri
عالئم بالینی در مسمومیت با و نوم این عروسهای دریایی شامل  9دستة اصلی
همولیتیک ،درمونکروتیک و میوکاردیال میباشند .توکسین درمونکروتیک باعث ضایعات شالق
مانند بر روی پوست میشود که ایجاد زخم و نکروز میکند و به آهستگی در طی چند ماه
بهبود مییابد .فلج عصبی  -ماهیچهای و کالپس قلبی عروقی ممکن است در چند دقیقه پس
از گزش ایجاد مرگ نماید (.)53
بسیاری از موارد گزش با این عروس دریایی ،تهدید کنندة حیات نیستند و پوست
دردناک ،شایعترین تظاهر میباشد .در صورت بروز مرگ ،کشندگی آن معموالً در  1-51دقیقه
پس از گزش اتفاق میافتد ( ۳و .)51
بیشترین مرگ و میر در منطقه شمال استرالیا در سالهای  5399-5391بر اثر گزش با
عروسهای دریایی جعبهای بوده است ( .)55واکنش حساسیت تأخیری پس از گزش با این
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عروس دریایی شایع است (.)55
شایعترین علت مرگ در این گونه ،نارسایی تنفسی و ایست قلبی بوده است ( 6و .)59
عروس دریایی Carukia barunesi

عروس دریایی  Carukia barunesiدر سواحل و آبهای آزاد دیده میشوند .لکههای
اریتماتوز با پاپولهایی در محل گزش معموالً با آزاد شدن کاتکوالمینها پس از  91دقیقه
ایجاد میشوند .سردرد ،درد شدید شکم و کمر درد شایع است و ممکن است به دنبال آن
افزایش فشارخون ،تاکی آریتمی و شوک کاردیوژنیک ایجاد شود (.)53
سندرم ایروکنجی
سندرم ایروکنجی مجموعهای از عالئم تأخیری سیستمیک (معموالً  51-۳1دقیقه پس از
گزش) میباشد که پس از تماس پوستی با عروس دریایی جعبهای شامل  Carukia barnesiرخ
میدهد ( .)5۳-5۳گونههای دیگری از عروسهای دریایی نیز میتوانند این سندرم را ایجاد

کنند ( .)56از دیگر گونههایی که موجب این سندرم میشوند شامل ،Carukia shinju
،Alatina mordens ،Molokingi ،Malomaxima ،Carybdea xaymacana

Gerongia

 Morbakka fenneri ،rifkinaeو  Chironex fleckeriمیباشند ( 59و.)53
این عروسهای دریایی کوچک به سختی شکار و شناسایی میشوند و بیشترین نواحی
جغرافیایی که این جانوران وجود دارند شامل شمال و جنوب استرالیا و استرالیای غربی
است ( .)59این سندرم برای اولین بار در شمال استرالیا جایی که  Carukia barnesiوجود
داشت تعریف شد ( .)91در منابع ،منطقهای که این سندرم اتفاق میافتد در استرالیاست ولی
در تایلند و مالزی نیز دیده شده است (.)95-99
چنانکه ذکر گردید ،سندرم ایروکنجی مجموعهای از عالئم است که پس از گزش با
گونههای خاصی از عروسهای دریایی ایجاد میشود ( .)9۳این سندرم مجموعهای از عالئم
تأخیری موضعی و سیستمیک شدید است ( )91که میتوانند برای انس به شدت تهدید کننده
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حیات باشند (.)9۳
عالئم تأخیری این سندرم شامل درد ژنرالیزه ،تعریق ،افزایش فشارخون ( ،)96سردرد ،تهوع
و استفراغ ،ادم ریه ( 99 ،9۳ ،51و  ،)93عالئم دیسترس روانی ( ،)59درد شدید عضله به خصوص
درد کمر ،کرامپ عضالنی ،بیقراری ،انقباض عروقی ( ،)۳1اضطراب ( )۳5و تنگی نفس ()۳5
هستند .مرگ مغزی ( )96و خونریزی داخل مغزی ( ۳5 ،96و  )۳9نیز گزارش گردیده است.
از عالئم قلبی میتوان موارد افزایش تروپونین ( ۳1 ،96و  ،)۳۳اختالل عملکرد بطن چپ
( ،)96نارسایی قلبی ( 9۳و  ،)۳1تاکیکاردی ( ،)۳9تاکیکاردی بطنی ( ،)۳۳ایست قلبی (،)۳6
کاردیومیوپاتی ( ،)۳9سکته قلبی حاد ( ۳3و  ،)۳9تغییرات الکتروکاردیوگرافی ( ،)56نارسایی
حاد قلبی ( ،)۳1کاردیومیوپاتی ناشی از استرس ( ۳1و  )11را نام برد .همچنین ادم پاپی و
اغماء در یک کودک به علت این سندرم گزارش شده است (.)15
مکانیسم اثر و نوم ناشناخته است اما به نظر میرسد که تغییر در کانال سدیم نورونها،
موجب آزاد شدن کاتکوالمینهای اندوژن میشود ( ۳1و  .)15مکانیسم اثر این توکسین معموالً
به علت دخالت در عملکرد سلولهای میوکارد است و درگیری هیپوکسیک و تنفسی وجود
نداشته است (.)۳6
بثورات شناگران ()Sea bather eruption
راش در عرض دو روز پس از شنا کردن در دریا ظاهر میشود ( 19و  )1۳و در شناگران
با لباس شنا ایجاد پاپولهای اریتماتوز و خارشدار میکند ( .)11این مورد معموالً در آبهای
کارائیب ،خلیج مکزیک و فلوریدا دیده میشود ( .)1۳این ضایعات خود به خود در عرض دو
هفته بهبود مییابند ( .)16همچنین عالئم شدید و طوالنی نیز گزارش شده است (.)19
علل مختلفی برای آن مطرح شده که یکی از این علل عروس دریایی Linuche unguiculata

میباشد ( .)19-۳5این ضایعات به علت تماس با الرو حاوی نماتوسیت این عروس دریایی
ایجاد میشوند ( .)۳5-۳۳معموالً فشار لباس عامل فعال شدن ساختارهای سمّی است که در
الرو وجود دارد (.)۳1
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مطالعات نشان میدهند که کودکان افراد بالغ دارای سابقة بثورات و موج سواران ،در
ریسک بیشتری قرار دارند .میتوان احتمال وقوع آن را با حمام کردن بدون لباس شنا ،پس از
شنا کردن در دریا کم کرد ( .)1۳معموالً درمان ،عالمتی و اغلب بی اثر است (.)16
تظاهرات بالینی سیستمیک گزش با عروسهای دریایی
عوارض تنفسی
موارد زیادی از اختالالت تنفسی با گزش عروسهای دریایی وجود دارد ( .)۳۳تنگی نفس
شدید در یک پسر بچه  5۳ساله به علت انسداد دستگاه فوقانی تنفس ،در اثر گزش با
عروسهای دریایی گزارش شده است (.)۳6
عوارض عروقی
ترومبوز ورید عمقی در ران و پاها ( ،)۳9اسپاسم شریان براکیال ( ،)۳3فقدان پالس
دیستال شری ،سیانوز منطقهای و گانگرن دیستال ( ،)61کاهش پرفیوژن در دستها و پاها
در اثر  Chrysaora quinquecirrhaو اسپاسم عروقی در ساعد و نکروز انگشتان ( )65گزارش
شده است.
عوارض نورولوژیک
گزارشهایی از عوارض نورولوژیک شامل کرختی و پارزی اندامها ،از دست دادن دائمی
حس ( ،)61فلج نوروماسکوالر ( ،)65گیلن باره ( 69و  ،)6۳مونونوریت مولتی پلکس ( ۳3و
 ،)61فلج عصب اولنار ( ،)6۳فلج عصب رادیال و مدیان ( 15و  ،)66بیاختیاری در ادرار و
دیس کینزی سیستم صفراوی ( ،)69احتباس ادرار ،اختالل نعوظ ،فقدان تولید اشک در اثر
دیس اتونومی پاراسمپاتیک ( )63و پارستزی فلکسور ( )91وجود دارد.
عوارض چشمی
مشکالت چشمی با گزش عروس دریایی معموالً عالئم کوتاهمدت و خود محدود شونده
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ایجاد کرده ولی در بعضی موارد میتواند عوارض طوالنیمدت ایجاد کند (.)95
کاهش دید چشم ( ،)95ایریت ،افزایش فشار داخل چشم ،میدریاز ،کاهش تطابق،
سنیشیای قدامی ( ،)95دوبینی طوالنیمدت ( ،)99سوزش چشم ( )9۳احساس جسم خارجی
( ،)91هایپرمی ملتحمه ،کموزیس ،ادم قرنیه ،ایریدیوسیکلیت خفیف ،التهاب اتاق قدامی
چشم ،کدورت در کپسول قدامی عدسی ( ،)9۳التهاب حدقة چشمی یک طرفه به علت بزرگ
شدن غدد اشکی ( )96از عوارض چشمی ذکر شده در مطالعات میباشند.
عالئم سیستمیک دیگر
از عالئم نادر دیگری که با گزش عروسهای دریایی گزارش گردیدهاند ،میتوان پارالیتیک
ایلئوس ( 99و  ،)93سندرم نفروتیک ( ،)31تورم غیرطبیعی فک ( ،)35دیس تونی (،)35
بیماری ( )Mondor, 39و نارسایی حاد کلیه نام برد (.)3۳
موارد زیادی از شوک آنافیالکسی در گزش با عروسهای دریایی از جمله Physalia

 physalisگزارش شده است (.)31-511
همچنین گزارش شده که به طور ناشایع ،گزش موجودات زهرآگین در طی حاملگی
میتواند برای جنین و مادر عوارض جدی و حتی مرگبار بر جای بگذارد ( 515و .)515
تظاهرات پوستی گزش با عروسهای دریایی
درماتوزهای دریایی شامل محدودة گستردهای از صدمات پوستی نظیر خارش ،سوزش و
ضایعات کهیری میشوند ( .)519این آسیبها میتوانند در اثر کاوتنانی مثل عروس دریایی
ایجاد شوند (.)51۳
سالیانه  511میلیون مورد گزش با عروس دریایی در سر تا سر جهان گزارش میشود (.)9
ساختارهای گزنده عروس دریایی که نماتوسیت نامیده میشوند ،تأثیرات قابل توجهی مانند
قرمزی ،تورم ،سوزش ،تاول و همچنین تظاهرات درمونکروتیک شدید که ممکن است برای
افراد حساس خطرناک باشند ،بر روی پوست انسان ایجاد میکنند ( .)511عروس دریایی
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میتواند عالئم پوستی حاد و مزمن ایجاد کند ( .)51۳ضایعات پایدار تأخیری یا درماتیت عود
کنندة شیوع کمتری دارد (.)516
اکثر تظاهرات پوستی عروس دریایی ،فقط درمان عالمتی میشوند اما بعضی از آنها
ممکن است تهدید کنندة حیات و مهلک باشند (.)519
از تظاهرات پوستی شایع میتوان خارش ،احساس سوزش ،زخمهای اریتماتوز ( ،)9پاپول
و ماکولهای سوراخدار ( ،)69راشهای خطی هایپرپیگمانته ( )513و پاپولهای کهیری
خارشدار را نام برد (.)551
گزش عروس دریایی معموالً ضایعات ارتیماتوز دردناک ایجاد میکند ،ولی یک گزارش از
ضایعات پوستی بدون درد و بدون بیحسی نیز ثبت گردیده است (.)555
در پسر بچهای  55ساله ،ضایعه کهیری خطی اریتماتوز در کف دست چپ پس از تماس
با یک عروس دریایی گزارش شده که در هیستولوژی ،التهاب گرانولوماتوز با تجمع ائوزینوفیل
مشاهده شده است (.)555
همچنین ،آتروفی چربی زیرجلدی ( ،)559درماتیت تماسی پایدار ( )55۳و کهیر سرد
اکتسابی در تماس با عروسهای دریایی گزارش شده است (.)551
از واکنشهای تأخیری ( 55۳و  )556میتوان راشهای پاپوالر مونومورفیک اریتماتوز
خارشدار و بدون درد را نام برد (.)9
گزارشی مبنی بر ضایعات شبه لیکن پالن در قسمت تحتانی قدامی ران و کشکک یک
پسر  51ساله پس از گذشت چهار هفته از گزش با عروس دریایی موجود است .در پاتولوژی
تکثیر سلولهای مونونوکلئار در زیر اتصال درمواپیدرمال به همراه اپیدرم هایپرپالستیک وجود
داشته و با استروئید موضعی درمان شده است (.)51۳
اریتما ندوزوم همراه با عالئم مفصلی به دنبال گزش با یک عروس دریایی ناشناخته
گزارش شده است (.)559
واکنش تأخیری در خانمی  16ساله پس از گذشت یک هفته از تماس با یک عروس
دریایی ،به صورت ضایعات پاپولوندوالر گرد و بیضی شکل با قطر چند میلیمتر و تغییر رنگ
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صورتی تا قرمز و قهوهای با سطح صاف گزارش گردیده و بیمار از خارش و سوزش شکایت
داشته و در هیستوپاتولوژی ،کراتینوسیتهای نکروتیک در الیه درم و ادم و تجمع لنفوسیت
در اطراف عروق و تعدادی ائوزینوفیل دیده شده است ( 553و .)551
در مطالعهای ،وجود واکنش افزایش حساسیت نوع چهار در ایجاد ضایعات تأخیری با
کاوتنان از جمله عروسهای دریایی بیان شده است ( .)555مصرف دوز باالی کورتون میتواند
شروع عالئم پوستی گزش با عروس دریایی را به تأخیر اندازد (.)555
فیتوفتودرماتیت که ضایعات ماکوالرهایپرپیگمانته به علت تماس با بعضی از میوهها
میباشد ،میتواند در تشخیص افتراقی ضایعات پوستی عروس دریایی قرار گیرد که وجه افتراق،
عدم وجود درد و مکان گزش و نبود پاسخ سرولوژیکال به توکسین عروس دریایی میباشد
( 559و .)55۳
عفونت باکتریال پوستی یا پیودرما میتواند در اثر گزش با عروس دریایی ایجاد شود.
شایعترین باکتریهای درگیر کننده پوست ،استافیلوکوکسی و استرپتوکوکسی میباشند (.)551
درماتیت عروس دریایی یا  ،)55۳( Dermatitis bullosa striata medusicaبا هیپرتروفی
اولیه شروع و با واکنش آتروفیک ادامه مییابد (.)556
بثورات پوستی عود کننده در گزش با بعضی از عروسهای دریایی دیده شده است .گونة
 Physalia physalisاین تظاهر را دارد .در یک مطالعه ،عالئم پوستی عود کننده آن را شدیدتر
از ضایعه اولیه ذکر کرده است ( .)559عروس دریایی دیگر  Stomolophous meleagrisاست
که ضایعة عود کنندة آن شبیه ضایعة اولیه است ولی میتواند همراه با ادم و خشکی باشد .در
بیوپسی پوستی ،تجمع سلولهای مونونوکلئار در اطراف عروق دیده شده است و در سرم
بیماران آنتیبادی علیه آنتیژن این عروس دریایی وجود داشته است ( .)553همچنین
 Chrysaora quinquecirrhaایجاد ضایعات التهابی پوستی میکند ( .)591در مقالهای افزایش
سطح  IgEبرای چند سال پس از گزش با این عروس دریایی گزارش شده که میتواند در
شناسایی بیماران در معرض خطر یا در تشخیص گزشهای ناشناخته کمک کننده باشد (.)595
 Carybdea rastoniiایجاد ضایعات پوستی اولیه با درد ،زخم و اریتم میکند که در عرض
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 51-51دقیقه گسترش مییابند .ضایعات تأخیری مثل ضایعات پاپولووزیکوالر و اریتم خطی
همراه با خارش پس از  6-59روز نیز گزارش شده است که با پیگمانتاسیون خفیف خاتمه
یافته است (.)595
 Olindias sambaquiensisایجاد بثورات اریتماتوز و وزیکوالر مینماید ( )599که همراه
با درد خفیف و بدون عالئم سیستمیک میباشد ( )59۳و مکانیسم آن حساس شدن سیستم
ایمنی در برابر آنتیژن این عروس دریایی میباشد (.)591
جدول  :5برخی تظاهرات پوستی گزش با چند گونه از عروس دریایی
گونه عروس دریایی
Porpita pacifica
Carybdea marsupialis
Physalia physalis

Chrysaora hysoscella

Carybdea alata
Rhizostoma pulmo
 Seanettleیا Chrysaora quinquecirrha
Olindias sambaquiensis
Nemopilema nomurai
Rhopilema nomadica
Rhopilema hispidum
Rhopilema esculentum

تظاهرات پوستی ناشی از گزش
درماتیت ( 593و )599
درماتیت ( 593و )599
اریتم ،ادم ،درد ( ،)5۳1ضایعات پوستی شالق
مانند ( )5۳5و نکروز پوستی ()5۳5
خارش ،سوزش ،ضایعات اریتماتوز و ادماتوز
( 5۳۳و .)5۳9
واکنش افزایش حساسیت پوستی پایدار پس از
تماس ()5۳1
ایجاد درماتیت تحریکی (.)5۳۳
ایجاد ضایعات التهابی پوستی (.)591
ایجاد بثورات اریتماتوز و وزیکوالر ()599
عالئم پوستی بدون عالئم سیستمیک (.)5۳6
ایجاد قرمزی ،سوزش و بثورات پاپولووزیکوالر
( 5۳3و.)5۳9
ایجاد ضایعات پایدار ()511
ایجاد خارش شدید (.)511
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در یک مطالعه ،ضایعات موضعی پوستی و افزایش آنتیبادی مخصوص در اثر گزش با
 Aurelia auritaگزارش شده است ( 59۳و .)596
برخی تظاهرات پوستی گزش با چند گونه دیگر از عروس دریایی نیز در جدول  5دیده
میشود.
اقدامات درمانی در گزش با عروس دریایی
درمان عوارض سیستمیک
به طور کلی درمان گزش با عروس دریایی شامل کاستن عالئم موضعی در محل گزش،
جلوگیری از ترشح بیشتر و نوم از نماتوسیتها و کنترل عالئم سیستمیک مانند شوک در
موارد شدید میباشد (.)9
مواردی از استفاده از ترکیبات و مواد مختلفی برای کاهش ترشح و نوم در نماتوسیتها
که در مطالعات وجود دارند ،در جدول  5مشاهده میشوند.
گزارش شده که سرکه در  Physaliaباعث ترشح و نوم در بیشتر از  91درصد از
نماتوسیتها میشود .در نتیجه سرکه یک اقدام مناسب و مؤثر برای عروسهای دریایی
 Cubozoansمحسوب میشود ولی در  Physaliaنباید استفاده شود (.)51۳
الکل Methylated spirits ،و آب تازه باعث ترشح بیشتر نماتوسیتها میشوند ( 9و .)93
ترکیبات متعددی نیز جهت کاهش درد گزش با عروس دریایی معرفی و مورد بررسی قرار
گرفتهاند که در جدول  9ذکر گردیدهاند.
در گذشته فقط از حشرهکشها برای کاهش عالئم استفاده میشد( .)565ولی ثابت گردید
که باعث آسیب بیشتر و عوارض شدیدتر میشوند (.)519
در گزش موجودات دریایی ،آب گرم پرطرفدارترین روش برای کاهش درد محسوب
میشود ( 6و.)5۳1
گرما میتواند باعث دناتوره شدن توکسین شود ( 5۳9و  .)5۳1اگر چه استفاده از گرما به
علت سرعت باالی ظهور عالئم محدود میباشد (.)5۳۳
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جدول  :5برخی ترکیبات مختلف مورد استفاده جهت کاهش ترشح و نوم
در نماتوسیتهای عروس دریایی
ترکیب مورد استفاده برای کاهش ترشح و
نوم

منابع
(،65 ،۳۳ ،93 ،59 ،53 ،۳ ،9
 553و )515-5۳1
( 5۳5 ،515 ،9و )5۳5
()515
( 515 ،۳و )5۳9
()515

سرکه یا استیک اسید  ۳-۳درصد
شستن منطقة گزش با آب دریا
آمونیاک
سس مخصوص کباب کردن
ادرار

جدول  :9برخی ترکیبات به کار رفته در جهت کاهش درد گزش با عروس دریایی
ترکیبات به کار رفته جهت کاهش
درد گزش با عروس دریایی
آب گرم
یخ
ضد دردهای موضعی نظیر لیدوکائین
بیحرکت کردن محل گزش
بانداژ فشاری
ضد درد تزریقی
کورتون و آنتیهیستامین

منابع
( 5۳1 ،519 ،59 ،9و )5۳۳-5۳3 ،5۳5
( 5۳۳ ،51 ،9 ،9و )561
( 515 ،9و  5۳1 ،515و )5۳5
( 515و )5۳1
( 51۳ ،515و )5۳1
( 51۳ ،515 ،۳1 ،51 ،9و )565
( 51و )515

در یک مطالعه ،عدم تأثیر کمپرس سرد بر روی عالئم گزش گزارش شده است ()5۳3
اما در مطالعهای دیگر استفاده از یخ به ویژه در عروسهای دریایی ،Tamoya ،Cyanea
 Carybdea rastoniiو  Physaliaمؤثر بیان شده است (.)561
در بعضی مطالعات گزارش شده که بانداژ فشاری در گزش با عروسهای دریایی به ویژه
 Cubozoansعالئم را بدتر میکند ( )569-56۳ ،۳1 ،9و باعث آزاد شدن بیشتر و نوم از
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نماتوسیتها میشود (.)566
مکانیسم لیدوکائین موضعی ،بالک کردن کانالهای سدیم و کلسیم در نماتوسیت و در
نتیجه جلوگیری از ترشح نماتوسیت و کاهش درد میباشد (.)515
پمادی به نام  Sea Safeکه یک جلوگیری کننده از گزش عروسهای دریایی است ،در
پیشگیری از عالئم گزش با عروس دریایی تا بیش از  91درصد مؤثر گزارش شده است (.)569
در یک مطالعه ،تأثیر لوسیون جلوگیری کننده از گزش عروس دریایی و ضدآفتاب معمولی
روی دو عروس دریایی  Chrysaora fluscesceusو  Chiropsalmus quadrumamusمقایسه
شد که هر دو لوسیون باعث کاهش فرکانس و شدت عالئم گزش شد ( 563و .)591
در بثورات شناگران و خارش شناگران ،تمیز کردن و شستن اولین اقدام است (.)519
لباسهای مخصوص و محافظت کنندة خطر گزش با این موجودات را کاهش میدهد (.)595
از اقدامات دیگر میتوان موارد زیر را نام برد:
 NOو اکسیژن درمانی ( ۳1و  ،)515آنتیبیوتیک ( ،)553کلسیم سیستمیک ()553
داروهای ضدفشارخون ( ،)۳1محلول آلومینیوم سولفات ( )5۳5و منیزیم سولفات ( )51۳و در
موارد شدید حمایتهای قلبی -تنفسی ( 51و  .)595تأثیر سدیم بیکربنات در درمان عالئم
گزش با عروس دریایی اثبات نشده است (.)599
در یک مطالعه روی گزش با  Sea nettleمانیتورینگ قلبی پس از تزریق وراپامیل نشان
داد که وراپامیل با کاهش اثر اینوتروپ مثبت و نوم این عروس دریایی در درمان
کاردیوتوکسینها مؤثر است ( 59۳ ،59و .)591
بعدها ثابت شد که وراپامیل از اثرات و نوم جلوگیری نکرده و کالپس قلبی عروقی و مرگ
و میر را افزایش میدهد ( .)59۳به عالوه ،استفاده از وراپامیل ،فلودیپین و منیزیم سولفات
همراه با آنتیونوم در یک مقاله بیتأثیر گزارش شده و بیان کرده که فلودیپین و منیزیم
سولفات قدرت بدتر کردن تأثیرات و نوم را نیز دارند ( .)596در نتیجه در استفاده از وراپامیل
و داروهای فعال کننده قلب هنوز بحث وجود دارد (.)595
گلسیریل نیترات زیرزبانی در درمان فشارخون باال قبل از رسیدن به بیمارستان در سندرم
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ایروکنجی مؤثر گزارش شده است (599و  .)593در درمان فشارخون باال در این سندرم ،تزریق
داخل وریدی فنتول آمین که یک داروی بالک کنندة رسپتور آلفا آدرنرژیک میباشد مؤثر
بوده ،همچنین فنتول آمین باعث کاهش تعریق و لرز شدید ناشی از این سندرم شده است.
دیازپام برای کاهش اضطراب در این سندرم مؤثر بوده ولی هیدروکورتیزون و آنتیهیستامین
تأثیر مطلوب نداشتهاند ( .)531در گزش با عروس دریایی جعبهای ،افزایش انقباض قلب وجود
دارد که در یک مطالعه ،دیلتیازم بدون ایجاد تاکیفیالکسی از این افزایش انقباض جلوگیری
کرده است (.)55۳
افزایش درد و عالئم قلبی عروقی در بسیاری از موارد به سختی کنترل میشود .در یک
مطالعه ،امکان استفاده از ضددرد وریدی  Ziconotideکه مورد قبول  FDAاست و از زهر یک
حلزون دریایی ( )Conus magusگرفته شده در درمان سندرم ایروکنجی مطرح شده
است(.)535
درمان ضدزهری
آنتی ونوم علیه عروسهای دریایی جعبهای ( 535 ،595 ،5۳1و  )539میتواند اثر و نوم
را خنثی کند ،البته در زمانی که مقدم بر و نوم استفاده شود ( .)596آنتیونوم تاثیرات
قلبی  -عروقی ،همولیتیک و هایپرکالمیک و نوم عروس دریایی را خنثی میکند (.)59۳
آنتیونوم باعث کاهش درد ناگهانی و سایر عالئم نیز میشود ( 53۳و .)531
استفاده به موقع و سریع از آنتیونوم علیه  )53۳( Chironex fleckeriبهترین درمان در
کاهش درد و کاهش اسکار گزش میباشد (.)536
تأثیر فوری و نوم در قلب تزریق خیلی سریع و دوز باالی آنتیونوم در عرض چند دقیقه
را میطلبد ( .)539یک مطالعه ،عدم تأثیر آنتیونوم بر روی نورتوکسیسیتی و میوتوکسیسیتی
و نوم را نشان میدهد؛ اگر چه ظهور این عالئم بسیار نادر است (.)533
دالیل بسیاری از عدم تأثیر آنتیونوم در انسان وجود دارد که بیاثری آنتیونوم یکی از
میباشد .دالیل مهم دیگر شامل تأثیرات غیرقابل بازگشت و نوم ،عدم دسترسی آنتیونوم به
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محل توکسین یا تأثیر خیلی سریع و نوم میباشند ( .)511در یک مطالعه روی آنتیونوم علیه
 ،Chironex fleckeriدر جلوگیری از کالپس قلبی عروقی ،بیتأثیر بیان شده است که تأثیر
خیلی سریع توکسین را نشان میدهد در حالی که آنتیونوم معموالً به موقع استفاده
نمیشود(.)515
آنتی و نوم معموالً با واکنشهای حساسیتی فوری یا تأخیری خیلی کمی تحمل میشود.
استفاده از کورتیکواستروئید خوراکی پروفیالکسی برای  ۳-1روز پس از تزریق آنتیونوم ممکن
است علت کاهش واکنشهای حساسیتی نسبت به آنتیونوم باشد (.)515
در مطالعات گذشته گزارش شده است که ترکیب وراپامیل و آنتیونوم مؤثرتر از آنتیونوم
به تنهایی میباشد ( 519 ،۳6و  )51۳و باعث کاهش عوارض قلبی میشود ( 511 ،531و .)51۳
درمان عوارض پوستی
مطالعات نشان دادهاند که در درمان واکنش پوستی تأخیری و پایدار و درماتیت عود
کننده با گزش عروس دریایی ،پیمکرولیموس و تاکرولیموس  1/5درصد مؤثر بوده است (516
و .)519
در درمان زهر  ،Pelagia noctilucaمالتونین ( )N- Acetyl 5-Methoxytryptamineکه
یک آنتیاکسیدانت میباشد ممکن است در درمان التهاب موضعی حاد مؤثر باشد (.)513
ماده استخراج شده از گیاه  Ipomoea pes-capraeبا خنثی کردن و نوم عروس دریایی
میتواند در درمان درماتیت ناشی از گزش با عروس دریایی مؤثر باشد (.)551
در یک مرد جوان که هایپرپیگمانتاسیون پایدار به مدت  ۳سال روی صورت وی در اثر
گزش با  Pelagia noctilucaایجاد شده بود با درمان  ۳1روزه با هیدروکینون  5/9درصد
موضعی بهبود یافت ( 515و .)555
هیدروکسی زین و هیدروکورتیزون بوتیرات موضعی در درمان ضایعات پوستی گزش با
عروس دریایی مؤثر بوده است (.)551
متیسرژید و ایندومتاسین و  )leukotriene inhibitor( Piripostبا مکانیسم کاهش
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نفوذپذیری توکسین ممکن است در درمان آنتیدرمونکروتیک مؤثر باشند (.)555
اثبات شده است که ارتباطی مستقیم بین واکنش التهابی بافت درم و فعالیت
متالوپروتئیناز در بافت وجود دارد .با توجه به این ،استفاده از جلوگیری کننده متالوپروتئیناز
مثل تتراسیکلین یک درمان کمکی مناسب برای درمان گزش عروس دریایی محسوب میشود
(.)559
در ایسکمی شدید دست و پا پس از گزش با عروس دریایی ،یوروکیناز داخل شریانی و
پروستاگالندین  E1مؤثر بوده است (.)55۳ ،591
در یک مورد گزارش شدة گزش با عروس دریایی ناشناخته به مردی  93ساله در مالزی،
درمان اولیه با آسکوربیک اسید وریدی و خوراکی مؤثر گزارش شده است (.)551
عوارضی همچون سقط ،تولد قبل از موعد ،جدا شدن جفت و مرگ داخل رحمی جنین
با گزش عروس دریایی در زمان حاملگی ارتباط دارد .منابع اندکی ،عوارض را به طور اولیه
مرتبط با تأثیرات زهر بر روی مادر قلمداد میکنند .مراقبت و درمان مادر مثل درمان
آنافیالکسی و تزریق آنتیونوم ،بهترین اقدام برای کاهش عوارض جنینی علیرغم خطر تأثیرات
مخرب این اقدامات بر روی جنین میباشد .مطالعات اخیر نشان دادهاند که آنتیونوم در
حاملگی میتواند استفاده شود و بیخطر است.)55۳-555( .
بحث
عالئم و نشانگان بالینی پس از گزش با عروسهای دریایی طیف گستردهای را به خود
اختصاص میدهند که این یافتههای بالینی عمدتاً به گونه عروس دریایی بستگی دارد .هر چند
که میزان گسترش منطقه آسیب دیده ،سابقة آلرژی و کاربرد مواد محافظت کننده در شناگر،
میزان بلوغ جانور ،وزن فرد و کلفتی پوست آسیب دیده میتوانند در نوع و شدت یافتهها مؤثر
واقع شوند (.)5
اما عموماً یافتهها به صورت تظاهرات پوستی بوده که خود را با یک حس خراش دهندة
یا نیش زننده که بالفاصله پس از تماس روی میدهد تا حس سوزش یا درد ضربانی که حدود
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ده دقیقه افزایش مییابد ،خود را نشان میدهند و یافتههای پوستی گستردهای مانند ضایعات
کهیری ،اریتما ،تاول ،تورم و تظاهرات درمونکروتیک شدید ،پاپول و ماکولهای سوراخدار،
راشهای خطی هایپرپیگمانته و یا پاپولهای کهیری خارش دار را میتوان به صورت حاد
مشاهده کرد ( 51۳ ،511 ،519 ،69 ،9 ،5و  .)551همچنین فراتر از نشانگان پوستی حاد،
میتوان عالئم پوستی تأخیری نیز پس از گزش با عروسهای دریایی مشاهده کرد که شامل
ضایعات درماتیت پایدار ( ،)55۳تأخیری یا درماتیت عود کننده ( ،)516راشهای پاپوالر
مونومورفیک اریتماتوز خارشدار و بدون درد ( )9را نام برد.
جوشهای شناگران که خود را به صورت بثورات اریتماتوزی در شناگران و غواصان که با
الرو عروس دریایی انگشتانهای برخورد میکنند روی میدهد ،از دیگر یافتههای پوستی
میباشند (.)19-۳۳
عالئم سیستمیک پس از آسیب با رزمناو پرتقالی  Physalia physalisو عروس دریایی
جعبهای (مانند  )Chironex fleckeriو در سندرم ایروکنجی به صورت آشکار مشاهده میشوند.
در آسیب با رزمناو پرتقالی ،عالئم سیستمیک در کنار عالئم پوستی دیده میشوند که شامل
تهوع ،استفراغ ،درد عضالنی ،سردرد ،لرز ،رنگ پریدگی ،بیقراری ،گیجی ،شوک خفیف و حتی
سنکوپ ،ضربان قلب تند و افت فشارخون و تنگی نفس میباشند( ۳ ،5و .)5۳
خطرناکترین نوع عروس دریایی همان  Chironex fleckeriاست که مرگ و میر در نتیجه
نارسایی تنفسی و ایست قلبی با این نوع عروس دریایی گزارش شده است ( 53 ،59و .)59
سندرم ایروکنجی نیز مجموعهای از عالئم تأخیری سیستمیک (معموالً  51-۳1دقیقه
پس از گزش) است که پس از تماس پوستی با عروس دریایی جعبهای شامل Carukia barnesi

روی میدهد ( .)5۳-5۳نمونههای بالینی این سندرم از کشورهای استرالیا ،تایلند و مالزی
گزارش شده است (.)95-99
به عوارض سیستمیک و غیرپوستی دیگر نیز به صورت ارائه گزارشهای موردی میتوان
بر خورد که شامل اختالالت تنفسی ( ،)۳۳عوارض عروقی مانند ترومبوز ورید عمقی در ران و
پاها ( ،)۳9کاهش جریان خون در اندامها و اسپاسم عروقی در ساعد و نکروز انگشتان (،)۳3
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عوارض نورولوژیک شامل کرختی و پارزی اندام ،از دست دادن حس به صورت دائم ( ،)61فلج
عصبی -عضلهای ( ،)65گیلن باره ( 69و  ،)6۳عوارض چشمی شامل ایریت ،افزایش فشار
داخل چشم ،سنیشیای قدامی ( ،)95هایپرمی ملتحمه ،کموزیس ،ادم قرنیه و کدورت در
کپسول قدامی عدسی میباشند (.)9۳
اساس درمان در آسیب با عروسهای دریایی بر پایة سه اقدام است که شامل کاستن از
اثرات موضعی زهر (درد و تخریب بافتی) ،پیشگیری از آزادسازی بیشتر نماتوسیتهای زهری
و نیز کنترل واکنشهای سیستمیک شامل شوک میباشند .هر چند هنوز کارآزماییهای
بالینی دو سویه کور کنترل شدة کافی در مورد شیوة درمان عروسهای دریایی انجام نگرفته
است ولی کاربرد آب گرم ( ۳5درجه برای  51دقیقه) از پرطرفدارترین شیوههای درمانی
میباشد و نیز میتوان از پکهای یخی و در صورت لزوم ضددردهای موضعی (مانند لیدوکائین
 1درصد) و تزریقی ،کورتیکواستروئیدها و آنتیهیستامینها نیز استفاده کرد ( 559 ،5و .)55۳
برای غیرفعال کردن نماتوسیتها ،استفاده از سرکة تجارتی یا اسید استیک  ۳تا  ۳درصد و
نیز شستن منطقة گزش با آب دریا از شایعترین روشهای درمانی محسوب میشوند .از
ضدزهرهای تولید شده که کاربرد بالینی دارد ،آنتیونوم عروسهای دریایی جعبهای میباشد
که علیه تأثیرات قلبی عروقی و همولیتیک مؤثر بوده و موجب کاهش درد ناگهانی نیز میشود
( 531و  .)53۳در هر صورت ،فقدان شواهد بالینی با درجة باال ،انجام کارآزماییهای بالینی را
برای بررسی اثرات شیوههای درمانی گوناگون برای رویارویی با عوارض موضعی و سیستمیک
زهر عروسهای دریایی را گوشزد مینماید.
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مقدمه
شاخة سنیداریا (که پیش از این کاوتنان نامیده میشد) شامل بیش از نه هزار گونه است
که تقریباً صد گونه آن برای انسان خطرساز هستند .این شاخه را معموالً عروس دریایی
مینامند .این جانوران ،دارای تقارن شعاعی با بخشهای همسان هستند که حول یک محور
مرکزی ،ساختاربندی و تکرار گشتهاند (.)5
تیپهای سنیداریا شامل ( Cubozoaعروسهای دریایی  Chironex fleckeriو
 Physalia physalis( Hydrozoa ،)Carukia barnesiیا رزمناو پرتقالی)Scyphozoa ،

( Cyanea copillataیا یال شیری) و  Anthozoaمانند مرج و شقایقهای دریایی میباشند
( 5و .)5
سنیداریاها یک دهان مرکزی با تعدادی بازوی دهانی کشیده (تانتاکول) و انگشت مانند
دارند که غذا و شکارهای کوچک خود را با پرتاب نماتوسیتها ( ،)Cnidaeصید و هدایت
میکنند .نماتوسیتها سامانههای گزشی منحصر به فردی بوده که در درون سلولهای ویژهای
در تانتاکولها به نام سنیدوسیت قرار دارند .هر نماتوسیت شامل کپسولی پر از مایع است که
حاوی یک رشته بوده که میتواند با شتاب پرتاب گردد .بعضی از نماتوسیتها حاوی سم
هستند .نماتوسیتها با تحریک مکانیکی یا شیمیایی سم خود را آزاد میکنند (.)5-9
گزش با برخی از گونههای عروس دریایی ممکن است واکنش موضعی یا سیستمیک
داشته باشند ( 9و  )۳و یک مشکل جدی برای سالمت انس تلقی گردند ( .)1صدمات ناشی از
جانوران دریایی از جمله عروسهای دریایی معموالً فصلی است و به دنبال گزش آنها ،مرگ
و میر نیز گزارش شده است .عالئم بسته به گونه و نوع توکسین متفاوت است که شامل عالئم
موضعی درد ،تورم ،تاول و نکروز و عالئم سیستمیک مثل سردرد ،استفراغ ،درد شکم ،افزایش
و کاهش فشارخون ،آریتمی ،تشنج و شوک میباشند (.)۳-55
و نوم عروس دریایی شامل توکسینهای پروتئینی مختلفی است که طیف وسیعی از
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فعالیتهای بیولوژیکی همانند فعالیتهای همولیتیک ،درمونکروتیک ،میوتوکسیک،
نوروتوکسیک و کاردیوواسکوالر را از خود نشان میدهند ( .)55این موجودات دریایی علیرغم
تنوع بسیار ،کاربردهای دارویی محدودی داشتهاند ( .)59و نوم عروس دریایی
 Pelagia noctilucaبا خاصیت سیتوتوکسیسیتی و مکانیسم آسیب اکسیداتیو و تخریب
 DNAمیتواند در تولید داروهای ضدسرطان در آینده مورد استفاده قرار گیرد (.)5۳
در برخی مطالعات ،فعالیتهای آنتیاکسیدانتی ،آنتیمیکروبیال ،اثرات کاهنده فشارخون و
چربی ،منقبض کننده عروق و ضددرد نیز گزارش گردیده است که در آینده میتوانند مورد
استفاده دارویی قرار گیرند ( .)51-56 ،59از آنجا که مطالعة مروری ساختار یافتهای به شکل
اختصاصی جهت بررسی جنبههای توکسینولوژی این موجودات صورت نگرفته است ،بنابراین
این مطالعه به جنبههای توکسینولوژی و نیز برآورد اثرات دارویی و پزشکی و نوم آنها میپردازد.
مواد و روشها
در موتور جستجوی بانک اطالعات پزشکی  PubMedبا جستجوی لغت  Jellyfishتعداد
 5۳66مقاله ،به دست آمد که در مرحله ابتدایی ،از بین  135مقاله مرتبط با موضوع انتخاب
گردید ،سپس  ۳11مقاله در زمینه ونومیکس و اثرات زیست پزشکی و نوم مورد بررسی قرار
گرفتند و این مقاالت به سه دسته پزشکی ( 555مقاله) کاربرد بیوتکنولوژیک ( 59مقاله) و
اثرات زیست پزشکی ( 511مقاله) تقسیم گردیدند.
مقاالت زیست پزشکی به زیرگروههای ژنومیکس ( 55مقاله) ،پروتئومیکس ( 5۳مقاله)،
بیولوژی و نوم ( 95مقاله) ،مکانیسم اثر و نوم ( 95مقاله) ،مطالعات بیولوژیک و کاربردی و نوم
( 5۳مقاله) و بررسی و نوم روی جانوران آزمایشگاهی ( 96مقاله) تقسیمبندی گردیدند .مقاالت
گروه پزشکی نیز به زیرگروههای تظاهرات سیستمیک ( 69مقاله) ،تظاهرات پوستی ( 13مقاله)
و درمان ( 91مقاله) طبقهبندی گردیدند .در این مطالعه سیستماتیک به بررسی اثرات زیست
پزشکی و نیز کاربردهای بیوتکنولوژیک ونومهای عروس دریایی گوناگون پرداخته میشود.
شکل  5الگوریتم نحوه عملکرد و روش کار در مطالعه حاضر را نشان میدهد (شکل .)5
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شکل  :5الگوریتم جستجوی مقاالت اثرات زیست پزشکی
و کاربردهای بیوتکنولوژیک ونومهای عروس دریایی و تقسیم بندی موضوعی آنها

یافتهها
اثرات زیست پزشکی
بررسی ژنوم و ساختار پروتئینی و نوم
مطالعات بسیار محدودی در مورد ژنومیک و تعیین ساختار پروتئینی ونومهای عروس
دریایی انجام شده است .آمینهای بیوژنیک ،پپتیدها و آنزیمها از ساختارهای شایع زهر عروس
دریایی هستند ( .)59جدول یک به بررسی ژنومیک و تعیین ساختار پروتئینی  5۳گونه عروس
دریایی که از این جنبه مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،میپردازد (جدول .)5
اثرات بیولوژیکی و سلولی  -مولکولی و نوم
یکی از اثرات بیولوژیک شایع در بسیاری از ونومها ،اثر هولیتیک میباشد که در
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عروسهای دریایی مختلف دارای مکانیسمهای منحصر به فردی میباشند .مثالً در گونه
عروسهای دریایی  Cyanea capillataنفوذ به غشای سلول و پراکسیداسیون لیپید عامل اثر
همولیتیک این و نوم ( )1۳یا در عروس دریایی  Carybdeam arsupialisعالوه بر نفوذ به
غشای سلول ،دارای فعالیت فسفولیپازی میباشند (.)16
همچنین در دو مطالعه و نوم عروس دریایی  Carybdea rastoniiدارای اثر بیولوژیک تجمع
پالکت است که مکانسیم اثر آن ورود کلسیم به داخل سلولها ذکر گردیده است ( 1۳و .)11
اثرات بیولوژیک و مکانیسم اثر ونومهای  59گونه مختلف عروس دریایی که در مطالعات
مختلف مورد بررسی شدهاند ،در جدول  5نشان شده است.
واکنش آلرژیک ممکن است نقشی پاتوفیزیولوژیک در گزش عروس دریایی در انسان
داشته باشد .افزایش ایمنوگلوبولینهای اختصاصی علیه آنتیژن عروس دریایی ،ممکن است
برای چند سال باقی بمانند ( 513و . )551
بسیاری از ونومها سیستم مونوآمینرژیک را تحریک میکنند .یکی از عملکردهای مهم
مونوآمینها در و نوم ،ایجاد درد و بعضی نیز ایجاد پارالیزی یا هیپوکینزی میکنند (.)555
پپتید  Vanillotoxinکانال TRPV1را فعال میکند که یک کانال غیرانتخابی در
نورونهای  nociceptiveاست و در دپالریزاسیون سلول و ایجاد درد نقش دارد ( 555و .)559
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 گونه عروس دریایی5۳  بررسی ژنومیک و تعیین ساختار پروتئینی:5 جدول
ژنومیک
+)56(
+)۳۳  و۳1 ،۳۳ ،۳9(
+)۳3  و۳9(
+)15  و11 ،۳1(
+)15(
+)19(
+)۳1(
+)۳1(

پروتنومیک
)53( ریزولیزین
)51( کالژن
)55( پروتئین ریبوزومی اسیدی
)55( گلیکوپروتئین سیتوتوکسیک
)59( نوروپپتید
)5۳( سرپین
)51( کانالNa)5۳( سیستاتین
)91  و53 ،59( و نوم
)95  و95( اندوگلیکوسرامیداز اسیدیتیک
)99( و نوم
)9۳( و نوم
)91( و نوم
)9۳( و نوم
)96( و نوم
)99( و نوم
)93( پروتئین فلورسنت سبز
)۳1( نوروگلوبین
)۳5( و نوم
)۳5( ائورلین
)۳6( لکتین
-

عروس دریایی
Rhizostoma pulmo
Stomolophus nomurai
Polyorchhis penicillatus
Cyanea lamarcki

Cyanea capillata
Chironex fleckeri
Cyanea nazokii
Carybdea rastonii
Carybdea alata
Chiropsalmus quadrigatus
Carukia barnesi
Phyllorhiza punctate
Stomolophus meleagris
Aequoria victoria
Clytia homisphaerica
Olindias sambaquiensis
Aurelia aurita
Nemopilema nomurai
Aurelia sp
Chrysaora quinquecirrha
Rhizostoma octopus
Craspedacusta sowerbyi
Spirocodon saltarix
Nemopsis dofleini
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جدول  :5اثر بیولوژیک و مکانیسم اثر سلولی -مولکولی  59گونة عروس دریایی
عروس دریایی

مکانیسم اثر

اثر بیولوژیک

نفوذ به غشای سلولی()۳1
 Chironex fleckeriهمولیتیک(13و)19
درمونکرتیک( ۳5و )13
نوروتوکسیسیتی( ۳۳و ۳9و- )۳5
جدا شدگی سلولها از هم()۳1
کاردیوتوکسیسیتی()۳9
تغییر نفوذپذیری غشا و افزایش سدیم
داخل سلولی()۳۳
و متعاقب آن کلسیم داخل سلول( ۳6و
)۳9
 Cyanea capillataسیتوتوکسیسیتی( ۳9و )۳5
میوتوکسیسیتی( ۳3و )۳۳
ایمنولوژیک()۳9

افزایش کلسیم در سلول میوسیت ()۳1
تحریک ایمنی سلولی و همورال()۳9

 Cassiopea xamachanaهمولیتیک()61
سیتوتوکسیسیتی()65

افزایش هدایت غشای سلول( 61و)۳1
فعالیت فسفولیپاز )65( A2

 Stomolophus meleagriهمولیتیک()65
کاردیوتوکسیسیتی()69
آنتیاکسیدانت()6۳

-

 Cyanea capillataهمولیتیک( 66و 6۳و)61
کاردیوتوکسیسیتی(91و63و
69و )6۳
نوروتوکسیسیتی()95
ایمنولوژیک()95
 Cyanea nazokiiهمولیتیک( 9۳و )99
سیتوتوکسیستی()91
 Rhopilema esculentumهمولیتیک()9۳
پروتئیناز()96
 Rhopilema nomadicaدرمونکروتیک()99
کاردیوتوکسیسیتی()99
همولیتیک()93

افزایش نفوذپذیری غشا()1۳
پراکسیداسیون لیپید()1۳
بالک کانال وابسته به ولتاژ سدیم()95
آزاد سازی هیستامین()95
اختالل در عملکرد ماست سل()95
فعالیت متالوپروتئیناز()91
فعالیت فسفولیپاز )99(A2
فعالیت فسفولیپاز  31( A2و )93
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عروس دریایی

 Nemopilema nomuraiهمولیتیک()35
سیتوتوکسیسیتی()35
 Catostylus masaiausهمولیتیک()35
 Carybdea alataهمولیتیک()39
نوروتوکسیسیتی()3۳
سیتوتوکسیسیتی()3۳
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اثر بیولوژیک
فعالیت متالوپروتئیناز()91
-

 Carybdae marupialisهمولیتیک()16

نفوذ به غشای سلول()16
فعالیت فسفولیپاز()16

 Carybdea xaymacanaهمولیتیک()۳1
سیتوتوکسیسیتی()۳1

نفوذ به سلول()۳1
افزایش غلظت کلسیم داخل سلول()۳1

 Carybdea rastoniiچسبندگی پالکتها به هم( 11افزایش نفوذپذیری سلول و ورود
کلسیم( 11و )1۳
و)1۳
آسیب به برداشت یا مکانیسم ذخیره
کاردیو توکسیسیتی()31
نورآدرنالین()31
 Carybdea arboriferaسیتوتوکسیسیتی()۳5
نوروتوکسیسیتی()۳5

نفوذ به غشای سلول()۳5
-

 Carukia barnesiسیتوکسیتی()۳5
نوروتوکسیسیتی( ۳9و )۳5

نفوذ به غشای سلول()۳5
آزاد شدن کاته کوالمینها()۳9

 Chiropsalmus spنوروتوکسیسیتی()۳۳
میوتوکسیسیتی()۳۳
همولیتیک()۳1
سیتوتوکسیتی()۳1
سیتوتوکسیسیتی( 3۳و )۳9

نفوذ به غشای سلول()۳1
افزایش کلسیم داخل سلولی()۳1
-

 Chrysaoraایمنولوژیک( 93و )36

quinquecirrha

 Linuche unguilataایمنولوژیک()511
نوروتوکسیسیتی()۳5
سیتوکسیسیتی()۳5

فعال شدن سلول )39(T
فعالیت لنفوکاتینها()39
فعال کردن سیستم کمپلمان ()c5b9
()33
تولید  IgGاختصاصی()511
نفوذ به غشای داخلی()۳5
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عروس دریایی

مکانیسم اثر

 Pelagia noctilucaسیتوتوکسیسیتی()515
آنالیژزیک()511
همولیتیک()51۳
نوروتوکسیسیتی()۳5

 Aurelia auritaآنتی کوآگوالنت()516
سیتوتوکسیسیتی()91

اثر بیولوژیک
آسیب به )515(DNA
نفوذ به غشای سلول( 519و )۳5
استرس اکسیداتیو()51۳
فعالیت فیبرینوژنولیتیک()516
فعالیت متالوپروتئیناز()91

 Physalia spسیتوتوکسیسیتی()۳5
نوروتوکسیسیتی()۳5

نفوذ به غشای سلول()۳5

 Alatina moseriسیتوتوکسیسیتی()۳5
نوروتوکسیسیتی()۳5

نفوذ به غشای سلول()۳5
-

 Cyanea lamarckiiهمولیتیک()519
سیتوتوکسیسیتی()519

فعالیت فسفولیپاز )519(A2

تأثیرات و نوم در جانوران آزمایشگاهی
مطالعه روی و نوم ( )Chiropsalmus quadrigatusدر موش نشان داده است که این و
نوم ممکن است موجب افزایش انقباض سلولهای قلبی و ماهیچهای صاف در آئورت و با
مکانیسم افزایش کلسیم درون سلولها گردد .دوزهای باالتر این و نوم ممکن است به علت
کلسیم زیاد در داخل سلولهای ماهیچهای ،موجب انقباضات بیش از حد شود ( .)55۳در
بررسی این و نوم روی خرگوش ،اثرات کاهش فشارخون و به دنبال آن افزایش فشارخون گذرا،
کاهش ناگهانی فشار متوسط شریانی فمورال و افزایش مقاومت عروق فمورال مشاهده گردیده
است .کاهش ضربان قلب و افزایش فشار انتهای دیاستول بطن چپ نیز گزارش شده است .این
بررسی نشان داد که و نوم این عروس دریایی ،هر دو اثر انقباض عروقی و دپرس کننده قلبی
را دارد و مکانیسم آن فعال شدن کانالهای کلسیم وابسته به ولتاژ و ورود بیش از حد کلسیم
به داخل سلول است (.)551
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پیشنهاد گردیده است که بالک کنندههای کانال کلسیم میتوانند در مقابل اثرات قلبی
عروقی و کشنده این و نوم مؤثر واقع شوند (.)55۳
و نوم  Fleckeri chironexخاصیت میوتوکسیسیتی دارد که موجب انقباض دیافراگم و
بافت ماهیچهای صاف نظیر ایلئوم و وازودفران در موش و انقباض سلولهای عضالنی موجود
در آئورت در موش و خوکچة هندی میشود ( 556و  .)559این و نوم ،همچنین موجب افزایش
فشارخون گذرا و به دنبال آن کالپس قلبی عروقی در موش شده است که  ،PHجوشاندن و
خشک و فریز کردن در تغییر اثربخشی آن مؤثر واقع گردیدهاند ( .)553در بررسی و نوم این
عروس دریایی ،درگیری اعصاب اتونوم ،آدرنورسپتورهای  α1و β2پس سیناپسی یا موسکارینی
دیده نشده و آنتیونوم عروس دریایی جعبهای در کاهش اثرات قلبی عروقی آن ،مؤثر بوده
است (.)551
ترکیب آنتیونوم و منیزیم سولفات در جلوگیری از تغییرات فشارخون با این عروس
دریایی تأثیری نداشته است اما از عوارض قلبی عروقی و نوم جلوگیری میکند .این مطالعه
نشان داد که تأثیرات قلبی عروقی این و نوم ،میتواند با درمان کمکی منیزیم سولفات کاهش
یابد (.)555
در مطالعهای ،کاهش کسر جهشی و جدایی الکترومکانیکی و تغییرات الکتروکاردیوگرافی
به همراه هایپرکالمی از اثرات این و نوم بر روی موش ذکر گردیده است .همچنین در این
مطالعه بیان شد که گلوکونات روی ،میتواند از اثرات مضر پتاسیم باال جلوگیری کند (.)555
و نوم خالص شده از نماتوسیت این عروس دریایی و ماده استخراج شده از بازوهای آن،
با دو مکانیسم و فارماکولوژی متفاوت ،بر روی موش ،دارای عوارض قلبی عروقی میباشند
( .)559همچنین مطالعهای روی عضله صاف آئورت موش نشان داد که تفاوت جغرافیایی در
عالئم و نوم این عروسهای دریایی وجود دارد (.)55۳
اثرات کشندگی  Chironex fleckeriو  Chiropsalmus spمتفاوت هستند .در بررسی و
نوم عروس دریایی جعبهای ( )Chiropsalmus sp.روی موش ،پاسخ افزایش فشارخون گذرا و
به دنبال آن کاهش فشارخون و کالپس قلبی عروقی دیده شده و آنتیونوم Chironex fleckeri
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هیچ اثری روی آن ندارد .حتی ترکیب آنتیونوم و منیزیم سولفات در جلوگیری از عوارض
قلبی عروقی این و نوم بیتأثیر است ( .)551هر دو و نوم  Chironex fleckeriو
 Chiropsalmus sp.اثرات قلبی و کشندگی روی ماهی داشتند که این اثرات در و نوم
 Chironex fleckeriقویتر از و نوم دیگر بوده است (.)55۳
مطالعة روی و نوم عروسهای دریایی  A latina nr mordensایجاد کنندة سندرم
ایروکنجی نشان داد که این و نوم موجب افزایش آدرنالین و نورآدرنالین پالسما و انقباض در
وازودفران در موش میگردند .در این مطالعه مشخص شد که اثرات قلبی این عروس دریایی
به علت آزاد شدن کاتکوالمین میباشد (.)556
یکی دیگر از عروسهای دریایی که سندرم ایروکنجی ایجاد میکند Malo maxima

 Jelyfishاست که در دهلیز چپ موش موجب پاسخ انقباضی و اینوتروپیک میشود .این و
نوم ،سیستم سمپاتیک را فعال میکند ولی پاراسمپاتیک ،سیستم عصبی حسی و مقاومت
شری را تحت تأثیر قرار نمیدهد .این مطالعه نیز دلیل تأثیرات قلبی را آزاد شدن کاتکوالمینها
میداند (.)559
و نوم  Carukia barnesiدر موش ،موجب افزایش ضربان قلب و به دنبال آن کالپس
قلبی عروقی و افزایش فشارخون میشود .عالوه بر تأثیر کاتکوالمینی و نوم روی قلب ،مادة
استخراج شده از بازوهای این عروس دریایی بدون نماتوسیت ،میتواند ایجاد عوارض قلبی
عروقی و در خوک باعث تاکیکاردی پایدار و افزایش فشارخون ریوی و سیستمیک و افزایش
آدرنالین و نورآدرنالین در گردش خون نماید( .)553همچنین نشان داده شده است که این
سم دارای یک فعال کننده کانال سدیم است که میتواند موجب آزاد شدن کاتکوالمینها
گردد (.)591
در بررسی و نوم  Cyanea capillataروی قلب موش ،آنزیمهای قلبی افزایش و آنالیز
هیستوپاتولوژیکال ،آسیب ایسکمیک زودرس روی میوکارد را نشان میدهد .بالک کنندههای
کانال کلسیم نظیر نیفدیپین و وراپامیل موجب بهبود عملکرد قلب شامل ضربان قلب ،فشار
بطن چپ ،جریان خون کرونری ،فشار انتهای دیاستول بطن چپ و تغییرات الکتروکاردیوگرافی

توکسینولوژی عروس دریایی ()Jellyfish

71

میگردند .مادة استخراج شده از بازوهای این عروس دریایی با ایجاد اختالل در گره ،SA
موجب آسیب سلولهای قلبی و اسپاسم عروق کرونر میشود .این مکانیسمها میتوانند به
فعالیت بیش از حد کانالهای کلسیم و رسپتورهای آلفا و بتای آدرنرژیک نسبت داده شوند،
ولی در فعالیت رسپتورهای کولینرژیک اثری ندارند ( .)595و نوم و ماده استخراج شده از
بازوهای این گونه ،عوارض قلبی عروقی را در موش ایجاد مینمایند .مادة استخراج شده از
بازوها ،موجب تأثیرات دپرس کننده قلبی میشود که علت اصلی مرگ و نارسایی حاد قلبی
در موش میباشد ( .)595مادة استخراج شده از بازوها ،موجب کاهش فشارخون بیشتری نسبت
به و نوم آن میگردد (.)599
در بررسی هماتولوژیک و فعالیتهای و نوم این عروس دریایی بر روی موش ،تغییرات
پارامترهای گازهای خونی شامل  ،PHدی اکسیدکربن ،بیکربنات و  Base Excessدیده شده
است .اکسیژن خون افزایش مییابد در حالی که درصد اشباع اکسیژن تغییری نمیکند .سدیم
و کلسیم کاهش و پتاسیم افزایش مییابند .آنزیمهای کبدی و ماهیچهای و نیز کراتینین
افزایش مییابند و  BUNنرمال میماند .الکتیک اسید به مقدار زیادی افزایش مییابد در حالی
که گلوکز ،هماتوکریت و هموگلوبین به طور موقت افزایش مییابند و سپس به حالت طبیعی
برمیگردند .این و نوم ممکن است دارای سمیتهای نورونی ،کبدی و عضالنی باشد ولی روی
کلیه و پانکراس تأثیری نداشته است (. )59۳
 Nemopilema nomuraiدر موش موجب کاهش فشارخون ،برادی کاردی و ایجاد
انقباضات در آئورت ،به علت فعالیت کانالهای کلسیم ،میشود .نتایج این مطالعه نشان میدهد
که علت اثرات قلبی این و نوم ،تأثیرات اینوتروپ منفی و کرونوتروپ آن میباشد ( .)591و نوم
این عروس دریایی در سگ ،کاهش فشار متوسط شریانی ،موجب کاهش برون ده قلبی و
کاهش ضربان قلب و همچنین افزایش آنزیمهای کبدی ،آلکالین فسفاتاز و کراتین فسفوکیناز
نیز گردیده است .در این مطالعه تأثیرات چند ارگانی و نوم این عروس دریایی روی قلب ،کبد
و عضالت نشان داده شده است (.)59۳
اثرات قلبی ،تنفسی ،کلیوی ،کبدی و ایمنی و نوم Sea Nettle (Chrysaora
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 )quinquecirrhaشناخته شده است .در بررسی این و نوم روی سلولهای کبد موش نشان
داده شده که کلسیم نقش مهمی در مکانیسم ایجاد عوارض این و نوم دارد ( .)596عوارض
کبدی ،همولیتیک و کشندگی و نوم  Chrysaora achlyosدر موش دیده شده است (.)599
در بررسی و نوم  Genus aureliaروی سلولهای ماهیچهای قورباغه ،بالک کامل و
غیرقابل برگشت در انقباض عضله و دپوالریزاسیون غیرقابل برگشت غشای عضله دیده شده
است که مکانیسم آن افزایش نفوذپذیری یون سدیم در غشا و کاهش مقاومت غشا بیان گردیده
است(.)593
و نوم  Carybdea rastoniiدر خوکچة هندی و موش به دلیل آزاد شدن پروستاگالندین
موجب انقباض آئورت میشود ( .)5۳1در بررسی این و نوم در آئورت خرگوش ،دلیل انقباض
ایجاد شده عالوه بر آزاد شدن پروستاگالندینها ،آزاد شدن کاتکوالمینهای اندوژن و همچنین
افزایش کلسیم درون عضالت صاف گزارش گردیده است (.)5۳5
و نوم  ،Aurelia auritaنفروزگلومرولو  -توبوالر میدهد و موجب عوارض درمونکروتیک،
افزایش نفوذپذیری عروقی ،عوارض همولیتیک ،و کشندگی در موش میگردد ( 5۳5و .)5۳9
و نوم  Acromitus rabanchatuموجب کاهش فشارخون گربه ،موش و خوکچة هندی
میشود .در خوکچة هندی ،موجب کاهش ضربان قلب و قدرت انقباضی و در نتیجه ایست
قلبی میشود .در گربه و موش تعداد تنفس و قدرت تنفس کاهش مییابد و ممکن است
موجب آپنه موقتی شود .انقباض عروقی و نفوذپذیری عروق پوستی را افزایش میدهد .عوارض
نکروز عضالنی و همولیتیک نیز گزارش شده است ( .)5۳۳این و نوم موجب مهار انقباض عضلة
دیافراگم موش و اثرات پارالیتیک به علت تأثیر بر روی غشای سلولهای عضالنی و در نتیجه
افزایش سدیم و کاهش کلسیم داخل سلولی میشود ( .)5۳1ماده استخراج شده از بازوهای
این عروس دریایی در خرگوش ،موجب افزایش سریع گلوکز و به دنبال آن کاهش گلوکز خون
میشود (.)5۳۳
در بررسی و نوم  Rhizostoma pulmoروی پستانداران ،اثرات همولیتیک سیتوتوکسیک
و کالستوژنیک مشاهده شده است ( .)5۳6و نوم  Pelagia noctilucaفعالیت همولیتیک روی
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ماهی ،خرگوش و مرغ داشته است .این و نوم در برابر تغییرات  PHو پروتئولیز مقاوم است،
ولی قدرت همولیتیک آن با درجه حرارت تغییر میکند (.)5۳9
اثرات بیولوژیک و نوم با کاربرد بالینی
در مطالعات ،و نوم  ،Chrysaora quinquecirrhaاثر ضدتومور و فعالیت آنتیاکسیدانت
داشته است (.)51
و نوم  ،Chiropsalmus quadrigatusدر سلولهای بدخیم گلیوما در انسان و موش با
مکانیسم افزایش بیان  ،P53ایجاد آپوپتوز مینماید (.)5۳3
در عروس دریایی  Cotylorhiza tuberculataخاصیت ضدسرطان با مکانیسم تداخل در
فضای بین سلولی  Gap junctionدیده شده است (.)511
سیتوتوکسیسیتی و نوم  Pelagia noctilucaبا خاصیت آسیب اکسیدانت و تخریب DNA

میتواند در سلولهای سرطانی کولون انسان مؤثر واقع شود ( .)5۳همچنین این و نوم با
مکانیسم ضدتکثیر و ضداتصال سلول به ماتریکس خارج سلولی ،خاصیت ضدسرطانی
دارد(.)515
سیتوتوکسیستی و نوم  Cyanea nazokiiبا مکانیسم آسیب به غشای سلول ،در نابودی
سلولهای هپاتوما و سلولهای سرطانی کولون به اثبات رسیده است (.)515
و نوم  Cassiopea xamachanaبر تومورهای سیستم عصبی مرکزی ،خاصیت ضدتوموری
داشته است ( 519و .)51۳
اثر آنتیباکتریایی عروس دریایی  Cassiopea sp.علیه  Bacillua circulansو
 Pseudomonas putidaثابت شده است (.)511
 Cytochalasinموجود در قارچ  Phoma sp.که از عروس دریایی Nemopilema nomurai

جدا شده است ،اثر سیتوتوکسیک در از بین بردن سلولهای سرطانی دارد ( .)51۳همچنین
قارچ جدا شده از عروس دریایی  Nemopilema nomuraiموسوم به ،Paecilomycos variotti
در مقابل استافیلوکوک آرئوس مقاوم به متی سیلین و ویبریو پاراهمولیتیکوس مقاوم به چندین

دانشنامة توکسینولوژی دریایی

76

دارو ،دارای اثرات آنتیباکتریایی میباشد (.)516
مشخص گردیده است که خوردن عروس دریایی  Rhopilema esculentumدارای خواص
جلوگیری کننده فعالیت آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین ،ضدفشارخون ،کاهنده کلسترول و
تریگلیسرید و افزاینده کلسترول میباشد (.)56
در مطالعه دیگری نیز اثر ضدفشارخونی مصرف خوراکی این عروس دریایی در فشارخون
باالی کلیوی ثابت شده است (.)519
پپتیدی از عروس دریایی ،Rhopilema esculentum kishinouyeخاصیت حشرهکشی
به ویژه در مقابل  Sopyri fabriciusaدارد (.)513
از عروس دریایی  ،Aurelia auritaپپتیدی موسوم به  Aurelinاستخراج گردیده است
که علیه باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی دارای خاصیت ضدمیکروبی است ( 5۳و .)۳5
کاربردهای بیوتکنولوژیک
کالژنهای فیبریالر ،بیشترین پروتئینهای خارج سلولی هستند که به دلیل خصوصیات
ویژه ساختاری و فیزیولوژیکی ،میتوانند در صنعت غذا ،زیبایی و داروسازی و پزشکی استفاده
گردند .قابلیت کاربرد کالژن عروس دریایی و خصوصیات بیولوژیک آن نشان میدهد که این
کالژن میتواند جایگزینی مناسب کالژنهای انسان یا گاو در کاربردهای زیست پزشکی
باشد ( .)5۳1ترکیب هتروژن ساختارهای کالژن میتواند در مکملهای غذایی یا به عنوان جزء
ترکیبی اصلی در پمادهای درمانی برای بهبود زخم ،مورد استفاده قرار گیرد ( .)5۳5کالژن
عروس دریایی موجب تحریک تولید ایمنوگلوبولین و سیتوکین از لنفوسیتهای انسان میشود.
مطالعات نشان داده است که کالژن عروس دریایی میتواند پاسخ ایمنی را بدون واکنش
آلرژیک تحریک نماید ( 5۳5و .)5۳9
اثبات گردیده است که کالژن عروس دریایی عالوه بر تحریک فعالیت رونویسی
( ،)Transcriptionخاصیت ترجمه ( )Translationبرای تولید ایمنوگلوبولین و سیتوکین را
نیز دارد ( .)5۳۳کالژن عروس دریایی میتواند لیپیدها و کالژنهای پوست را از آسیب اشعة
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 UVمحافظت نماید و عاملی ضدپیری پوست ناشی از نور به حساب آید ( 5۳1و .)5۳۳
یک قابلیت کاربرد کالژن عروس دریایی ،تولید اجزای بسیار کوچک جهت آزادسازی
کنترل شده پروتئینهای دارویی میباشد ( .)5۳6نماتوسیتهای عروس دریایی جهت کاربرد
در انتقال دارو به علت انتقال بسیار سریع توکسین مورد توجه قرار گرفتهاند.
نماتوسیتهای جدا شده از عروس دریایی  Physalia physalisبرای این هدف به علت
خاصیت رشته رشته شدن و توانایی سوارخ کردن پولکهای سخت ماهی و ماندگاری آن برای
سالها ،مورد استفاده قرار گرفته است ( 5۳9و .)5۳3
در مطالعهای تزریق داخل مفصلی موسین عروس دریایی ( )qniumucinو تأثیر مثبت آن
در دژنراسیون غضروف مفصلی در استئوآرتریت بررسی گردیده است (.)561-565
عروس دریایی  Nemopilema nomuraiو بازوهای  Rhopilema esculentumبا جذب
رادیکالهای اکسیژن و از بین بردن رادیکالهای هیدروکسیل ،خاصیت آنتیاکسیدانی دارند
( 569و .)56۳
در دسامبر  ،5119اوسامو شیمومورا ( ،)Osamu Shimomuraجایزه نوبل شیمی را برای
کشف و استفاده از پروتئین حاوی فلوئورسنت سبز ( )Green fluorescent proteinدریافت
کرد ( .)561عروس دریایی  Aequorea victoriaپروتئینی به نام  Aequorinتولید میکند که
متعلق به دسته فتوپروتئینهای وابسته به کلسیم میباشد و میتواند تولید نور قابل رؤیت کند
( .)56۳تولید نور از سیگنالهای کلسیم با فتوپروتئین  Aequorinنیازمند به ورود انرژی اضافی
نیست ( Aequorin .)566یا  GFPمیتواند به عنوان مارکر فلوئورسنت در تصویربرداری از
سلولهای زنده استفاده گردد ( .)569انواع مختلفی از پروتئینهای  GFPمیتوانند در مطالعات
پاتوژنز ،بیولوژی سلولی و مطالعات میکروبی مورد استفاده قرار گیرند ( .)563-595همچنین
میتوانند یک شاخص اندازهگیری کلسیم داخل سلولی باشند ( 595و .)599
از این پروتئین میتوان در آنالیز عملکرد پروتئینها ،تصویربرداری از تومورها و عفونت
 HIVاستفاده نمود (.)59۳-59۳
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بحث
در شاخه سنیداریا بیش از نه هزار گونه جانور وجود دارد که تقریباً  511گونه آن برای
انسان خطرساز هستند .با این وجود شمار اندکی از گونههای عروس دریایی از دیدگاه
ونومیکس مورد مطالعه قرار گرفتهاند و زهر تعداد  5۳گونه یا جنس عروس دریایی ،تعیین
ساختار و مورد بررسی ژنومیک قرار گرفتهاند (.)53-19
از لحاظ مکانیسم اثر در سطح بافتی ،سلولی و یا مولکولی نیز زهر  59عروس دریایی
مورد بررسی قرار گرفتهاند که نتایج این پژوهشها نشان میدهند که اثرات متنوعی از لحاظ
مکانیسم اثر زهر عروسهای دریایی را میتوان مشاهده کرد که میتوانند طیف وسیعی را از
اثرات بر سیستم هماتولوژیک به صورت آثار همولیتیک (،93 ،9۳ ،9۳ ،99 ،65 ،61 ،19-۳1
 51۳ ،35-39و  ،)519کاردیوتوکسیسیتی ( 99 ،69-91 ،6۳ ،69 ،۳9و  ،)31در مونکروتیک
( ۳5 ،13و  ،)99ایمنولوژیک ( 39 ،36 ،95 ،۳9و  ،)511سیتوتوکسیک (،65 ،۳9 ،۳5 ،۳1
 3۳ ،3۳ ،35 ،91و  )515را شامل شوند.
بررسی مکانیسم اثر زهر تعدادی از زهرهای عروسهای دریایی نشانگر آن بوده است که
زهر گونههای گوناگون با مکانیسمهای مختلفی میتوانند اثرات بیولوژیک یکسان به وجود آورند.
برای مثال اثر همولیتیک گونههای گوناگون میتواند از طریق نفوذ به غشاء سلولی تا افزایش
هدایت غشاء سلولی ( ،)۳1افزایش نفوذپذیری غشاء ( ۳5 ،۳1 ،1۳و  )61و پراکسیداسیون
لیپیدی ( )1۳و فعالیت فسفولیپاز  89 ،57( A5و  )31باشد .همچنین اثرات کاردیوتوکسیستی
زهر عروسهای دریایی میتواند شامل جدا شدگی سلولها از هم ( ،)۳1تغییر نفوذپذیری غشاء
( ،)۳۳افزایش سدیم داخل سلولی و متعاقب آن کلسیم داخل سلولی ( ۳9و  )۳6را شامل شوند
که این تنوع در اثرات و مکانیسم ،میتواند ناشی از تنوع ساختار پروتئینی ،پیچیدگی و منحصر
به فرد بودن مکانیسم عمل هر زهر در گونههای مختلف عروس دریایی باشد.
از لحاظ مکانیسم اثرات ایمنولوژیک نیز در گونه  Chironex fleckeriتحریک ایمنی
سلولی و همورال ( ،)۳9در گونه  Cyanea capillataآزادسازی هیستامین و اختالل در عملکرد
ماست سلها ( ،)95در  Linuche unguilataتولید ایمنوگلوبولین  Gاختصاصی ( )511و در
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گونه  Chrysaora quinquecirrhaفعال شدن سلولهای  ،Tفعالیت لنفوکاینها ( )39و فعال
شدن سیستم کمپلمان ( )b5C3ذکر گردیدهاند(.)33
از آنجا که زهرآگینترین عروسهای دریایی ،عروس دریایی جعبهای (زنبور دریایی) است،
بیشتر پژوهشهای توکسینولوژی در مورد عروس دریایی ،بر روی این گونه صورت گرفته است.
این نوع عروس دریایی عموماً در سواحل شمالی استرالیا دیده میشود؛ گر چه این عروس
دریایی و دیگر گونههای زنبور دریایی را میتوان در اقیانوس اطلس ،خلیج مکزیک و دریای
کارائیب نیز مشاهده نمود .عالوه بر درد و تورم سریع پس از نیشزدگی ،زهر آنها سریعاً
موجب نارسایی تنفسی ،کالپس قلبی عروقی و سپس مرگ میگردد .مرگ در صورت بروز،
طی ده دقیقه واقع میشود .پاسخ قلبی عروقی میتواند به صورت عالئمی از افت فشارخون و
برادی کاردی و یا هیپرتانسیون همراه با تاکیکاردی روی دهد (.)5
مطالعات توکسینولوژی روی زهر عروس جعبهای  ،Chiropsalmus quadrigatusنشانگر
اثرات قلبی عروقی آنها بوده است ( )55۳که به نظر میرسد مکانیسم اثر زهر و دلیل ایجاد
انقباض عروقی و دپرس کنندگی قلبی از طریق فعال گشتن کانالهای کلسیم وابسته به ولتاژ
و ورود بیش از حد کلسیم به داخل سلول باشد (.)551
از این رو پیشنهاد گردیده است که بالک کنندههای کانال کلسیم میتوانند در مقابل
اثرات قلبی عروقی و کشندگی این و نوم مؤثر واقع شوند ( .)55۳اثرات قلبی عروقی و نوم
 Chironex fleckeriنیز به صورت گسترده مورد بررسی قرار گرفته است ( 551 ،553و -55۳
.)555
ترکیب آنتیونوم و منیزیم سولفات در جلوگیری از تغییرات فشارخون زهر این عروس
دریایی تأثیری نداشته است .اما از عوارض قلبی عروقی آن جلوگیری میکند .این مطالعه
همچنین نشان داد که تأثیرات قلبی عروقی این زهر میتواند با درمان کمکی منیزیم سولفات
کاهش یابد (.)555
در مطالعهای دیگر ،و نوم این عروس در موش موجب کاهش کسر جهشی ،جدایی
الکترومکانیکال و تغییرات الکتروکاردیوگرافیک به همراه هیپرکالمی شده است و مشاهده
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گردید که گلوکونات روی میتواند از این اثرات نامطلوب جلوگیری کند (.)555
یافتههای این مطالعات توکسینولوژیک نشانگر آن هستند که پژوهشهای پایه و بررسی
مکانیسم اثر زهر در سطح جانوران آزمایشگاهی چقدر میتوانند در درمان و درک عالئم بالینی
بیماران آسیب دیده با جانوران زهرآگین مانند عروسهای دریایی کمک کننده باشند.
گونة  Carukia barnesiبه عنوان عامل سندرم ایروکنجی معرفی شده است که خود را
با درد شدید عمومی (اغلب کرامپی) ،تهوع و استفراغ ،تنفس دشوار ،تعریق ،بیقراری و احساس
مشرف به بدحالی در بیمار نشان میدهد ( .)5بخش مهمی از مطالعات توکسینولوژی زهر
عروسهای دریایی بر روی و نوم این گونه عروس دریایی متمرکز شده است ( .)559-591این
و نوم باعث تاکیکاردی پایدار و افزایش فشارخون ریوی و سیستمیک و افزایش آدرنالین و نور
آدرنالین در گردش خون میگردد.
مطالعات نشان دادهاند که این سم حاوی یک فعال کننده کانال سدیم است که موجب
آزاد شدن کاتکوالمینها میشود (.)591
هر چند که عمده مطالعات زهرشناسی عروسهای دریایی بر روی دستگاه قلب و عروق
و اثرات کاردیوتوکسیسیتی آنها متمرکز گردیده است .ولی باید خاطر نشان نمود که ونومهای
آنها میتوانند تأثیرات چند ارگانی از خود نشان دهند و عالوه بر عضالت قلب ،بر روی سایر
عضالت ( 5۳9 ،5۳5 ،593 ،59۳ ،59۳و  ،)596کبد ( 59۳ ،59۳و  ،)599سیستم عصبی
( )59۳و کلیهها ( 5۳5 ،596و  )5۳9اثر گذارند.
زهر عروس دریایی  Acromitus rabanchatuدر حیوانات آزمایشگاهی موجب کاهش
تعداد و قدرت تنفس و آپنه موقتی گردیده است (.)5۳۳
مانند دیگر جانوران زهرآگین دریا ،در زهر عروسهای دریایی ،مواد فعال زیستی وجود
دارد که میتوانند به عنوان پایه مواد دارویی آینده مطرح شوند .بررسی مقاالت و پژوهشهای
گزارش شده در این زمینه با توجه به ابعاد پیچیده و گسترده و متنوع ترکیبات شیمیایی
موجود در زهر عروسهای دریایی نشاندهنده آن است که پژوهش و تحقیق در این زمینه
هنوز دوران جنینی خود را طی میکند .تاکنون اثرات ضدتوموری و سیتوتوکسیسیتی (،5۳
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 ۳1 ،51و  ،)511-51۳آنتیباکتریال ( 511 ،۳5 ،5۳و  )516و فعالیت آنتیاکسیدانتی ( 5۳و
 )51در زهر عروسهای دریایی گوناگون گزارش شدهاند .همچنین از عروس دریایی
 Aurelia auritaیک پپتید آنتیمیکروبیال علیه باکتریهای گرم مثبت و منفی موسوم به
 Aurelinاستخراج گردیده است ( 5۳و .)۳5
در یک فراگرد کلی ،چنین مینماید که در زهر عروسهای دریایی بستههای فراوانی از
مواد فعال زیستی وجود دارد که با مکانیسمهای پیچیده و متنوع که بر واکنشهای درون
سلولی اثر خود را ایفا مینمایند ،میتوانند کشف ترکیبات دارویی بسیار کارآمد از این موجودات
زنده دریاها را نوید دهند.
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مقدمه
در طول چند دهة گذشته ،وقوع شکوفایی (بلوم) مضر جلبکی از نظر فراوانی و توزیع
جغرافیایی در بسیاری از مناطق جهان افزایش یافته است .این امر به دلیل اثر بر سالمت
عمومی و اقتصاد ،به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است ( .)5اهمیت این موضوع از این جهت
است که این موجودات با تولید سموم قوی و ورود آن به زنجیره غذایی سخت پوستان ،ماهیها
و صخرههای مرجانی و در نهایت سالمت انسان را تحت تأثیر قرار میدهند .هر ساله در سطح
جهان ،توکسینهای جلبکی باعث بیش از  11هزار تا  111هزار مورد مسمومیت میشوند و
میزان مرگ و میر کلی  5/1درصد میباشد (.)5
از میان این موجودات ،دینوفالژلهها گروه بسیار بزرگ و متنوعی از جلبکهای دریایی
هستند؛ به طوری که بیش از  5111گونه زنده از آنها شناسایی شده است .این موجودات از
اصلیترین تولید کنندگان سموم در محیط دریا به شمار میآیند ( 9و .)۳
توکسینهای دینوفالژلهها از نظر ساختار شیمیایی و مکانیسم عمل متفاوت بوده و مطالعات
گستردهای بر روی اثرات زیستی آنها با کاربرد بالقوه در داروشناسی و سمشناسی انجام شده
است .سموم دینوفالژلهها از نظر عملکردی به دو گروه نوروتوکسین و هپاتوتوکسین تقسیمبندی
میشوند .از این میان ،سهم نوروتوکسینها بسیار بیشتر میباشد ( .)5دینوفالژلهها قادر به تولید
انواع مختلفی از توکسینها با مکانیسمهای فعالیت مجزا از یکدیگر میباشند .برای مثال
ساکسیتوکسین ،سیگواتوکسین ،برِوتوکسین ،پالیتوکسینها ،کانالهای یونی و یا پمپهای
موجود در سطح غشای سلولی را تحت تأثیر قرار میدهند .اوکادائیک اسید و ترکیبات مشتق از
آن مهار کنندة سرین و ترئونین فسفاتازها هستند و مکانیسمهای اصلی کنترل عملکردهای
سلولی را مختل میکنند .مکانیسم دقیق فعالیت یسوتوکسین و آزاسپیراسید هنوز نامشخص
است ( 1و .)۳
در این مطالعة مروری ،مهمترین سموم تولید شده توسط گونههای مختلف دینوفالژلهها،
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ساختار و مکانیسم اثر آنها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
دینوفالژله ()Dinoflagellate
دینوفالژلهها گروه بزرگی از آغازیان تاژکدار هستند که شاخة دینوفالژالتا
( )Dinoflagellataرا تشکیل میدهند .این اصطالح از کلمة یونانی  dinosبه معنای چرخان و
کلمه التین  flagellumبه معنای تاژک گرفته شده است .دینوفالژلهها میتوانند در تمامی
محیطهای آبی مانند دریا ،آب شور ،آب شیرین و نیز محیطهای کفی (بنتیک) و یخ دریا حضور
داشته باشند .این موجودات با توجه به دما ،شوری و یا عمق در این محیطها توزیع شدهاند (.)6
بسیاری از دینوفالژلهها به عنوان موجودات فتوسنتزی شناخته شدهاند .اما در حقیقت بخش
زیادی از آنها میکسوتروف (ترکیب فتوسنتز و بلع طعمه (فاگوتروفی) )5میباشند (.)۳
از نظر تعداد گونه ،دینوفالژلهها یکی از بزرگترین گروه یوکاریوتهای دریایی را تشکیل
میدهند؛ به طوری که آخرین برآوردها پیشنهاد میکند که در مجموع  553۳گونه زنده
دینوفالژله شامل فرمهای دریایی ،آب شیرین و فرم انگلی وجود دارد ( 9و  .)3برخی از این
گونهها همزیست جانوران دریایی بوده و نقش مهمی در زیستشناسی صخرههای مرجانی ایفا
مینمایند .سایر دینوفالژلهها شکارچیان بیرنگ ( )colorlessبر روی دیگر تکیاختهها بوده و
برخی دیگر فرمهای انگلی هستند ( ۳و .)3
فیکوتوکسینها 5متابولیتهای طبیعی هستند که توسط ریز جلبکهایی مانند
دینوفالژلهها تولید میشوند .این توکسینها با تجمع در زنجیره غذایی قادر به تراکم در
اندامهای مختلف موجودات دریایی میباشند ( .)۳از نظر اندازه ،فیکوتوکسینها محصوالت
طبیعی کوچک تا متوسطی هستند که دارای جرم مولکولی  911تا  9111دالتون میباشند.
این توکسینها میتوانند از جنس اسیدهای آمینه ،آلکالوئیدها و پلیکتایدها باشند ( .)۳عوامل
مؤثر بر تولید توکسین در دینوفالژلهها به خوبی شناخته نشدهاند .اما نقش مهم عوامل محیطی،

Phagotrophy
Phycotoxins

1
2
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ویژگیهای ژنتیکی و باکتریهای همزیست تا حد زیادی میتواند توجیه کنندة این عمل
باشد ( .)51سموم دینوفالژلهها به طور کالسیک بر اساس نحوه تأثیر بر انسان به  1گروه
طبقهبندی میشوند :مسمومیت با آزاسپیراسید ( ،5)AZPمسمومیت با ماهی سیگواترا
( ،5)CFPمسمومیت اسهالی با صدفهای خوراکی ( ،9)DSPمسمومیت نوروتوکسیک با
صدفهای خوراکی ( ۳)NSPو مسمومیت فلج کننده با صدفهای خوراکی (.)۳( 1)PSP
اهمیت کانالهای یونی
کانالهای یونی وابسته به ولتاژ از اعضاء باال خانواده (سوپر فامیلی) پروتئین کانال یونی
هستند و برای عملکرد طبیعی سلولهای عصبی ضروری میباشند ( .)55در موجوداتی مانند
انس ،کانالهای یونی وابسته به ولتاژ ،مانند کانالهای سدیم ،کلسیم و پتاسیم ،مولد
سیگنالهای الکتریکی هستند و انقباض عضالت ،ترشح هورمونها ،حساسیت محیطی،
پردازش اطالعات در مغز و خروجی از مغز به بافتهای محیطی را کنترل میکنند (.)55
این کانالها ،پروتئینهای بزرگ جداییناپذیر غشایی هستند که از یک زیرواحد آلفا
( 5۳1کیلو دالتون) و یک یا چند زیرواحد کمکی  βتشکیل شدهاند ( .)59زیرواحد آلفا برای
بیان عملکرد ،تشکیل منفذ ،تعیین خواص بیوفیزیکی کانال کافی است و حاوی فیلتر انتخابی
یون میباشد ( .)55زیرواحدهای بتا میتوانند صفات وابسته به ولتاژ و حرکت

(کینتیک)۳

کانالها را تغییر دهند .از طرفی در محلیسازی کانالها و برهمکنش با مولکولهای چسبندة
سلول ،ماتریکس خارج سلولی و اسکلت داخل سلولی نقش ایفا مینمایند (.)5۳
نه ایزوفرم از زیرواحد آلفا در پستانداران شناسایی شده است .این زیرواحدها توسط
ژنهای مختلف کدگذاری میشوند و  3زیرگروه  6VGSCرا ایجاد میکنند (–Nav1.1
1

Azaspiracid Shellfish Poisoning
Ciguatera Fish Poisoning
3 Diarrheic Shellfish Poisoning
4 Neurotoxic Shellfish Poisoning
5 Paralytic Shellfish Poisoning
6 Kinetic
7 Voltage-gated sodium channels
2
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 .)Nav1.9یک ایزوفرم دهم ( )NaXنیز شناسایی شده است که به عنوان یک پروتئین مرتبط
عمل میکند و  VGSCرا کد نمیکند .این کانالها یک موتیف ساختاری مشترک را به اشتراک
میگذارند .به طوری که حاوی شش قطعه تراپوستهای (ترانس ممبران) ( )S1-S6و یک حلقه
منفذ میباشند (شکل  .)5دامنه سنسور ولتاژ شامل بخشهای  S1-S4میشود و بخش  S4به
عنوان ورودی شارژ مثبت میشود .در حالی که منفذ از بخشهای  S5/S6و حلقه منفذ بین
آنها تشکیل شده است .در تمام این موارد ،سیگنالهای الکتریکی توسط اعضای پروتئینهای
کانال یونی (مجموعهای بیش از  5۳1پروتئین ساختاری تشکیل دهندة منفذ) انتقال داده
میشوند (.)55
مطالعات فارماکولوژیک نشان داده است که عملکرد پروتئین کانال یونی وابسته به ولتاژ
را میتوان به سه جنبه مکمل طبقهبندی نمود :انتقال یونی ،ورودی منفذ و تنظیم کنندگی.
این پروتئینهای کانالی ،اهداف مولکولی طیف گستردهای از نوروتوکسینهای قوی میباشند.
به طوری که این توکسینها از طریق اتصال به گیرندههای اختصاصی ،عملکردهای کانال را به
شدت تغییر میدهند (.)5
در حال حاضر ۳ ،جایگاه مختلف گیرنده نوروتوکسین بر روی کانالهای یونی وابسته به
ولتاژ شناسایی شدهاند .سموم آبدوست با جرم مولکولی کم و سموم پلیپپتیدی بزرگ به
صورت فیزیکی ،منافذ کانال را مسدود میکنند .در نتیجه از انتقال یون جلوگیری به عمل
میآید .سموم آلکالوئیدی و سموم محلول در چربی با اتصال به گیرندههای درون غشایی قادر
به تغییر دریچه 5وابسته به ولتاژ هستند .در مقابل ،سموم پلیپپتیدی با اتصال به جایگاههای
خارج سلولی دریچه کانال را تحت تأثیر قرار میدهند ( 5و .)51

Gating

1
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شکل  :5نمایی شماتیک از زیرواحدهای کانالهای وابسته به ولتاژ؛
این ساختار دارای  ۳دامنة همولوگ ( )DI-DIVمیباشد .هر دامنه حاوی  ۳قطعة آلفا -مارپیچی
تراپوستهای ( )transmembraneاست که توسط لوپهای خارج سلولی و داخل سلولی به یکدیگر
متصل میشوند .رنگ سبز ( )S5-S6بخشهای تشکیل دهنده منفذ ،رنگ قرمز ( )S4سنسور ولتاژ و
رنگ خاکستری ( )S1-S3بخشهای تراپوستهای (ترانس ممبران) را نشان میدهند (.)5

ساکسی توکسین ()STX( )Saxitoxin
این توکسین در گروه مسمومیت فلج کننده با صدف ( )PSPقرار دارد .ساکسیتوکسین
با فرمول شیمیایی  ،C10H17N7O4غیرپروتئینی ،بسیار محلول در آب و پایدار در مقابل حرارت
بوده و به عنوان یکی از قویترین توکسینهای طبیعی انسانی شناخته میشود ( .)۳اعضای
سه جنس دینوفالژلهها شامل الکساندریوم ،5جیمنودینیوم کتناتوم 5و پایرودینیوم

باهامنس9

به عنوان مهمترین منابع تولید کننده ساکسیتوکسین شناخته شدهاند ( 51و .)5۳
ساختارهای بنیادی این توکسینها از سیستمهای سه حلقهای  9و
-۳پروپینوپرهیدروپورین پیروی میکنند (شکل  .)5تاکنون بیش از  16آنالوگ  STXشناخته
شده است که میتوان آنها را به سه گروه اصلی تقسیمبندی نمود :گروه ( STXشامل

1

Alexandrium spp.
Gymnodinium catenatum
3 Pyrodinium bahamense
2
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ساکسیتوکسین ( ،)STXنئوساکسیتوکسین ( 5)NEOو دکربامویل ساکسیتوکسین
( ،)5)dcSTXگروه ( 9GTXsشامل گونیاتوکسینهای  5تا  ،)GTX1-6( ۳دکربامویل
گونیاتوکسین  )dcGTX3 ،dcGTX2( 9-5و گروه  -N( Cسولفوکربامویل-گونیاتوکسین -5
 5۳( ۳)C1-4( ۳و .)56

شکل  :۳ساختار شیمیایی ساکسیتوکسین ،سم عصبی تولید شده توسط دینوفالژلهها ()51

مکانیسم فعالیت ساکسیتوکسین
این توکسین با میل جذبی باال به طور اختصاصی و انتخابی به گیرنده کانالهای سدیمی
موجود در سلولهای قابل تحریک متصل و این کانالها را مسدود مینماید .بخشهای خارج
سلولی لوپ  -P( S2-S1لوپ) از کانال سدیمی وابسته به ولتاژ به عنوان جایگاه اتصال
ساکسیتوکسین در نظر گرفته میشوند.
ساکسیتوکسین اتصال محکمی با جایگاه  5گیرندة موجود در سطح خارجی غشاء (بسیار
نزدیک به روزنه خارجی کانالهای سدیم) برقرار مینماید و به طور موقت مانع از نفوذپذیری
یونهای سدیم میگردد .در نتیجه ،از عبور یونهای سدیم از غشاء سلولهای عصبی جلوگیری
1

Neo-saxitoxin
Decarbamoyl saxitoxin
3 Gonyautoxins
4 N-sulfocarbamoyl gonyautoxins
2
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به عمل میآید و در نهایت انتقال سیگنال در طول این اعصاب با مشکل مواجهه میگردد (51
و .)56
ساکسی توکسینها همچنین میتوانند به کانالهای کلسیم و پتاسیم متصل شوند و در
سرعت باز و بسته شدن این کانالها تداخل ایجاد نمایند (شکل  .)5این امر به نوبة خود
میتواند منجر به تغییر در ورود یونها به سلول شود ( .)59عالوه بر این ،انسداد کانال سدیم
ممکن است خاصیت نفوذپذیری انتخابی غشاء و در نتیجه جریان یونها را تغییر دهد .این امر
باعث آسیبرسانی به هموستاز سلولی میگردد (.)53

شکل  :5مکانیسم اثر ساکسی توکسین؛ انسداد کانالهای یونی وابسته

گونیا توکسین ()GTX( )Gonyautoxin
این توکسین در گروه مسمومیت فلج کننده با صدف خوراکی ( )PSPقرار دارد .گونیا
توکسین با فرمول شیمیایی  C10H17N7O8Sبخشی از گروه ساکسیتوکسین میباشد و به طور
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طبیعی توسط چند گونه دینوفالژله دریایی مانند الکساندریوم،5

گونیاالکس5

و

پروتوگونیاالکس 9تولید میگردد .ساختار گونیاتوکسین دارای اسکلت  5و  -۳دی آمینو-۳ -
متیل -پیرولو ( 5 ،5و  -)cپورین-51 -ال ۳میباشد (شکل  .)9در حال حاضر  9گروه مولکولی
از گونیاتوکسین شناسایی شده است ( GTX-1تا  .)GTX-8این مولکولهای مختلف تنها از
نظر گروههای استخالفی خود با یکدیگر متفاوت میباشند .برخی نیز مانند  GTX-2و GTX-

 3ایزومر فضایی انحصاری یکدیگر هستند (.)5

شکل  :9ساختار شیمیایی گونیاتوکسین

گونیاتوکسین سیستم عصبی را تحت تأثیر قرار میدهد .این توکسین با میل ترکیبی باال
و به صورت برگشتپذیر به زیرواحد آلفا در جایگاه  5کانالهای سدیم وابسته به ولتاژ در
سلولهای تحریکپذیر متصل میگردد ( .)51این کانالها مسئول آغاز پتانسیل عمل ،پس از
سیناپس هستند .این اتصال مانع از ورود یون سدیم به این سلولها شده و از تولید پتانسیل
عمل در سلولهای عصب و ماهیچه جلوگیری به عمل میآورد .بنابراین ،انتقال عصبی مسدود
شده و فلج موقت عضالت اتفاق میافتد ( 51و .)55

1

Alexandrium sp.
Gonyaulax sp.
3 Protogonyaulax sp.
4 2,6-diamino-4-methyl-pyrollo[1,2-c]-purin-10-ol
2
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برِوتوکسین ()PbTx( )Brevetoxins
این توکسین در گروه مسمومیت نوروتوکسیک با صدف خوراکی ( )NSPقرار دارد.
برِوتوکسینها مجموعهای از ترکیبات حلقوی پلی اتری محلول در چربی هستند که برای اولین
بار از یک گونه دینوفالژله به نام کارنیا برویس 5جداسازی گردید ( 55و .)59
برِوتوکسین همانند بسیاری از سموم دریایی خواصی شامل بیمزه و بدون بو بودن ،مقاوم
به حرارت (زنده ماندن در  911درجه سانتیگراد) و پایداری در برابر اسید را دارا میباشد (.)5
این توکسین بر اساس ساختار اسکلتی خود دارای دو تایپ مختلف ( Aتایپ  5شامل
 6 ،PbTx-1و  )51و ( Bتایپ  5شامل  9 ،۳ ،1 ،9 ،PbTx-2و  )3میباشد (( )5شکل  .)۳این
تایپها از نظر جایگزینهای زنجیره جانبی موجود در حلقة انتهایی الکتون ،با یکدیگر تفاوت
دارند .بنابراین میتوانند حدود  55ساختار منحصر به فرد را ایجاد نمایند ( .)55از این میان
 PbTx-2Tعمدهترین توکسینی است که توسط کارنیا برویس تولید میگردد (.)55
مکانیسم فعالیت برِوتوکسین
این توکسین دپالریزه کننده موادی است که کانالهای سدیمی وابسته به ولتاژ را در
دیوارههای سلولی باز میکنند .این امر موجب ورود کنترل نشده یون سدیم به درون سلول
میگردد .مطالعات نشان دادهاند که این توکسین به جایگاه  1در زیرواحد آلفا کانال سدیم
وابسته به ولتاژ متصل میشود (( )5۳شکل  .)1این فعالیت نسبت به روشهای اعمال شده
توسط سموم دیگری مانند ساکسیتوکسین (انسداد کانال سدیمی و جلوگیری از عبور یون
سدیم از غشاء سلولهای عصبی) متفاوت است ( .)5این توکسین با تغییر خواص غشا در
سلولهای قابل تحریک ،جریان یونهای سدیم را به درون سلول افزایش میدهد .در این حالت
برخالف شرایط نرمال ،پتانسیل عمل به سمت منفی سوق داده میشود ،میانگین زمان باز
بودن کانال افزایش مییابد و غیرفعال شدن کانال نیز مهار میگردد (.)5۳

Karenia brevis

1
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شکل  :۳ساختار شیمیایی برِوتوکسین نوع  Aو )55( B

گزارش شده است که ترکیب برِوتوکسین با یک مکان جداگانه در ورودی کانال سدیم
باعث آزادسازی انتقال دهندههای عصبی از انتهای عصب خودکار میشود .به طور خاص ،این
عمل میتواند موجب آزادسازی استیل کولین و در نتیجه انقباض عضالت صاف نای و همچنین
دگرانوله شدن ماست سل عظیم گردد (.)51
به تازگی ،لپیج ( )LePageو همکاران نشان دادند که برِوتوکسین همچنین باعث تحریک
ورود کلسیم به نورونهای گرانولی مخچه در موش میشود .مشتقات  PbTx-2 ،PbTx-1و
 PbTx-3یک افزایش سریع و وابسته به غلظت یون کلسیم را در سیتوزول نشان دادند .این
امر بیان کننده این است که آنالوگهای برِوتوکسین طیف وسیعی از اثرات را بر روی لیگاندهای
سایت  5نوروتوکسین نمایان میسازند .همچنین این آنالوگها فعال کنندة جایگاه 1
نوروتوکسین نیز هستند .به طوری که  PbTx-1یک آگونیست کامل و دیگر مشتقات
آگونیستهای ناقص میباشند (.)5۳
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شکل  :1محل اثر برِوتوکسین؛ اتصال به جایگاه  1از کانال سدیمی وابسته به ولتاژ
و ورود کنترل نشده یون سدیم به درون سلول

بوردلیاس ( )Bourdelaisو همکاران در سال  511۳موفق به شناسایی یک مولکول پلی
اتری سمّی با زنجیره کوتاه به نام برونال ( )Brevenalشدند .این ترکیب بر سر جایگاه اتصال
با برِوتوکسین رقابت کرده و بنابراین مهارکننده طبیعی فعالیت این توکسین در کانال سدیمی
حساس به ولتاژ میباشد (.)5۳
یسوتوکسین ()Yessotoxins) (YTX
این توکسین در گروه مسمومیت نوروتوکسیک با صدفهای خوراکی ( )NSPقرار دارد.
یسوتوکسین با فرمول شیمیایی  C55H82O21S2برای اولین بار در سال  539۳از غدد گوارشی
حلزون اسکالوپ به نام پاتینوپکتن یسوئنسیس ( )Patinopecten yessoensisاز خلیجMutsu

در ژاپن جداسازی شد .پس از آن  9گونه از دینوفالژله شامل پروتوسراتیوم رتیکوالتوم
( ،)Protoceratium reticulatumلینگولودینیوم پلی ادروم ( )Lingulodinium polyedrumو
گونیاالکس اسپینی فرا ( )Gonyaulax spiniferaبه عنوان تولید کنندگان این توکسین معرفی
گردیدند ( 5و  .)56یسوتوکسینها ترکیبات پلی اتری چند حلقهای نردبانی شکل هستند که
دارای  55حلقه اتری مجاور یکدیگر میباشند .این ساختار در فیکوتوکسینهای دیگری مانند
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برِوتوکسین ،سیگواتوکسین یا گامبیرون نیز وجود دارد .عالوه بر این YTX ،حاوی یک زنجیره
جانبی غیراشباع در کربن شماره  ،3گروههای عملکردی مختلف و یک یا چند سولفات میباشد.
این امر باعث افزایش قطبیت این مولکول نیز میگردد (شکل  .)59( )۳تاکنون بیش از 31
آنالوگ مختلف از این توکسین در گونه دینوفالژله پروتوسراتیوم رتیکوالتوم شناسایی شده
است ( .)56با این وجود ،تنها ساختار برخی از این آنالوگها تعیین شده است.
هنگامی که شرایط محیطی برای رشد دینوفالژلههای تولید کننده  YTXفراهم باشد ،این
توکسین در بافتهای خوراکی نرمتنان دو کفه از جمله صدفها ،حلزونهای اسکالوپ ،و غیره
تجمع مییابد و از این طریق به زنجیره غذایی وارد میگردد ( .)56با این وجود ،تاکنون گزارشی
مبنی بر مسمومیت غذایی ناشی از این توکسین در انس به ثبت نرسیده است ( 56و .)59
در ابتدا  YTXو آنالوگهای آن به همراه اوکادائیک اسید و سایر توکسینهای چربی
دوست از صدفهای خوراکی مسبب مسمومیت اسهالی با صدفهای خوراکی ()DSP
جداسازی شدند .به همین دلیل ،این توکسین در گروه سموم  DSPطبقهبندی گردید .اما از
آنجایی که  YTXsدارای مکانیسم عمل مشابه سموم اسید اوکادائیک و مشتقات آن (یعنی
مهار پروتئین فسفاتازها) نمیباشند ،این توکسین به تازگی در گروه مسمومیت نوروتوکسیک
با صدفهای خوراکی ( )NSPقرار گرفته است ( 56و .)59
اخیراً مشخص شده است که سلولهای عصبی هدف اصلی این نوروتوکسین قوی
میباشند .با این وجود ،جایگاه عمل و مکانیسم اثر  YTXناشناخته است (.)53
مطالعات نشان داده است که  YTXموجب افزایش دو برابری میزان کلسیم سیتوزولی در
سلولهای عصبی مخچهای گردید که به کمک آنتاگونیستهای کانال کلسیمی حساس به
ولتاژ مانند نیفدیپین و وراپامیل مهار شده بود ( 56 ،5و  .)53این نتایج پیشنهاد مینماید که
 YTXممکن است به طور مستقیم با کانالهای کلسیمی و یا کانالهای سدیمی برهمکنش
داشته باشد (.)91
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شکل  :۳ساختار شیمیایی یسوتوکسین و آنالوگهای مربوط به آن ()59

مطالعات نشان داده است که  YTXموجب افزایش دو برابری میزان کلسیم سیتوزولی در
سلولهای عصبی مخچهای گردید که به کمک آنتاگونیستهای کانال کلسیمی حساس به
ولتاژ مانند نیفدیپین و وراپامیل مهار شده بود ( 56 ،5و  .)53این نتایج پیشنهاد مینماید که
 YTXممکن است به طور مستقیم با کانالهای کلسیمی و یا کانالهای سدیمی برهمکنش
داشته باشد (.)91
تغییرات سطوح داخل سلولی کلسیم ،تغییر در سطوح پیام رسان ثانویه  AMPحلقوی
( ،)Cyclic adenosine monophosphateتغییر اسکلت سلولی و مولکول چسبنده ،فعالسازی
کاسپازها ،مرگ سلولی و باز کردن منافذ نفوذپذیر میتوکندری از اثرات دیگر در معرض قرار
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گرفتن با  YTXمیباشند (.)56
چندین مطالعه تأیید کنندة نقش  YTXبر روی ترکیبات اسکلت سلولی (به ویژه
-Fاکتین) و نیز مسیر تخریب مولکولهای چسبان مانند  -Eکادهرین (این مولکولهای
چسبان در سلولهای اپی تلیال به کمک پروتئینهای بتا و گاما کاتنین به  -Fاکتین متصل
میشوند) میباشند ( 53و .)95
 -Eکادهرینها ،پروتئینهای ترانس ممبران (تراپوسته) هستند که نقش مهمی در
اتصاالت سلول به سلول وابسته به کلسیم و سلول به سوبسترا ایفا مینمایند .تغییر بیان در
این مولکولها ارتباط مستقیمی با گسترش تومور و تشکیل متاستاز در چندین سرطان انسانی
دارد ( .)95مکانیسم دقیقی که  YTXدر غلظت نانوموالر خود قادر به تخریب مسیر -E
کادهرین میباشد هنوز ناشناخته باقی مانده است .اما فرضیهها حاکی از تغییر دورهای
پروتئینهای غشای پالسما و به دنبال آن مهار ساخت درونی و تخریب  -Eکادهرین میباشد
( .)99با این روش ،سم میتواند تقریباً تمام فرآیندهای زیستی دخیل در عملکرد طبیعی سلول
را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به اختالل در چسبندگی و مرگ سلول شود.
مطالعات بسیاری اثرات  YTXبر روی فعالیت میتوکندری و نیز نقش آن در آپوپتوز را
مورد بررسی قرار دادهاند YTX .به عنوان یک بازکننده قوی منفذ میتواند به طور مستقیم
منافذ نفوذپذیر مربوط به نقل و انتقال ( )PTP) (Permeability Transition Poreرا در
میتوکندری تحت تأثیر قرار دهد .به طوری که زمان مورد نیاز برای باز کردن  PTPرا به نصف
کاهش داده و موجب القا دپالریزاسیون غشا میشود (.)56
اخیراً ،نقش مسیر میتوکندریایی در آپوپتوز ناشی از  YTXدر میوبالست ماهیچه اسکلتی
موش و رت به اثبات رسیده است .در این سلولها ،قرار گرفتن در معرض  511نانوموالر YTX

باعث القا کاهش پتانسیل غشای میتوکندری ،باز شدن  PTPو آزاد شدن سیتوکروم  Cو
فاکتورهای پیش آپوپتوز ( )Smac / DIABLOگردید (.)9۳
چندین مطالعه توانایی  YTXدر آپوپتوز و مرگ سلول را در ردههای مختلف سلولی نشان
دادهاند .بررسی رده سلولی نوروبالستوما  BE(2)-M17نشان داد که حضور  51نانوموالر از
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 YTXباعث القاء تغییرات مورفولوژیک و بیوشیمیایی خاص فرآیند آپوپتوز میگردد .برای
مثال افزایشی در اتصال  Annexin-Vمشاهده شد .این ویژگی مخصوص سلولهای آپوپتوتیک
بوده و نشان دهندة انتقال فسفاتیدیل سرین از غشای پالسمایی داخلی به غشا خارجی
میباشد .همچنین در این غلظت پس از  ۳9ساعت  YTXباعث افزایش فعالیت کاسپاز  9و
کاهش محتوای  DNAگردید (.)91
 YTXقادر به تغییر سطوح آدنوزین مونوفسفات حلقوی ( )cAMPبه عنوان یک پیام
رسان ثانویه میباشد .این عمل وابسته به حضور یا عدم حضور کلسیم میباشد .به طوری که
در صورت وجود کلسیم خارج سلولی ،افزایش موقتی در سطح  AMPحلقوی ایجاد میشود.
در حالی که با فقدان کلسیم خارج سلولی ،افزایش مداوم و پایداری در سطح  AMPحلقوی
به وجود میآید .همچنین اثر این توکسین بر روی سطوح گوانین مونوفسفات حلقوی ()cGMP
( )Cyclic guanosine monophosphateنیز تأیید شده است (.)59
اثر درمانی یسوتوکسین
یسوتوکسین برای بیماران آلزایمری نقش درمانی دارد تا سمّی .مشخص شده است که
سطوح پروتئین کیناز  Cدر بیماران مبتال به آلزایمر کاهش مییابد YTX .در مدل آزمایشگاهی
بیماری آلزایمر (نورونهای قشری ( )corticalاولیه  ،)xTg-AD9توانست از طریق مکانیسم
مربوط به فعالسازی و انتقال به غشای پالسمایی پروتئین کیناز  Cسیتوزولی ،بهبودی در
سطوح  Tauو بتا آمیلوئید ایجاد نماید (.)9۳
پالی توکسین ()Palytoxin) (PTX
این توکسین با فرمول شیمیایی  C129H223N3O54یکی از سمیترین و از نظر شیمیایی
پیچیدهترین توکسین دریایی غیرپروتئینی است که برای اولین بار در سال  5365از یک
مرجان ( )zoanthidبه نام پالیتوا توکسیکا ( )Palythoa toxicaجداسازی گردید ( 96و .)99
پس از آن شواهدی مبنی بر شناسایی پالیتوکسین در یک گونه از دینوفالژله به نام
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اوسترئوپسیس سیامنسیس ( )Ostreopsis siamensisمطرح گردید ( .)93امروزه حضور
اوواتوکسینهای ( d ،a )Ovatoxinsو  ،eماسکارنوتوکسین ( A )Mascarenotoxinsو  Bو
اوسترئوسین ( D )Ostreocinبه عنوان آنالوگی از پالیتوکسین در اوسترئوپسیس سیامنسیس
تأیید شده است (.)99-۳5
 PTXیک مولکول پلیکتاید بسیار پیچیده است که دارای  551اتم کربن به هم پیوسته
و حاوی  ۳۳مرکز کایرال میباشد .این ویژگی به همراه هشت پیوند دوگانه که قادر به نمایش
ایزومرهای سیس /ترانس هستند باعث ایجاد بیش از  5155استرئوایزومر در این توکسین شده
است( .شکل  96( )6و .)۳1

شکل  :6ساختار شیمیایی پالیتوکسین ()۳1

مکانیسم فعالیت پالیتوکسین
پمپ سدیم  -پتاسیم  ATPaseعضوی از پروتئین تراپوستهای  P-type ATPasesاست
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که کاتالیز (تسریع) کننده انتقال کاتیونها میباشد ( .)۳5این پمپ نقش مهمی در انتقال سه
یون سدیم از درون سلول به فضای خارج سلولی و نیز وارد کردن دو یون پتاسیم به سیتوزول
سلول ایفا میکند (شکل  .)9این انتقال با صرف یک مولکول  ATPانجام میشود ( ۳9و .)۳۳
این پمپ بر روی سطح سلول هر مهرهداری وجود دارد و شیب الکتروشیمیایی تولید شده
توسط پمپ سدیم برای نگهداری هموستاز سلولی ضروری است ( ۳1و .)۳1
سمّیّت پالیتوکسین به دلیل میل اتصالی بسیار باالی آن به بخش خارج سلولی زیرواحد
آلفا پمپ سدیم  -پتاسیم  ATPaseمیباشد ( .)۳1این امر موجب تشکیل یک منفذ (کانال)
کاتیونی نسبتاً غیرانتخابی در درون و یا نزدیک پمپ پروتئینی میگردد ( ۳9و .)۳1
پالیتوکسین اولین ترکیب سمّی است که باعث تشکیل کانال میشود .این امر موجب میشود
که یونهای تک ظرفیتی مثبت مانند سدیم و پتاسیم در خالف شیب غلظت آزادانه انتشار
یابند و در نتیجه گرادیانت یونی سلول تخریب گردد ( ۳9و  .)۳۳در حالت عادی حدود 511
یون از طریق این کانال عبور داده میشود .اما با حضور  PTXدر هر ثانیه میلیونها یون از
کانال منتشر میشوند ()۳۳
سیگواتوکسین ()Ciguatoxins) (CTX
این توکسین در گروه مسمومیت با ماهی سیگواترا ( )CFPقرار دارد .سیگواتوکسین یک
ترکیب سمّی چند حلقهای پلی اتری محلول در چربی میباشد که توسط یک گونة اپیفیت از
دینوفالژله دریایی به نام گامبیردیسکوس توکسیکوس ( )Gambierdiscus toxicusتولید
میگردد ( ۳6و  .)۳9این گونه همزیست ماکرو جلبک و یا متصل به مرجان مرده میباشد
( ۳6و .)۳3
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شکل  :9پالیتوکسین به بخش خارجی زیرواحد آلفا از پمپ سدیم ،پتاسیم ATPase -متصل میشود
و موجب تبدیل پمپ به یک کانال کاتیونی میگردد .در نتیجه یونهای  Naوارد سلول شده و یونهای
 Kاز داخل سلول به خارج هدایت میشوند .دپالریزاسیون غشا و افزایش کلسیم سیتوزولی باعث
تداخل در برخی از عملکردهای حیاتی سلولها میشود .تغییر غلظت کاتیونهای درون سلولی ،به ویژه
افزایش کلسیم ،به طور معمول با مرگ سلول همراه است PTX .عالوه بر تحریک آزادسازی پتاسیم از
انواع مختلف سلول و دپالریزاسیون تمام بافتهای تحریکپذیر میتواند باعث طیف گستردهای از
فعالیتهای دارویی ثانویه نیز شود .از این میان میتوان به انقباض شدید عضالت اسکلتی ،صاف و
قلبی ،اثرات قلبی و عروقی ،همولیز ،آزادسازی هیستامین ،پروستاگالندین و نوراپی نفرین ،تجمع
پالکت ،تحلیل استخوان و مهار حرکت اسپرم اشاره نمود (.)۳1

چیناین ( )Chinainو همکاران در سال  5151موفق به جداسازی سیگواتوکسین از گونه دیگری
از این دینوفالژله به نام گامبیردیسکوس پلی نسی انسیس ()Gambierdiscus polynesiensis
شدند ( .)51بررسیها نشان داده شده است که تولید سیگواتوکسین توسط گامبیردیسکوس
میتواند تحت تأثیر عوامل محیطی مانند نور ،شوری ( ،)11دما ،مقدار مواد مغذی و مراحل
رشد قرار گیرد ( .)51این توکسین دارای  59حلقه اتر بوده ( )15و بر اساس ساختار شیمیایی
دارای  9تایپ متفاوت میباشد .تایپ  5شامل  CTX1-3و  ،CTX-4A,Bتایپ  5شامل CTX-

 CTX-3C ،2A1و تایپ  9شامل  C-CTX1میباشد (( )5شکل .)3
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شکل  :3ساختار شیمیایی  CTXبر اساس تایپهای مختلف؛
تفاوت مربوط به زنجیرههای جانبی  5و  5میباشد (.)5

سیگواتوکسین و متابولیتهای آن در عضالت بیش از  ۳11گونه ماهی مانند باراکودا،
گروپر و اسنپر تجمع مییابد و هر ساله بیش از  51111انسان ( )15با مصرف آنها دچار
بیماریهای عصبی (بیحسی اندامها ،دهان و لب ،درد عضالت و مفاصل) ،قلبی  -عروقی و
گوارشی (اسهال و استفراغ) میشوند ( ۳9و  .)15سیگواتوکسین فعالیتی مشابه برِوتوکسین از
خود نشان میدهد و به طور انتخابی جایگاه اتصال  1از زیرواحد آلفا را در کانالهای سدیمی
عصبی مورد هدف قرار میدهد ( .)15با این وجود ،میل اتصال سیگواتوکسین به این جایگاه
بیشتر از برِوتوکسین میباشد.
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سیگواتوکسین کانالهای سدیمی مربوط به اعصاب محیطی (به خصوص گره رانویه) را
باز مینماید اما تأثیری بر روی کانالهای پتاسیمی ندارد ( 15و .)15
مطالعات فارماکولوژی نشان داده است که این توکسین در غلظت نانوموالر و پیکوموالر
قویترین فعال کننده کانالهای سدیمی وابسته به ولتاژ بوده و باعث دپالریزاسیون سلول،
تحریک خود به خودی عصب ،باال بردن غلظت درون سلولی کلسیم آزاد و تورم سلولهای
شوان و آکسون موجود در غشاهای تحریکپذیر میشوند ( ۳3 ،۳6،5و ( )15شکل .)51
به دنبال افزایش نفوذپذیری سدیم ،غشای پالسمایی توانایی خود در حفظ محیط داخلی
سلول و یا کنترل حجم آن را از دست میدهد و موجب تغییر مکانیسمهای انرژی زیستی،
تورم سلول و میتوکندری و تشکیل برآمدگی بر سطح سلول میشود ( 5و .)۳3
از طرف دیگر ،به نظر میرسد که فعال شدن کانالهای سدیم توسط سیگواتوکسین و به
دنبال آن ورود سدیم به پایانههای عصبی ،مسئول افزایش ناهمزمان آزادسازی انتقال دهندة
عصبی و کاهش وزیکولهای سیناپسی باشد (.)۳3
مایتوتوکسین ()Maitotoxins) (MTX
این توکسین در گروه مسمومیت با ماهی سیگواترا ( )CFPقرار دارد .مایتوتوکسین با
فرمول شیمیایی  C164H256O68S2Na2یکی دیگر از ترکیبات سمّی بسیار قوی و محلول در آب
است که توسط دینوفالژله گامبیردیسکوس توکسیکوس تولید میگردد ( .)19این توکسین در
بخشی از ساختار خود شبیه سیگواتوکسین میباشد .اما دارای تعداد زیادی مولکولهای چند
حلقهای اتری نردبانی شکل با گروههای متعدد هیدروکسیل و سولفات میباشد ()15
(شکل .)55تاکنون سه شکل از مایتوتوکسین شامل  MTX-2 ،MTX-1و  MTX-3در این
گونه دینوفالژله شناسایی شده است.
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شکل  :51جایگاههای اثر و مکانیسمهای فعالیت سیگواتوکسین؛ ( :)Aدر موتور و نورونهای حسی،
سیگواتوکسین باعث فعال شدن مداوم کانالهای سدیم ( )5و بلوکه شدن کانالهای پتاسیم ()5
میشود .این امر موجب دپالریزاسیون غشا ( )9و پتانسیلهای عمل خود به خودی در سلولهای
تحریکپذیر ( )۳میگردد .به دنبال افزایش بار سدیم آکسونها ،پایانههای عصبی و سلولهای شوان
( )Schwannپیش سیناپسی دچار تورم ( )1میشوند :)B( .در سیناپسها ،سیگواتوکسین با
آزادسازی کلسیم به واسطة  InsP3از مراکز داخلی ( )۳و یا از طریق فعال سازی کانالهای کلسیم به
واسطة دپالریزه شدن پایانهها ( )9باعث باال بردن غلظت کلسیم داخل سلولی میشود .همچنین
غلظتهای داخل سلولی کلسیم به دلیل تغییر در شیب غلظت سدیم و خروج آن از غشا افزایش
مییابد ( .)6پتانسیل عمل قوی آغاز شده در آکسون باعث تحریک آزادسازی مکرر ،همزمان و
ناهمزمان انتقال دهندة عصبی در سیناپس و اتصاالت عصبی  -عضالنی ( )3میشود .این امر موجب
انقباضات عضالنی خود به خودی و کزازی ( )tetanic) (10میگردد (.)۳3
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ب

شکل  :55الف) ساختار شیمیایی مایتوتوکسین ،ب) ساختار سه بعدی مایتوتوکسین میباشد (.)11

مایتوتوکسین با وزن مولکولی  9۳5۳یکی از بزرگترین و قویترین سموم غیرسنتزی
دریایی است که تاکنون شناخته شده است ( 15و  .)1۳به طوری که این توکسین حداقل 1
برابر سمیتر از تترودوتوکسین ( )Tetrodotoxinمیباشد ( .)5بررسیها نشان داده شده است
که تزریق داخل صفاقی  1/56میکروگرم بر میلیلیتر از این توکسین میتواند در موش کشنده
باشد (.)1۳
مطالعات فارماکولوژیک نشان داده است که مایتوتوکسین فعال کننده قوی کانالهای
کلسیمی وابسته به ولتاژ خارج سلولی در بسیاری از بافتها و اندامهای مختلف میباشد.
به طوری که با تحریک حرکت یونهای کلسیم در سراسر غشا دوالیهای در طیف گستردهای
از موجودات زنده ،موجب افزایش سطح سیتوزولی یونهای کلسیم میشود ( 5و .)19
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بنابراین به دنبال فعال شدن کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ و ورود یون کلسیم،
مایتوتوکسین میتواند به طور غیرمستقیم باعث ترشح هورمون و انتقال دهندههای عصبی
( ،)1۳شکست فسفواینوزیتاید ،فعالسازی پروتئین کیناز و دپالریزاسیون غشا گردد ( 5و .)11
با این حال ،مکان هدف اصلی  MTXو مکانیسم مولکولی فعالیت آن هنوز نامشخص است.
از طرف دیگر ،عقیده بر این است که مایتوتوکسین منافذی را بر روی کانالهای یونی
تشکیل میدهد .این امر موجب فعال شدن آبشار مرگ سلولی شده و در نتیجه برآمدگی غشاء
و لیز سلول ایجاد میگردد .همچنین مایتوتوکسین میتواند به طور غیرمستقیم پروتئازهای
متصل به کلسیم (کالپین 5-و کالپین )5-که در پدیده نکروز نقش دارند را فعال نماید (.)1۳
آزاسپیراسید ()Azaspiracids)( AZAs
این توکسین در گروه مسمومیت با آزاسپیراسید ( )AZPقرار دارد .آزاسپیراسید با فرمول
شیمیایی  C47H71NO12سموم پلی اتری هستند که توسط گونههای مولد توکسین آزادینیوم
( )Azadiniumو دینوفالژله پروتوپریدینیوم کراسیپس ( )Protoperidinium crassipesتولید
میشوند ( AZAs .)5از نظر ویژگیهای ساختاری تفاوت قابل توجهی نسبت به سایر سموم تولید
شده توسط دینوفالژلهها دارند .به طوری که این توکسین حاوی آرایش سه اسپیرو ،یک حلقة
آزازپپیرو ( )azazpiroکه با  -3 ،5داینوکسابی سیکلو نونان ()dinoxabicyclo[3.31] nonane-5،3
ادغام شده و نیز یک گروه کربوکسیلیک اسید انتهایی میباشد (شکل .)1۳( )59
 AZAدر صدفهای خوراکی تجمع مییابند و با مصرف آنها توسط انس باعث ایجاد
بیماریهای گوارشی میشوند .تاکنون بیش از  51آنالوگ طبیعی  AZAدر فیتوپالنکتونها و
صدفها شناسایی شده است .از این میان تنها  AZA2 ،AZA1و  AZA3سالمت انس را تهدید
میکنند (.)16
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شکل  :55ساختار شیمیایی آزاسپیراسید و آنالوگهای مربوط به آن ()5

مکانیسم فعالیت آزاسپیراسید
تا به امروز ،مکانیسم عمل  AZAمشخص نشده است ،اما آزمونهای غربالگری اولیه نشان
داده است که  AZA1توانایی تأثیر بر روی پروتئین فسفاتازهای مختلف ،کینازها ،گیرندههای
همراه با  -Gپروتئین و کانالهای یونی را دارد .در مجموع این اثرات را میتوان به اثر سوء
 AZA1بر عضوی از خانواده کانال پتاسیمی  ERGنسبت داد .هومولوگ انسانی این کانال
( )hERG) (Human ether-a-go-go-related geneدر طیف وسیعی از سلولها و بافتها مانند
مغز ،کبد ،کلیه ،پستان ،پانکراس و کلون بیان میشوند .این بیان وابسته به چرخه سلولی است
و میتواند به طور معمول در آپوپتوز و افزایش سطح تنظیمی سلولهای سرطانی نقش ایفا
نماید .حداقل سه زیرگروه از این کانال وجود دارد .از این میان زیرگروه  )ERG1( 5در مرحلة
رپالریزاسیون پتانسیل عمل قلب بسیار مهم است (.)19
 hERGکد کننده زیرواحد ( αتشکیل دهنده منفذ) در کانال پتاسیم وابسته به ولتاژ
میباشد .این کانال شامل چهار زیرواحد  αاست که هر کدام دارای شش دامنه ترانس ممبران
(تراپوستهای یا سرتاسری) ( )S1-S6میباشند .این دامنهها توسط لوپهای خارج سلولی و
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داخل سلولی به یکدیگر متصل میشوند .دامنههای  S5و  S6منافذ مرکزی کانال را تشکیل
میدهند ( 19و  .)13زیرواحد آلفا برای بیان عملکرد ،تشکیل منفذ ،تعیین خواص بیوفیزیکی
کانال کافی است و حاوی فیلتر انتخابی یون میباشد (( )55شکل )59

شکل  :59ساختار شماتیک کانال  hERG1و محل اتصال ترکیبات بلوکه کننده؛
( )Aکانال تترامری  hERG1در غشای پالسمایی )B( ،منطقه تشکیل منفذ )C( ،قسمت تاشو
( .)ribbon representationدایره کمرنگ در حفره ایجادی توسط دامنه تشکیل دهنده منفذ (یعنی
دامنههای ترانس ممبران  S5و  ،S6منافذ مارپیچ ( )P-hو فیلتر انتخابی ( ))SEL Filterنشان دهندة
جایگاه اتصال عمومی ترکیبات مهار کنندة زیرواحدهای آلفای کانال پتاسیمی میباشند .برای وضوح
بهتر تنها سه زیرواحد به تصویر کشیده شده است )D( .تصویر بزرگ شده یکی از زیرواحدهای آلفا
به همراه  ۳دامنه ترانس ممبران () S5-P ،S1-S6لینکر ،منافذ مارپیچ ( )P-hو فیلتر انتخابی ()SF
است .نواحی درون سلولی  Nو  -Cترمینال به ترتیب دامنه )Per-Arnt-Sim (PASو دامنه اتصال
نوکلئوتیدهای حلقوی ( )cNBDمیباشند (.)13
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انواع مختلفی از سموم طبیعی شناخته شدهاند که میتوانند کانالهای  hERGرا مورد
هدف قرار دهند .از این میان میتوان به زهر عقرب ،زهر عنکبوت ،سموم شقایق دریایی و
سموم جلبکی مانند سیگواتوکسین ،گامبریول اشاره نمود (.)19
توینر ( )Twinerو همکاران در سال  5155نشان دادند که  AZA1نیز مهار کنندة
کانالهای پتاسیمی وابسته به ولتاژ  hERGمیباشد ( .)16این عمل از طریق بلوکه کردن
قسمت خارجی منفذ هدایت کنندة یون و یا با اتصال فیزیکی به دامنه سنسور ولتاژ در دهانه
کانال hERGانجام میگیرد ( 16و  .)19بر همین اساس میتوان گفت که این سموم میتوانند
ابزاری مفید برای درک بهتر ویژگیهای ساختاری و عملکردی این کانالهای یونی باشند.
مطالعات ( in vivoدرون تن) در موش نشان داد که  AZA1باعث تغییر شکل ویلی اپی
تلیال روده ،آسیب به لنفوسیتهای  Tو  ،Bتجمع رسوبات اسید چرب در کبد ،افزایش شیوع
تومورهای ریه و هیپرپالزی در بافت پوششی معده میشود ( .)16از طرف دیگر مطالعات
آزمایشگاهی اثر بسیار سیتوتوکسیک  AZAsرا بر روی اسکلت سلولی و نیز خاصیت تحریک
کنندگی تولید  cAMPو آزادسازی کلسیم سیتوزولی را نشان میدهند ( 16و  .)۳1یافتههای
اخیر پیشنهاد مینماید که اگرچه این کالس توکسین ممکن است مکان هدف مولکولی متعدد
داشته باشد و همچنین مسیرهای نکروتیک را به صورت همزمان القا کند ،اما باعث ایجاد
آپوپتوز نیز میشود (.)۳5
اوکادائیک اسید ()OA( )Okadaic acid
این توکسین در گروه مسمومیت اسهالی صدفهای خوراکی ( )DSPقرار دارد (.)۳5
اوکادائیک اسید با فرمول شیمیایی  C44H68O13یکی از سموم دریایی چربی دوست تولید شده
توسط گونههای مختلف دینوفالژلهها مانند پروروسنتروم لیما ،5پروروسنتروم کونکاویوم،5
دینوفیزیس آکاتا 9و دینوفیزیس فورتی ۳میباشد ( ۳5و  .)۳9اوکادائیک اسید و آنالوگ آن
1

Prorocentrum lima
Prorocentrum concavum
3 Dynophysis acuta
4 Dynophysis fortii
2
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(دینوفیزیس توکسین ( ،)5)DTXsاز اعضا گروه مولکولهای پلیکتاید هستند که حاوی
حلقههای اتری فوران و پیران و یک آلفا هیدروکسی کربوکسیل میباشند ( .)۳9ساختار
پیچیده این مولکولها شامل چندین اسپیروکتال است که به حلقههای اتری متصل میباشند
(شکل .)5۳
اسپیروکتالها ساختارهای شیمیایی غیرمتعارفی هستند که در آنها دو اکسیژن قرار
دارد و مجهز به حلقههایی هستند که هر کدام به یک اتم کربن متصل میباشد ( .)۳5تفاوت
بین آنالوگها تنها مربوط به تعداد و یا موقعیت قرارگیری گروههای متیل است (.)۳9

شکل  :5۳ساختار شیمیایی اوکادائیک اسید و آنالوگ آن DTX1-3

در ابتدا تصور میشد که اوکادائیک اسید و آنالوگهای آن به طور اختصاصی تنها پروتئین
فسفاتازهای  5)PP1( 5و  )PP2A( 2Aرا مورد هدف قرار میدهند ( .)۳۳اما امروزه اثر این
توکسینها بر روی پروتئین فسفاتازهای دیگر ( PP4 ،PP2Bو  )PP5نیز به اثبات رسیده است
( .)۳5پروتئین فسفاتازها ،آنزیمهای کلیدی در دفسفریالسیون پروتئینهای سلولی میباشند (.)۳9
اتصال اوکادائیک اسید به گیرنده پروتئین فسفاتاز باعث هایپرفسفریالسیون
(فرافسفرگیری) پروتئینهای خاص در داخل سلولی میشود که تحت تأثیر این توکسین قرار
Dinophysis toxin
Protein phosphatases 1

1
2
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گرفته است .این امر به نوبة خود موجب کاهش کنترل ترشح سدیم و نفوذپذیری امالح سلول
میشود (.)۳9
بررسی میل اتصالی بین اوکادائیک اسید و مشتقات آن با پروتئین فسفاتاز  5Aنشان داده
است که میل اتصالی  5/۳ DTX1برابر بیشتر از بقیه و میل اتصالی  OAدو برابر بیشتر از
 DTX2است ( ۳5و .)۳9
اوکادائیک اسید و آنالوگ آن دینوفیزیس ،مهار کنندة قوی پروتئین فسفاتازها ،به ویژه
سرین و ترئونین فسفاتاز ( )۳۳میباشند که نقش مرکزی در تنظیم فرآیندهای مهم سلولی
مانند رشد ،تقسیم ،مرگ ،ترمیم و حفظ ساختار اسکلت سلولی دارند ( .)۳5مهار فسفاتاز باعث
تغییرات شدید در وضعیت فسفریالسیون بسیاری از پروتئینهای سلولی میشوند .این امر
موجب متالشی شدن فرآیندهای تنظیمی و اختالالت مختلف سلولی میگردند.
بر همین اساس پروتئینهای فسفریله انباشته شده و موجب درون رفت کلسیم میگردند.
 cAMPیا پروستاگالندین تولید میشود و باعث افزایش ترشح پایدار مایع به درون روده و در
نتیجه اسهال میگردد ( .)۳5در مجموع اطالعات کمی در مورد مکانیسمهای مولکولی و اجزای
درگیر در پاسخهای سلولی ناشی از اوکادائیک اسید وجود دارد .گستردهترین اثر سیتوتوکسیک
 OAمربوط به القای پدیده آپوپتوز است .این توکسین باعث مهار رشد یا آپوپتوز در بسیاری
از انواع سلولها مانند سلولهای روده ،سلولهای عصبی ،سلولهای کبدی ،سلولهای ریه،
سلولهای خونی و غیره میشود ( .)۳1مکانیسمهای درگیر در این فرآیند شامل تغییرات در
بیان ژنهای خاص ،کاهش پتانسیل غشای میتوکندری ،فعال شدن چندین ایزوفرم کاسپاز،
آزادسازی سیتوکروم  cاز فضای بین غشاء میتوکندری به سیتوزول ،مهار سنتز پروتئین و
اختالل در اسکلت سلولی میباشند ( ۳5و .)۳1
یکی از اهداف اصلی  OAاسکلت سلولی است .مطالعات نشان داده است که این توکسین
باعث القاء تغییرات مورفولوژیکی قابل توجه ،ناپایداری میکروتوبولها ،گرد شدن سلول ،از
دست رفتن ثبات اتصاالت مرکزی به دنبال از دست رفتن سازمان دهی اسکلت سلولی و نیز
از دست دادن خواص ممانعتی در انواع سلولهای مختلف میشود .پیشنهاد شده است که این
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تغییرات میتواند به دلیل مکانیسمهای مختلفی مانند اختالل در  -Fاکتین و یا هایپر
فسفریالسیون و فعال شدن کیناز باشد .این رویدادها باعث تحریک تجزیه اتصاالت محکم،
تغییرات در سطوح بیان ژنهای دخیل در حفظ ساختار سلول و یا فعالسازی عمومی
مسیرهای پیامدهی سلولی که موجب تجزیه اکتین و در نتیجه جدا شدن سلول میشوند (۳5
و .)۳۳
با وجود اینکه اوکادائیک اسید در گروه نوروتوکسینها طبقهبندی نشده است ،اما مطالعات
بسیاری نقش این توکسین را در آپوپتوز نورونی ،هایپرفسفریالسیون پروتئین  tauو تغییرات
مورفولوژیکی سلولهای عصبی و سیستمهای جانوری نشان دادهاند (.)۳5

شکل  :51مکانیسم احتمالی اوکادائیک اسید در القا سمّیّت عصبی
از طریق مهار فعالیت پروتئین کینازها و پروتئین فسفاتازها ()۳۳

تاو ،فسفوپروتئین اصلی در سیستم عصبی مرکزی است که معموالً حاوی دو تا سه گروه
فسفات در هر مولکول خود است .این پروتئین مسئول پایداری میکروتوبول ،حفظ طوالنیمدت
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توانایی ،یادگیری و حافظه است .فسفوریالسیون تاو معموالً توسط پروتئین کیناز و
دفسفریالسیون آن توسط پروتئین فسفاتازها  PP2Aانجام میشود .اعتقاد بر این است
هایپرفسفریالسیون غیرطبیعی تاو مسئول سمّیّت سلولهای عصبی و از دست دادن فعالیت
نورونی است که باعث پیشرفت تجمع  )Paired helical filaments( PHFsمیشود ( .)۳6این
رویداد یکی از نشانههای آسیب شناختی بیماری آلزایمر است ( ۳۳و ( )۳9شکل  .)51از آنجایی
که اوکادائیک اسید مهار کنندة  PP2Aمیباشد ،امروزه به عنوان ابزاری مفید در غربالگری
داروهای دخیل در پیشگیری و درمان بیماری آلزایمر ،مطالعه پاتولوژی آلزایمر و شناخت
مکانیسم تنظیم دژنراسیون سلولهای عصبی ،شناخته شده است ( ۳۳و .)۳9
نتیجهگیری
توکسینهای دینوفالژلههای دریایی دارای ساختارهای شیمیایی و عملکردهای زیستی
متنوعی میباشند .بیشتر این توکسینهای در یکی از گروه نوروتوکسینها قرار دارند .این
توکسینهای چند حلقهای اتری و یا پلی کتایدی از طریق مکانیسمهایی مانند تغییر در کانال
و یا پمپهای یونی غشا سلولی ،اثر بر عملکرد طبیعی بافتهای عصبی ،مهار سرین /ترئونین
فسفوپروئتین فسفاتازها ،اختالل در مکانیسم کنترل سلولی و تغییر در اسکلت سلولی نقش
عملکردی خود را ایفا مینمایند .آگاهی از ساختار و مکانیسم اثر این توکسینها میتواند روشی
مفید در مبارزه با بیماریزایی آنها و یا ابزاری برای طراحی داروهای جدید باشد.
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مقدمه
دریا بیش از  61درصد از سطح کرة زمین را پوشانده است .این محیط از تنوع زیستی
خارق العادهای برخوردار است به طوری که بیش از  31درصد از کل بیوسفر (زیست کره) را
در خود جای داده است .تنوع میکروبی در این محیط منبع بینهایتی از ترکیبات شیمیایی
جدید را ایجاد نموده است .اگرچه  33درصد از ترکیبات میکروبی مانند آنتیبیوتیکها و
متابولیتها از میکروارگانیسمهای خاکی مشتق شدهاند ،با این وجود از اواخر دهة ،5391
تالشها برای دستیابی به ترکیبات جدید و مهم زیستی از منابعی مانند دریا که کمتر مورد
بررسی قرار گرفتهاند ،آغاز گردید ( 5و .)5
تجزیه و تحلیل ساده دادههای مطالعات گذشته ،نشان میدهد که یک جستجو با عنوان
”دارو از دریا“ ،با افزایش  59درصدی در هر سال مواجهه بوده است و این میزان در حال
افزایش میباشد .بنابراین به جرأت میتوان گفت اقیانوسها ،کتابخانه عظیمی از ترکیبات و
محصوالت طبیعی منحصر به فرد و مواد فعال زیستی امیدوار کننده و شگفتآور میباشند،
که هرگز در محیط زیست زمینی یافت نمیگردند ( 9و .)۳
توکسینهای میکروبی ،ترکیباتی هستند که به وسیلة میکروارگانیسمهایی مانند
باکتریها ،ویروسها و قارچها تولید میشوند .این ترکیبات از عوامل مهم بیماریزایی میکروبی
بوده و با هدف ایجاد بیماری و یا در پاسخ به سیستم ایمنی میزبان به منظور بقا تولید میگردند
( .)1از طرف دیگر ،توکسینهای میکروبی دارای کاربردهای دیگری در علم پزشکی نیز
میباشند .از این میان میتوان به استفاده از آنها به عنوان ابزاری در نوروبیولوژی و
زیستشناسی سلولی ،مبارزه با بیماریزایی میکروبی و توسعه داروهای ضدسرطانی جدید و
سایر داروها اشاره نمود (.)۳
در این مطالعة مروری ،مهمترین سموم دریایی تولید شده توسط گونههای مختلف
باکتریهای دریایی ،ساختار و مکانیسم اثر آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
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تعریف توکسین
کلمه سم (توکسین) از یک واژه در یونان باستان به نام توکسیکون 5گرفته شده است.
توکسین ،یک ماده سمّی تولید شده توسط سلولهای زنده و ارگانیسمها میباشد .این اصطالح
برای اولین بار توسط یک شیمیدان آلی به نام لودویگ برایگر ()5353-59۳3( )Ludwig Brieger
مورد استفاده قرار گرفت .اصطالح بیوتوکسین 5گاهی برای نشان دادن منشأ زیستی سم
استفاده میشود .بیشتر بیوتوکسینها در گروه بیوتوکسینهای قارچی (مایکوتوکسین)،
میکروبی ،گیاهی (فیکوتوکسین) و جانوری قرار میگیرند (.)۳
توکسینها به صورت مولکولهای کوچک ،پپتیدها و یا پروتئینهایی میباشند که
میتوانند از طریق تماس یا جذب توسط بافتهای بدن و برهمکنش با ماکرومولکولهای
زیستی از جمله آنزیمها و یا گیرندههای سلولی ایجاد بیماری کنند.
توکسینهای باکتریایی
سموم تولید شده توسط باکتریهای بیماریزا موجب تداخل عملکردهای فیزیولوژیکی
سلولها شده و گهگاه کشنده میباشند .این سموم بر روی غشاء سلولی (همولیزین ،لیزین،
فسفولیپاز) یا برخی از مکی درون سلولی اثرگذار هستند .در اغلب موارد ،سموم همگام با دیگر
عوامل بیماریزا که باکتریها را قادر به استقرار در میزبان ،مقاومت و یا فرار از مکانیسم دفاعی
میزبان میسازند ،عمل مینمایند (.)6
اگرچه سموم باکتریایی برای سالهای زیادی مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،اما تنها تعداد
کمی از آنها به طور کامل شناخته شده و مکانیسم فعالیت آنها در سطح مولکولی تعیین
شدهاند.
توکسینهای باکتریها را به طور کلی میتوان به دو دسته تقسیمبندی نمود:
 )5اندوتوکسینها :9از اجزای دیواره سلولی باکتریایی مانند غشاء خارجی میباشند و پس
1

Toxikon
Biotoxin
3 Endotoxins
2
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از لیز باکتری ،به درون محیط آزاد میشوند .از بارزترین اندوتوکسین باکتریایی میتوان به
لیپوپلیساکارید ( 5)LPSموجود در باکتریهای گرم منفی اشاره نمود (.)1
 )5اگزوتوکسینها :5به طور عمده از جنس پروتئین و گاهی اوقات قطعهای پلی پپتیدی
هستند و از طریق غشاء باکتریایی و یا با لیز باکتری به درون محیط ترشح میشوند (.)6
اسامی توکسینها معموالً به محل اثرگذاری آنها برمیگردد .برای مثال انتروتوکسین
(اثرگذاری بر روی روده و دستگاه گوارش) ،نوروتوکسین (اثرگذاری بر روی سلولهای عصبی)،
لوکوسیدین (اثرگذاری بر روی لوکوسیتها) ،همولیزین (اثرگذاری بر روی سلولهای گلبول
قرمز خون) ،سیتوتوکسین (اثرگذاری بر روی دامنه گستردهای از سلولهای بدن میزبان) و
غیره ( ۳و .)6
این اختصاصیت مربوط به حضور گیرندههای غشایی اختصاصی یک سم ویژه بر روی
سطح سلول است .این گیرندهها که معموالً به طور تصادفی بر روی سطح غشاء توزیع شدهاند
ممکن است از جنسهای گلیکوپروتئین ،گانگلیوزید ،استرول و مولکولهای ناشناخته دیگر
باشند (.)6
توکسینها برای ورود به سلول میزبان حداقل از دو نوع مکانیسم استفاده میکنند:
 -5ورود مستقیم :برخی از سموم پروتئینی با وزن مولکولی باال از دو پروتومر  Aو B

ساخته شدهاند .در این مکانیسم ،بخش  Bاز توکسین به گیرنده اختصاصی خود در سطح
سلول میزبان متصل میشود .سپس با ایجاد یک منفذ در غشاء سلول میزبان ،بخش  Aکه
سمّیّت اصلی را دارا میباشد ،از این حفره به درون سلول انتقال مییابد (.)9
 -5ورود توسط اندوسیتوز وابسته به گیرنده :در این مکانیسم پس از اتصال توکسین به
سطح سلول میزبان ،فرآیند اندوسیتوز در سلول القا میگردد .توکسین به صورت یک اندوزوم
به درون سلول وارد میشود .در این هنگام یونهای  H+به درون اندوزوم وارد شده و  pHدرون
آن به سرعت پایین میآید .شرایط اسیدی تولید شده بخش  Bرا از بخش  Aجدا میکند .در

Lipopolysaccharide
Exotoxins

1
2
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این فرآیند بخش  Aاز درون غشاء عبور داده میشود و به سمت سیتوپالسم سلول آزاد
میگردد .اما بخش  Bدرون اندوزوم باقی میماند و از طرف دیگر سلول خارج میشود (.)3
نقش باکتریهای همزیست در تولید متابولیتهای ثانویه
در گذشته به منظور جستجوی محصوالت طبیعی دریایی ،مطالعات بر روی گیاهان
دریایی و بیمهرگان نرمتن متمرکز بوده است .با توجه به اینکه تقریباً تمام موجودات جمعآوری
شده برای مطالعه شیمیایی دارای میکروارگانیسمهای همراه بودهاند ،باید به این سؤال در مورد
منشأ واقعی بیوسنتز مولکولهای جدا شده از بیمهرگان و گیاهان پاسخ داده شود .پرداختن
به این سؤال زمانی اهمیت پیدا میکند که مشخص شده است که در مهرگان دریایی به عنوان
مثال اسفنجها ،اجتماعات باکتریهای همزیست حدود  11درصد از کل توده زیستی (بیوماس)
آنها را تشکیل میدهند (.)51
شواهد زیادی مبنی بر منشأ باکتریایی متابولیتهای دریایی وجود دارد .قابل توجهترین
مثال برای تولید باکتریایی یک متابولیت که در اصل به موجود زنده دیگری نسبت داده شده
است ،مربوط به یک توکسین عصبی به نام تترودوتوکسین ( )Tetrodotoxin()TTXمیباشد.
تحقیقات در مورد منشأ این سم نشان داد که  TTXبه عنوان یک محصول تخمیری از باکتری
ویبریو و سودوموناس تولید میگردد ( .)55مطالعات اخیر نشان دادهاند که  TTXتوسط انواع
مختلف دیگری از باکتریهای دریایی با تاکسونومیهای متنوع تولید میشوند .از این میان
میتوان به باسیلوس ( 55و  ،)59فتوباکتریوم ( ،)55شیوانال ( 55و  ،)5۳استرپتومایسز (،)51
موراکسال ،آلتروموناس ،اسینتوباکتر و اروموناس اشاره نمود (.)59
این اطالعات پیشنهاد میکند که باکتریها تنها منشأ  TTXهستند که ممکن است از
طریق زنجیره غذایی در بیمهرگان تجمع یابند .از طرف دیگر با افزایش مطالعات در این زمینه،
توکسینهای دیگری نیز با منشأ باکتریهای دریایی شناسایی شدهاند .از این میان میتوان به
توکسینهای دریایی نئوسوروگاتوکسین ( ،)Neosurugatoxinساکسیتوکسین ()STX
( )Saxitoxinو سیانوتوکسینها اشاره نمود (.)5۳
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تترودوتوکسین ()TTX
این توکسین عصبی (نوروتوکسین) با فرمول شیمیایی  C11H17N8O3یک مولکول
هتروسیکلیک است که برای اولین بار در سال  5313توسط دانشمند ژاپنی یاشیزومی تاهارا
( )Yashizumi Taharaاز بادکنک ماهی ( )Puffer fishجداسازی و شناسایی گردید (.)55
این سم به طور انتخابی کانالهای سدیم را در سلولهای عصبی و عضالنی منع میکند (.)56
 TTXدارای شش گروه هیدروکسیل ،یک گروه گوانیدینیوم و یک حلقة پیریدین با
سیستم حلقه متصل اضافی است (شکل  .)59( )5با وجود اینکه در حال حاضر این توکسین
با موفقیت در آزمایشگاه سنتز میشود اما هنوز مسیر سنتز آن در ارگانیسمها به طور کامل
شناخته شده نمیباشد .این توکسین در  pHفیزیولوژیکی دارای بار مثبت میباشد .از
ویژگیهای فیزیکی متمایز این سم در هنگام خالص بودن میتوان به پودر سفید و بیبو ،بدون
طعم و محلول در آب ،مقاوم در برابر حرارت (تا دمای حدود  551درجة سلسیوس) آن اشاره
نمود ( 55و  .)55همچنین این سم  511بار بیشتر از سیانور سمّی میباشد (.)55
در سالهای اخیر توزیع گسترده  TTXدر میان گروههای متنوع از موجودات به اثبات
رسیده شده است ( .)59نوگوشی ( )Noguchiو همکاران در سال  539۳اولین باکتری تولید
کننده  TTXکه متعلق به جنس ویبریو بود را از روده خرچنگ دریایی (آترگاتیس فلوریدوس)
( )Atergatis floridusجداسازی نمودند .در همین سال باکتری سودوموناس به عنوان دومین
جنس تولید کننده  TTXاز جلبکهای آهکی قرمز دریایی (جانیا اس پی 5).جداسازی و معرفی
گردید ( .)55تعداد سویههای باکتریایی تولید کننده این توکسین به سرعت در حال گسترش
هستند؛ به طوری که از سال  539۳تاکنون بیش از  59جنس از باکتریهای دریازی به عنوان
تولید کنندگان میکروبی  TTXمعرفی شدهاند.

Jania sp.

1
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شکل  :5ساختار شیمیایی تترودوتوکسین،
سم عصبی تولید شده توسط چندین گونه باکتریایی ()59

بر همین اساس ،باکتریهای تولید کننده  TTXاز نظر تاکسونومی در  ۳شاخه
پروتئوباکتریا ،5اکتینوباکتریا ،5فرمیکات 9و باکتروئیدتس ۳قرار میگیرند .از این میان ،شاخه
پروتئوباکتر به عنوان شاخه غالب در تولید این سم شناخته شده است (.)55
گونههای موجود در جنس ویبریو به ویژه ویبریو آلژینوالیتیکوس 1به عنوان غالبترین
تولید کنندگان  TTXمطرح میباشند ( 56و  .)53با توجه به تولید باکتریایی این سم (،)59
این فرضیه که باکتریها تولید کنندگان اصلی این سم در طبیعت میباشند ،منطقی به نظر
میرسد .با این وجود ،در برخی از مطالعات محدود ،عدم وجود باکتری در موجودات دریایی
تولید کننده تترودوتوکسین گزارش شده است (.)51
در مطالعات مختلف ،حضور باکتریهای تولید کننده تترودوتوکسین در رسوبات دریایی
به اثبات رسیده است ( .)51دو ( )Doو همکاران در سال  5331در ژاپن ،رسوبات دریایی را با
هدف شناسایی باکتریهای تولید کننده تترودوتوکسین مورد بررسی قرار دادند .با توجه به
نتایج آنها مشخص گردید که باکتریهای تولید کننده  TTXمحدود به گروه تاکسونومیکی
خاصی نمیباشند .گروههای مختلفی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی از جمله باسیلوس،

1

Proteobacteria
Actinobacteria
3 Firmicutes
4 Bacteroidetes
5 Vibrio alginolyticus
2
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میکروکوکوس ،اسینتوباکتر ،اروموناس ،آلکالیژنز ،آلتروموناس ،فالوباکتریوم ،موراکسال،
سودوموناس و ویبریو توانایی تولید سم  TTXرا دارا بودند (.)59
همچنین این محقق در سال  5339با بررسی رسوبات دریاچة سووا 5در ژاپن ،موفق به
جداسازی  1جنس باکتریایی تولید کننده  TTXگردید ( .)55این باکتریها شامل جنسهای
باسیلوس ،میکروکوکوس ،کائولوباکتر 5و فالوباکتریوم بودند.
سوشا ( )Sousaو همکاران در سال  ،5155باکتریهای تولید کننده تترودوتوکسین
جداسازی شده از دو گونه شکم پایان دریایی (گاستروپود) به نامهای مونودونتا توربینات 9و
جی بوال آمبیلیکالیس ۳را در سواحل شمالی پرتغال مورد بررسی قرار دادند ( .)55یافتههای
آنها نشان داد که باکتریهای شناسایی شده متعلق به جنسهای ویبریو ،سودوآلتروموناس،
شیوانال ،فتوباکتریوم و باسیلوس بودهاند.
سیمیدو ( )Simiduو همکاران در سال  ،5331تعداد  9سویه باکتری دریایی تولید کننده
تترودوتوکسین را از سطح جلبکهای قرمز و ماهی بادکنکی در ژاپن جداسازی و از نظر
تاکسونومی مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که باکتریهای جداسازی شده به
دلیل عدم شباهت با جنس و گونههای شناخته شده در گروههای جدید قرار میگیرند .به
همین دلیل این  9سویه را به صورت  Listonella plagia sp. nov.بیووار Alteromonas ،II

 tetraodonis sp. nov.و  Shewanella alga sp. nov.نامگذاری نمودند (.)5۳
در جدول  5به طور خالصه باکتریهای تولید کننده  TTXکه از منابع مختلف مانند آب
تازه و رسوبات دریایی و نیز از مصرف کنندگان اولیه و ثانویه مانند پالنکتون ،جلبک قرمز
دریایی ،کرمهای روبانی ،گاستروپودها ،ماهی ستاره ،خرچنگ  ،xanthidهشت پا حلقهدار آبی
و بادکنک ماهیان جداسازی شدهاند ،نشان داده شده است.

1

Suwa
Caulobacter
3 Monodonta turbinate
4 Gibbula umbilicalis
2
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)TTX(  تنوع باکتریایی دریایی تولید کننده توکسین تترودوتوکسین5 جدول
رفرنس

سال

کشور

منبع جداسازی

ارگانیسم

شاخه

Vibrionaceae

55
55

5155
5155

5331
5119

پرتغال
پرتغال
کره
جنوبی
ژاپن
چین

)Gibbula umbilicalis( شکم پا
)Monodonta turbinate( شکم پا
Fugu vermicularis ( بادکنک ماهی
)radiates
رسوبات دریایی
)Nassarius semiplicatus( شکم پا

55

5111

59
59
55
55
55
55
55
55

5155
5155
5155
5155
5155
5155

پرتغال
پرتغال
پرتغال
پرتغال
پرتغال
پرتغال

5۳

5396

ژاپن

)Monodonta turbinate( شکم پا
بیوفیلم
)Gibbula umbilicalis( شکم پا
)Monodonta turbinate( شکم پا
)Gibbula umbilicalis( شکم پا
)Monodonta turbinate( شکم پا
روده بادکنک ماهی

51
5۳
56
55
5۳
5۳

5331
5396
5113
5155
5331
5331

تایوان
ژاپن
آمریکا
پرتغال
ژاپن
ژاپن

Vibrio sp.

Vibrionaceae strains
Vibrio gallaecicus
Vibrio gigantis
Vibrio tasmaniensis
Vibrio tapetis
Vibrio cyclitrophicus
Vibrio alginolyticus
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio fuscheri
Vibrio harveyi
Photobacterium
II  بیووارListonella plagia sp. nov.
Pseudomonadaceae

59

5396

ژاپن

59
51
53

5331
5331
539۳

ژاپن
تایوان
ژاپن

Fugu ( ماهی

پوست بادکنک

)poailonotus
رسوبات دریایی
)Niotha clathrata( شکم پا
)Jania sp.( جلبک قرمز

Pseudomonas sp.

Enterobacteriaceae

91
95

5111
511۳

95

5155

56

5151

هنگ
کنگ
هنگ
کنگ
هنگ
کنگ
چین

Chelonodon ( ماهی

بادکنک

)patoca
Chelonodon ( ماهی
Takifugu (

بادکنک

)patoca
روده بادکنک ماهی

)niphobles
Yongeichthys ( ماهی سمّی
)criniger

Serratia marcescens

Raoultella terrigena
Enterobacter cloaca

پروتئوباکتریا

)Fugu vermicularis vermicularis(
)Niotha clathrata( شکم پا
Xanthid خرچنگ
)Arothron hispidus( بادکنک ماهی
)Monodonta turbinate( شکم پا
بادکنک ماهی
)Jania sp.( جلبک قرمز

Vibrio splendidus

111
رفرنس
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کشور

56

5151

چین

59
51
59
99

5331
5331
5119
5151

ژاپن
تایوان
چین
چین

منبع جداسازی
Yongeichthys ( سمّی

ارگانیسم
ماهی

)criniger

Rahnella aquatilis
Aeromonadaceae

رسوبات دریایی
)Niotha clathrata( شکم پا
)Nassarius semiplicatus( شکم پا
)Takifugu obscurus( بادکنک ماهی

Aeromonas sp.
Aeromonas molluscorum
Shewanellaceae

59
55
9۳
55
91

5119
5155
5116
5155
5393

چین
پرتغال
ژاپن
پرتغال
ژاپن

Shewanella sp.

ژاپن

)Nassarius semiplicatus( شکم پا
)Monodonta turbinate( شکم پا
)Pseudocaligus fugu( پاروپایان
)Monodonta turbinate( شکم پا
)Takifugu niphobles( بادکنک ماهی
Lagocephalus ( بادکنک ماهی
)lunaris
)Jania sp.( جلبک قرمز

9۳

5155

تایلند

5۳

5331

59

5119

چین

)Nassarius semiplicatus( شکم پا

Marinomonas

51

5331

تایوان

)Niotha clathrata( شکم پا

59
96
5۳

5331
5393
5331

ژاپن
فیلیپین
ژاپن

رسوبات دریایی
)Octopus maculosus( اختاپوس
بادکنک ماهی

59

5331

ژاپن

رسوبات دریایی

Shewanella pacifica
Shewanella woodi
Shewanella surugensis
Shewanella putrefaciens
Shewanella alga sp. nov.
Oceanospirillaceae
Plesiomonaceae
Plesiomonas sp.
Alteromonadaceae
Alteromonas sp.
Alteromonas tetraodonis sp. nov.
Moraxellaceae
Acinetobacter sp.
Caulobacteraceae

55

5339

ژاپن

رسوبات دریایی

51

5331

تایوان

)Niotha clathrata( شکم پا

Pasteurella

59

5331

ژاپن

رسوبات دریایی

Moraxella

59

5331

ژاپن

رسوبات دریایی

Alcaligenes

55
99
55

5155
5111
5155

پرتغال
هلند
پرتغال

بیوفیلم و آبهای شیرین
)Meoma ventricosa( توتیای دریایی
بیوفیلم و آبهای شیرین

9۳

5116

ژاپن

)Pseudocaligus fugu( پاروپایان

Caulobacter sp.
Pasteurellaceae
Moraxellaceae
Alcaligenaceae
Pseudoalteromonadaceae
Pseudoalteromonas sp.
Pseudoalteromonas marina
Rhodobacteraceae
Roseobacter sp.

شاخه
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شاخه

منبع جداسازی

ارگانیسم

رفرنس

کشور

سال

هنگ
کنگ

511۳

93

رسوبات دریایی
رسوبات دریایی

ژاپن
ژاپن

5339
5331

55
59

بادکنک ماهی ()Arothron hispidus

هند

5151

۳1

بادکنک ماهی ()Arothron hispidus

هند

5151

۳1

رسوبات دریایی
تخمدان بادکنک ماهی ( Fugu
)rubripes

ژاپن

5335

۳5

چین

5111

۳5

ژاپن

5335

۳5

5339
5331
5155
5393
5151
5113
5155
5151

55
59
55
96
۳9
۳۳
55
۳1

5339
5331
5119

55
59
59

Microbacteriaceae
Microbacterium
arabinogalactanolyticum

بادکنک

ماهی ( Takifuguniphobles

)ovaryof

Micrococcaceae
Micrococcus sp.

اکتینوباکتریا

Dermacoccaceae
Kytococcus sedentarius
Cellulomonadaceae
Cellulomonas fimi
Actinomycetaceae
Actinomycete sp.
Nocardiopsis dassonvillei
Streptomycetacea

رسوبات دریایی

Streptomyces sp.
Bacillaceae

فرمیکات

Bacillus sp.

Bacillus horikoshii
Bacillus stratosphericus
Lysinibacillus fusiformis

ژاپن
رسوبات آب شیرین
ژاپن
رسوبات دریایی
پرتغال
شکم پا ()Gibbula umbilicalis
فیلیپین
اختاپوس ()Octopus maculosus
چین
بادکنک ماهی ()Fugu obscurus
چین
کبد بادکنک ماهی
پرتغال
شکم پا ()Gibbula umbilicalis
کبد بادکنک ماهی ( )Fugu obscurusچین

باکتریوئیدتس

Flavobacteriaceae

رسوبات دریایی
رسوبات دریایی

Flavobacterium sp.
Tenacibaculum

شکم پا ()Nassarius semiplicatus

ژاپن
ژاپن
چین

مکانیسم فعالیت تترودوتوکسین
جریان یونهای سدیم به درون سلولهای عصبی گامی ضروری در انتقال تکانههای
عصبی در رشتههای عصبی قابل تحریک و در امتداد آن آکسون است .سلولهای عادی آکسون،
دارای غلظتهای باالی یون پتاسیم ،غلظتهای پایین یون سدیم و پتانسیل منفی هستند.
آکسون با ورود یونهای سدیم به درون سلول و به دنبال آن تولید یک پتانسیل غشایی مثبت
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تحریک میگردد ( .)59کانالهای سدیمی وابسته به ولتاژ (Voltage-gated ( )VGSCs

 )sodium channelsاز اعضاء باال خانواده (سوپرفامیلی) پروتئین کانال یونی هستند .این
کانالها با اجازه دادن به ورود یونهای سدیم نقش اساسی در عملکرد سلولهای عصبی و
غیرعصبی ،شروع و انتشار پتانسیلهای عمل در سلولهای تحریکپذیر ایفا میکنند (.)۳۳
 VGSCsپروتئینهای بزرگ جداییناپذیر غشایی هستند که از یک زیرواحد آلفا (5۳1
کیلو دالتون) و یک یا چند زیرواحد کمکی  βتشکیل شدهاند ( .)۳6زیرواحد آلفا برای بیان
عملکرد ،تشکیل منفذ ،تعیین خواص بیوفیزیکی کانال کافی است و حاوی فیلتر انتخابی یون
میباشد ( .)۳۳زیرواحدهای بتا میتوانند صفات وابسته به ولتاژ و حرکت (کینتیک) کانالها را
تغییر دهند .از طرفی در محلی سازی کانالها و برهمکنش با مولکولهای چسبنده سلول،
ماتریکس خارج سلولی و اسکلت داخل سلولی نقش ایفا مینمایند (.)۳9
 3ایزوفرم از زیرواحد آلفا در پستانداران شناسایی شده است .این زیرواحدها توسط
ژنهای مختلف کدگذاری میشوند و  3زیرگروه  VGSCرا ایجاد میکنند (.)Nav1.1–Nav1.9
یک ایزوفرم  )NaX( 51نیز شناسایی شده است که به عنوان یک پروتئین مرتبط عمل میکند
و  VGSCرا کد نمیکند.
شکل  5نمایی شماتیک از زیرواحدهای آلفا میباشد .این زیرواحدها پلی پپتیدهای بزرگی
هستند که همگی در مجموع از نظر ساختار کلی مشترک هستند .این ساختار دارای  ۳دامنه
همولوگ ( )DI-DIVمیباشد .هر دامنه حاوی  ۳قطعه آلفا -مارپیچی تراپوستهای
(( )Transmembraneپروتئین غشا سرتاسری) است که توسط لوپهای خارج سلولی و داخل
سلولی به یکدیگر متصل میشوند (.)۳۳
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شکل  :5حضور زیرواحدهای آلفا و جایگاه اتصال تترودوتوکسین ( )TTXدر کانال سدیمی وابسته به ولتاژ؛
زیرواحدهای آلفا در کانال سدیمی وابسته به ولتاژ از  ۳دامنه همولوگ ( )DI-IVتشکیل شدهاند .هر
دامنه شامل  ۳قطعه تراپوسته آلفا هلیکس است ( )۳-5قطعه ( ۳قرمز تیره) مربوط به سنسور ولتاژ
است .جایگاههای فسفوریالسیون آنزیمهای پروتئین کیناز  )A (PKAو پروتئین کیناز  )C (PKCبه
ترتیب با دایره زرد و مربع قهوهای نشان داده شده است .دروازه غیرفعال سریع (موتیف  )IFMدر
لوپ درون سلولی بین دامنههای  9و  ۳واقع شده است و با حرف ( Hدر بیضی صورتی) مشخص
شده است .دوایر صورتی جایگاههای درگیر در تشکیل گیرنده دروازه غیرفعال را نشان میدهند.
لوپهای  Pبین مارپیچهای  1و ( ۳به رنگ آبی) واقع شدهاند و قطعات  ore-liningهستند.
حلقههای خارجی (موتیف  )EEDDو داخلی (موتیف ( )DEKAبه ترتیب باندهای سبز و بنفش) از
اسیدهای آمینه (دایرههایی با رنگهای یاد شده) تشکیل شدهاند .مولکول  TTXبا واحدهای اسید
آمینه موجود در این دو حلقه در منفذ کانال ،برهمکنش میدهد (.)۳۳

توالیهای اختصاصی اسید آمینه زیرواحد آلفا ،دیواره منافذ کانالهای یونی ،حسگر ولتاژ،
دریچه غیرفعال و جایگاههای فسفوریالسیون پروتئین را تشکیل میدهند ( .)۳3همچنین
زیرواحد آلفا حاوی جایگاه اتصال برای بیحسی موضعی ،ضدآریتمی (نامنظمی ضربان قلب)
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و داروهای ضدصرع ( )11میباشد .از طرفی ،جایگاه اتصالی نیز برای گروههای مختلف
نوروتوکسینها دارند که میتوانند به طور قابل توجهی عملکرد کانال را تغییر دهند (.)15
تترودوتوکسین به جایگاه  5گیرنده نوروتوکسین در زیرواحد آلفا (درون هشتی بیرونی
 )VGSCمتصل میشود .و از آنجایی که  TTXبزرگتر از سدیم میباشد با مسدود کردن
منافذ بیرونی کانال ،از ورود یونهای سدیم جلوگیری میکند (شکل  .)9این اتصال مانع از
انتشار پتانسیلهای عمل شده و در نتیجه عملکرد ماهیچه و سلول عصبی فلج میشود (.)۳۳
تترودوتوکسین در مسدود کردن کانال یون سدیم و در نتیجه جریان یونهای سدیم کامالً
اختصاصی عمل میکند .در حالی که تأثیری بر روی یونهای پتاسیم ندارد (.)55

شکل  :9ساختار کانال سدیمی وابسته به ولتاژ و محل اتصال تترودوتوکسین به آن

 3زیرگروه  VGSCکه در پستانداران شناسایی شده است از نظر سینتیک و صفات وابسته
به ولتاژ متمایز بوده و در محلیسازی بافتشان و حساسیت نسبت به  TTXمتفاوت میباشند.
غلظتهای نانوموالر از  TTXزیرگروههای  Nav1.1تا  Nav1.6 ،Nav1.4و Nav1.7

(VGSCsهای حساس به  )TTXرا بلوک میکند .در حالی که غلظتهای بسیار باالتر
(میکروموالر) از  TTXبرای بلوک کردن زیرگروههای  Nav1.8 ،Nav1.5و Nav1.9

(VGSCsهای مقاوم به  )TTXمورد نیاز است (.)15
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بنابراین ،در پستانداران ،اثرات فیزیولوژیکی  TTXدر میان بافتهای تحریکپذیر مختلف
بسته به ایزوفرمهای  VGSCبیان شده در سلولهایشان ،متفاوت میباشد (.)۳۳
نقشهای عملکردی VGSCهایی که توسط سلولهای عصبی بیان میشوند به خوبی
مشخص شده است (تشکیل و انتقال پتانسیلهای عمل) VGSCs .همچنین در بسیاری از
سلولهای غیرعصبی موجود در سیستم عصبی و خارج از سیستم عصبی وجود دارند .با این
وجود نقش آنها در اعمال سلولی این سلولها به طور کامل مشخص نشده است (.)19
به طور اختصاصیVGSCs ،های حساس و مقاوم به تترودوتوکسین در برخی از انواع
سلولهای موجود در سیستم عصبی مرکزی مانند آستروسیت بیان میشوند .عالوه بر این ،به
نظر میرسد که VGSCsها نقش مهمی در عملکرد و زنده ماندن این سلولها ایفا نمایند.
بنابراین ،مطالعات بالینی که در آنها  TTXو یا عوامل شبیه  TTXبه سیستم عصبی مرکزی
معرفی میشوند باید به دقت از نظر تغییر در عملکرد عصبی مورد بررسی قرار گیرند (.)۳۳
امروزه VGSCsها به دلیل پتانسیل درمانیشان بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند .جهش
در ژنهای کد کننده ( VGSCsبه نام آسیب کانالی)( )Channelopathiesبه عنوان علت
بیماریهای متعدد ارثی مانند بیماریهای قلبی ،ماهیچه اسکلتی ،مغز و اعصاب محیطی
شناسایی شدهاند .عالوه بر این ،مشخص شده است که تغییر در بیان ژنهای غیرجهش یافته
 VGSCمیتوانند در درمان برخی از اختالالت مانند درد و بیماری مالتیپل اسکلروز Multiple

 ))sclerosis MSنقش داشته باشند (.)1۳
اهمیت تترودوتوکسین در پزشکی
اگرچه تترودوتوکسین یک سم مهلک و کشنده است ،به تازگی مطالعات بسیاری بر روی
اثرات بالقوه درمانی و بازاریابی  TTXبه عنوان دارو انجام شده است .همانگونه که قبالً نیز
ذکر گردید تترودوتوکسین یک نوروتوکسین قوی است که کانال سدیم وابسته به ولتاژ
( )VGSCsرا مسدود مینماید .این ویژگی دلیل استفاده از تترودوتوکسین در پزشکی میباشد.
 VGSCsنقش مهمی در عملکرد نورونها در شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک ایفا میکند.
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VGSCsها بر اساس حساسیت به  TTXبه دو گروه کانالهای حساس و مقاوم به TTX

تقسیمبندی میشوند .مطالعات انجام شده نشان میدهد که تغییر در بیان و یا عملکرد برخی
از VGSCsهای حساس به  TTXدر تعدادی از شرایط دردهای مزمن نقش دارند .امروزه تجویز
 TTXدر دوزهای پایینتر از آنچه که در تولید و انتقال پتانسیلهای عمل در سلولهای عصبی
نرمال (غیر آسیب دیده) تداخل ایجاد مینمایند ،در انسان و حیوانات آزمایشگاهی تحت شرایط
درد متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است .این اطالعات نقش  TTXبه عنوان یک عامل
درمانی بالقوه برای درد را نشان میدهد (.)۳۳
بر همین اساس ،تترودوتوکسین ممکن است در آینده به منظور اهداف پزشکی مانند مقابله
با درد بیماران مبتال به سرطان ،تسکین عالئم ترک در معتادان مواد مخدر ،استفاده در بیهوشی
و پیشگیری از آسیب ایسکمیک مغز و به دنبال آن سکته مغزی مورد استفاده قرار گیرد.
محققان کمپانی  WEXدریافتهاند که دوز کمی از تترودوتوکسین میتواند به عنوان یک
مسکن بسیار قوی عمل کند .این شرکت در حال آزمایش یک محصول به نام تترودین 1است
که مانع از عالئم ترک هروئین میشود .در حال حاضر متادون رایجترین درمان اعتیاد به
هروئین است اما به خودی خود میتواند اعتیادآور باشد .ادعا میشود که تترودین اعتیادآور
نیست و در فاز سوم آزمایشهای بالینی خود قرار دارد (.)11
نئوسوروگاتوکسین ()Neosurugatoxin) (NSTX
این سم با فرمول شیمیایی C30H34N5O15Br. H2Oیک ترکیب چند حلقهای است (شکل
 )۳که برای اولین بار در سال  539۳توسط تاکو کوشوج ( )Takuo Kosugeو همکاران از یک
باکتری کورینه فرم موجود در غدد گوارشی نوعی حلزون دریایی شکم پا (بابیلونیا

ژاپونیکا)5

در ژاپن جداسازی شد (.)1۳

Tetrodin
Babylonia japonica

1
2
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شکل  :۳ساختار شیمیایی نئوسوروگاتوکسین؛
سم تولید شده توسط یک باکتری کورینه فرم دریایی ()1۳

هایاشی ( )Hayashiو همکاران در سال  539۳نشان دادند که این توکسین میل جذبی
باالیی برای اتصال به گیرندههای نیکوتینی موجود در مغز موش و نیز ایلئوم خوکچة هندی
دارد .در حالی که این سم تمایلی به اتصال به گیرندههای موسکارینی از خود نشان نداد .به
همین دلیل میتوان گفت که این توکسین یک آنتاگونیست اختصاصی گیرندههای استیل
کولین نیکوتینی میباشد (.)16
پالی توکسین ()PITX( )Palytoxin
این توکسین با فرمول شیمیایی  C129H223N3O54برای اولین بار در سال  5365از یک
مرجان ( )Zoanthidبه نام پالیتوا توکسیکا ( )Palythoa toxicaجداسازی گردید PTX .یک
مولکول پلیکتاید پیچیده است که دارای  551اتم کربن به هم پیوسته و  ۳۳استرئوسنتر
میباشد (شکل  PTX .)1یکی از سمیترین و از نظر شیمیایی پیچیدهترین توکسین دریایی
غیرپروتئینی است که عمدتاً در مرج و دینوفالژالتها شناسایی شده است (.)19
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شکل  :1ساختار شیمیایی پالیتوکسین ()۳

پیشنهاد منشأ باکتریایی این توکسین در سال  5111توسط فرولوا ( )Frolovaو همکاران
با بررسی نمونههای سمّی پالیتوا مطرح گردید .نتایج آنها نشان داد که باکتریهای گرم
منفی آروموناس و ویبریو تولید کننده ترکیباتی بودند که از نظر آنتیژنی مربوط به PTX

بودند ( .)13پس از آن سیمن ( )Seemannو همکاران در سال  5113در مطالعه دیگری که
با هدف ارزیابی منشأ باکتریایی  PTXدر دو گونه مرجانی (پالی توا کریبائروم ( Palythoa

 )caribaeorumو زوانتوس پالچلوس زوانتید ( )Zoanthus pulchellus zoanthidو یک گونه
اسفنج انجام گرفت ،حضور باسیلوس سرئوس و جنسهای بروی باکتریوم ()Brevibacterium
و اسینتوباکتر در این موجودات دریایی تأیید گردید (.)19
مکانیسم فعالیت پالیتوکسین
پمپ سدیم  -پتاسیم  ATPaseعضوی از پروتئین تراپوستهای  P-type ATPasesاست که
کاتالیز (تسریع) کننده انتقال کاتیونها میباشد ( .)۳1این پمپ نقش مهمی در انتقال سه یون
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سدیم از درون سلول به فضای خارج سلولی و نیز وارد کردن دو یون پتاسیم به سیتوزول سلول
ایفا میکند (شکل  .)۳این انتقال با صرف یک مولکول  ATPانجام میشود ( .)۳5این پمپ بر
روی سطح سلول هر مهرهداری وجود دارد و برای زیستپذیری تمام سلولها الزم میباشد (.)۳5

شکل  :۳مکانیسم عمل پالیتوکسین؛
سمت چپ :عملکرد طبیعی پمپ سدیم ،پتاسیم  ATPase-را در سلول نشان میدهد .این عمل شامل
انتقال فعال (در جهت شیب غلظت)  9یون سدیم از داخل به خارج از سلول و وارد کردن
 5یون پتاسیم به داخل سلول میباشد .سمت راست :اتصال یک مولکول پالیتوکسین به بخش خارجی
زیرواحد آلفا از پمپ سدیم ،پتاسیم  ATPase-موجب تبدیل پمپ به یک کانال کاتیونی میگردد .در
نتیجه یونهای سدیم وارد سلول شده و یونهای پتاسیم از داخل سلول به خارج هدایت میشوند (.)۳5

سمّیّت پالیتوکسین به دلیل میل اتصالی بسیار باالی آن به بخش خارج سلولی زیرواحد آلفا
پمپ سدیم  -پتاسیم  ATPaseمیباشد .این امر موجب تشکیل یک منفذ (کانال) کاتیونی نسبتاً
غیرانتخابی در درون و یا نزدیک پمپ پروتئینی میگردد ( ۳5و  .)۳5پالیتوکسین اولین ترکیب
سمّی است که باعث تشکیل کانال میشود .این امر موجب میشود که یونهای تک ظرفیتی مثبت
مانند سدیم و پتاسیم در خالف شیب غلظت آزادانه انتشار یابند و در نتیجه گرادیانت یونی سلول
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تخریب گردد ( .)۳5در حالت عادی حدود  511یون از طریق این کانال عبور داده میشود .اما با
حضور  PTXدر هر ثانیه میلیونها یون از کانال منتشر میشوند (( )۳9شکل .)۳
توکسینهای سیانوباکتریها
سیانوباکتریها (جلبکهای سبز  -آبی) اعضا معمول فیتوپالنکتونهای آبهای دریایی،
لبشور و آب شیرین در سرتاسر دنیا هستند ( .)۳۳سیانوباکترها ترکیبات فعال زیستی بسیار
متنوعی را تولید میکنند .از این میان میتوان به ترکیباتی با فعالیت ضدسرطانی و
ضدویروسی ،محافظت کننده از اشعة  ،UVمهارکنندههای اختصاصی آنزیمها و
هپاتوتوکسینها و نوروتوکسینها اشاره نمود (.)۳1
توکسینهای سیانوباکتریایی سموم طبیعی تولیدی ذخیره شده در سلولهای گونههای
معین سیانوباکترها است .از نقطه نظر توکسیکولوژیکی ،سیانوتوکسینها در محدودة چهار
دسته اصلی قرار میگیرند :نوروتوکسینها ،هپاتوتوکسینها ،سیتوتوکسینها ،و درماتوکسینها
(توکسینهای محرک) ( .)۳۳با این وجود ،سیانوتوکسینها از نظر ساختاری کامالً متنوع
میباشند .در دهه گذشته ،مسیرهای بیوسنتز چهار سیانوتوکسین اصلی شامل میکروسیستین،
نودوالرین ،ساکسی توکسین آناتوکسین  ،aآناتوکسین ( S)aو سیلندرواسپرموپسین 5از لحاظ
ژنتیکی و بیوشیمیایی مشخص شدهاند ( .)۳۳این ترکیبات به طور عمده باعث آلودگی آبهای
آشامیدنی میشوند .با این وجود ،حضور این توکسینها در آبهای شیرین و نرمتنان دریایی
نیز شناسایی شده است (.)۳6
این سموم بر اساس اندامهای هدف به  ۳خانواده طبقهبندی میشوند :نوروتوکسین
(سیستم عصبی) ،هپاتوتوکسین (کبد) ،سیتوتوکسین (اندامهای کبد ،کلیه ،غدد آدرنال ،روده
کوچک) و (سموم محرک) ( .)۳9نوروتوکسینهای سیانوباکتریایی به سه گروه آناتوکسینها
(آناتوکسین  ،aهومو آناتوکسین  aو آناتوکسین  ،))s( aساکسیتوکسینها و اسید آمینه
نوروتوکسیک  -Lبتا -N -متیل آمینو -L -آالنین ( )BMAAتقسیم میشوند .از این میان
Cylindrospermopsin

1
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آناتوکسینها و BMAAها ،مختص سیانوباکتریها هستند .در حالی که ساکسیتوکسینها
توسط برخی از داینوفالژالهای دریایی نیز سنتز میشوند .برخالف نوروتوکسینهایی که
تولیدشان وابسته به فیلوژنی گونهها است BMAA ،میتواند توسط تقریباً تمام گروههای
سیانوباکتری موجود در آب شیرین ،لبشور و محیطهای دریایی تولید گردد (.)۳3
هپاتوتوکسینها به دو گروه میکروسیستین ( )MCSو نوروالرین تقسیم میشوند.
میکروسیستین یک هپتاپپتید حلقوی است که به عنوان فراوانترین سیانوتوکسین تولیدی با
توزیع گسترده جهانی شناخته میشود .در حال حاضر بیش از  91واریانت  MCگزارش شده
است ( .)61نودوالرین از پنج اسید آمینه تشکیل شده است که تنها دارای  3آنالوگ طبیعی
مختلف میباشد.
سیلیندروسپرموپسین یک سیتوتوکسین آلکالوئیدی هیدروفیلی است که از گونههای

مختلف سیانوباکترهای آب شیرین مانند سیلیندروسپرموپسین راکی بورسکی ،5آمیزاکیا
ناتانس ،5آفانیزومنون اووالیسپوروم ،9آنابنا اس پی ۳.و رافیدیوپسیس اس پی 1.جداسازی شده
است .سموم محرک سیانوباکتریهای آب شیرین مانند لیپوپلی ساکارید ( )LPSیا
اندوتوکسینها اجزای اصلی دیواره سلولی در بیشتر باکتریهای گرم منفی از جمله
سیانوباکتریها میباشند (.)۳9
نحوة اثر توکسینهای سیانوباکتریایی
نوروتوکسینها
الف) آناتوکسین a

این سم با فرمول شیمیایی  C10H15NOیک آلکالوئید آمینی دو حلقهای است که به نام
عامل کشنده بسیار سریع ( ۳)VFDFنیز شناخته شده است (شکل .)6
1

Cylindrospermopsis raciborskii
Umezakia natans
3 Aphanizomenon ovalisporum
4 Anabaena sp.
5 Raphidiopsis sp.
6 Very Fast Death Factor
2
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آناتوکسین  aبرای اولین بار در اوایل دهه  53۳1از دریاچه ساسکاچ وان 5در کانادا جداسازی
شد و پس از آن در سال  5365در سیانوباکتری (آنابنا فالس اکوا) 5گزارش گردید (.)65
آناتوکسین  aدر شرایط درون تن ( )in vivoبه وسیله گونه آنابنا فالس اکوا و چندین
جنس دیگر سیانوباکتری سنتز میگردد .این توکسین و ساختارهای شیمیایی مربوط به آن با
استفاده از استات و گلوتامات تولید میگردد .احیا بیشتر آنزیمی این پیشسازها موجب تشکیل
آناتوکسین  aمیشود (.)65

شکل  :6ساختار شیمیایی آناتوکسین a

سم عصبی تولید شده توسط چندین گونه سیانوباکتریایی ()65

در شرایط عادی ،استیل کولین به گیرندههای عصبی موجود در غشای نورون پس
سیناپسی متصل میشود .این امر موجب تغییر ساختار فضایی در دامنه خارج سلولی گیرندهای
میشود که باز کنندة منافذ کانال میباشد .این کانال به یونهای سدیم و کلسیم اجازه میدهد
تا به درون سلولهای عصبی وارد شوند و موجب دپالریزاسیون سلول و القای پتانسیل عمل و
در نتیجه انقباض عضله گردند .پس از آن انتقال دهندة عصبی استیل کولین از گیرنده سیستم
عصبی جدا میشود و توسط آنزیم استیل کولین استراز به سرعت به استات و کولین تجزیه
میگردد (شکل .)69( )9
Saskatchewan
Anabaena flos aquae

1
2
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شکل  :9مقایسه وضعیت ماهیچه در حالت عادی و در حالت فعالیت آناتوکسین a

آناتوکسین  aآگونیست گیرندههای عصبی و گیرندههای استیل کولین نیکوتینی موجود
در سیستم عصبی مرکزی میباشد ( .)65تمایل آناتوکسین  aبرای اتصال به این گیرندهها
حدود  51برابر استیل کولین میباشد ( .)65این در حالی است که سیانوتوکسین اثر کمی بر
روی گیرندههای استیل کولین موسکارینی دارد ( .)6۳آناتوکسین  ،aگیرندههای استیل کولین
نیکوتینی را در محل اتصال عصبی عضالنی تحت تأثیر قرار میدهد ( .)61این توکسین به
گیرندههای یاد شده متصل میشود و موجب اثرات مشابه در سلولهای عصبی میگردد .با
این تفاوت که اتصال آناتوکسین  aبه گیرندهها غیرقابل برگشت میباشد و این کمپلکس توسط
آنزیم استیل کولین استراز شکسته نمیشود (شکل  .)9بنابراین ،گیرنده سیستم عصبی به طور
موقت باز شده و پس از یک دوره زمانی ،حساسیت خود را از دست میدهد .در این حالت،
گیرنده دیگر اجازه عبور کاتیونها را صادر نمیکند و در نهایت انتقال ماهیچههای عصبی
مسدود و عضالت از کار میافتند (فلج میشوند) ( 6۳و  .)6۳ایست تنفسی ناشی از عدم عرضه
اکسیژن به مغز ،آشکارترین اثر کشنده آناتوکسین  aمیباشد ( ۳9و .)6۳
نشان داده است که تزریق دوز کشنده آناتوکسین  aبه موش ،رت ،پرندگان ،سگ و
گوساله موجب مرگ با عالئم دنبالهای شامل فاسیکوالسیون عضالنی ،کاهش حرکت ،کالپس،
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تنفس بیش از حد شکمی ،سیانوز و تشنج میشود (.)65
استفادة پزشکی آناتوکسین a

آناتوکسین  aیک آگونیست بسیار قدرتمند گیرنده استیل کولین نیکوتینی است و به طور
گسترده به منظور اهداف دارویی مورد مطالعه قرار گرفته است .این توکسین عمدتاً به عنوان
کاوشگر دارویی در راستای بررسی بیماریهایی که با سطوح پایین استیل کولین توصیف
میشوند مانند دیستروفی عضالنی ،میاستنیا گراویس ،بیماری آلزایمر و پارکینسون مورد
استفاده قرار میگیرد .امروزه تحقیقات بیشتر بر روی آناتوکسین  aو دیگر آنالوگهای ضعیفتر
آن به عنوان جایگزینهای احتمالی استیل کولین انجام شده است (.)65
ب) هوموآناتوکسین a

این سم یک آگونیست نیکوتینی قوی است که همولوگی از آناتوکسین  aمیباشد .هومو
آناتوکسین  aبه وسیله سیانوباکتری رشتهای آسیالتوریا فورموسا ()Oscillatoria formosa
تولید میشود و دارای پیش سازهای مشابه آناتوکسین  aمیباشد .با این وجود ،هومو
آناتوکسین  aتوسط  -Sآدنوزیل -L -متیونین به جای یک الکترون اضافی دارای یک گروه
متیل دیگر میشود .در نتیجه یک آنالوگ مشابه ایجاد میگردد (شکل .)65( )3

شکل  :3شباهت ساختاری آناتوکسین  aو هومو آناتوکسین )65( a
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این نوروتوکسین موجب افزایش رهایش استیل کولین از اعصاب کولینرژیک (هر سلول
عصبی که توانایی ایجاد ٬تغییر و یا آزاد کردن استیل کولین را دارد) محیطی میگردد .این
عمل از طریق باز شدن ولتاژ درونی کانالهای کلسیم نوع  Lعصبی انجام میگیرد (.)6۳
ج) آناتوکسین (s) a

این توکسین با وجود شباهتی که در نام با آناتوکسین  aدارد ،اما از نظر ساختاری مشابه
یکدیگر نیستند و صفات فیزیولوژیکی متفاوتی از خود نشان میدهند .آناتوکسین  )a (sمتعلق
به کالس ارگانوفسفات بوده و از نوروتوکسینها میباشد و به عنوان یک مهار کنندة برگشتناپذیر
آنزیم استیل کولین استراز در سیناپسهای عصبی عمل میکند (شکل .)66( )51

شکل  :51مکانیسم اثر آناتوکسین )51( (s) a
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د) ساکسی توکسین ()Saxitoxin
این توکسین تتراهیدروپورینی با فرمول شیمیایی  C10H17N7O4برای اولین بار از نوعی
صدف کرهای 5گونه آالسکایی ساکسیدوموس گیگانتئوس 5جداسازی گردید .به همین دلیل
نام  STXبه آن داده شد .ساختارهای بنیادی این توکسینها از سیستمهای سه حلقهای  9و
 -۳پروپینوپرهیدروپورین پیروی میکنند (شکل .)69( )55

شکل  :55ساختار شیمیایی ساکسی توکسین،
سم عصبی تولید شده توسط چندین گونه سیانوباکتریایی ()51

ساکسی توکسین ،محلول در آب و پایدار در مقابل حرارت بوده و به عنوان یکی از
قویترین توکسینهای طبیعی انسانی شناخته میشود .این سم عصبی مسدود کنندة انتخابی
کانال سدیم میباشد .ساکسی توکسین کانالهای سدیمی وابسته به ولتاژ را در سلولهای
عصبی تحت تأثیر قرار میدهد و از عملکرد طبیعی سلولی جلوگیری مینماید و در نهایت
موجب فلج شدن میگردد ( .)63کانال سدیمی وابسته به ولتاژ برای عملکرد طبیعی سلولهای
عصبی ضروری است .این کانالها به صورت پروتئینهای غشای جدایی ناپذیر ( )integralدر
طول آکسون یک سلول عصبی پراکنده هستند و دارای چهار دامنه میباشند که در سرتاسر
غشای سلولی گسترش یافتهاند .باز شدن این کانالها وابسته به تغییر در ولتاژ و یا برخی از

Butter clam
Saxidomus giganteus

1
2
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اتصاالت صحیح لیگاندی میباشد .این شرایط برای عملکرد صحیح کانالهای سدیمی در درجه
اول اهمیت قرار دارند .زیرا این کانالها برای گسترش پتانسیل عمل ضروری میباشند (.)۳۳
بدون این توانایی ،سلولهای عصبی قادر به انتقال سیگنالها نیستند و سیستم عصبی از
منطقهای از بدن که وابسته به تحریک توسط انرژی عصبی است قطع ( )cut offمیشود .این
امر ممکن است منجر به فلج شدن منطقه تحت تأثیر قرار گرفته میشود .موارد یاد شده در
مورد ساکسی توکسین صدق مینمایند.
به طوری که ساکسی توکسین به صورت برگشتپذیر به جایگاه  5زیرواحد آلفا در
کانالهای سدیمی وابسته به ولتاژ متصل میگردد (شکل  .)55این توکسین به طور مستقیم
به منافذ کانال پروتئینی متصل میشود ،کانال باز شده را مسدود میکند و از جریان یافتن
یونهای سدیم در طول غشاء جلوگیری به عمل میآورد .این وقایع همانطور که در باال ذکر
گردید موجب خاموش شدن سیستم عصبی میگردد ( 69و .)91
ساکسی توکسینها همچنین میتوانند به کانالهای کلسیمی نیز متصل شوند و در
سرعت باز و بسته شدن این کانالها تداخل ایجاد نمایند (شکل  .)59این امر به نوبة خود
میتواند منجر به تغییر در ورود یونها به سلول شود ( .)95عالوه بر این انسداد کانال سدیم
ممکن است خاصیت نفوذپذیری انتخابی غشاء و در نتیجه جریان یونها را تغییر دهد .این امر
باعث آسیب رسانی به هموستاز سلولی میگردد (.)95
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شکل  :55محل اتصال ساکسی توکسین به جایگاه  5زیرواحد آلفا در کانال سدیمی وابسته به ولتاژ

حالت عادی

اثرات ساکسی توکسین

کانال

کانال

کانال

کانال

کلسیم

سدیم

کلسیم

سدیم

آکسون

عدم تحریک در سلول عصبی

آکسون

انتشار تحریک در سلول عصبی

شکل  :59مکانیسم اثر ساکسی توکسین
بلوکه کردن کانالهای سدیمی و کلسیمی در سلولهای عصبی ()51
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ه) اسید آمینه نوروتوکسیک ()BMAA
این توکسین با فرمول شیمیایی  ،C4H10N2O2یک اسید آمینه غیرپروتئینوژنیک است
که توسط سیانوباکتریها تولید میگردد .این توکسین مشتقی از اسید آمینه آالنین است که
یک گروه متیل آمینو در زنجیره جانبی آن قرار گرفته است (شکل .)5۳

شکل  :5۳ساختار شیمیایی اسید آمینه نوروتوکسیک (،)BMAA
سم عصبی تولید شده توسط چندین گونه سیانوباکتریایی ()65

اگر چه مکانیسم دقیق اختالل در نورون حرکتی و مرگ ایجاد شده به وسیله BMAA

به طور کامل شناخته نشده است ،اما مطالعات مختلف مکانیسمهای متعدد اثرگذاری این
توکسین را نشان میدهند.
 BMAAمیتواند در پستانداران به عنوان آگونیست گلوتامات در گیرندههای AMPA

(آلفا -آمینو-9 -هیدروکسی -1 -متیل -۳ -ایزوکسازول پروپیونیک اسید) وابسته به کلسیم،
کاینیت ( )kainiteو  -N( NMDAمتیل -D -آسپارتات) عمل نماید .در نتیجه این امر ،غلظت
درون سلولی کلسیم در سلولهای عصبی افزایش مییابد و فعالیت عصبی به طور بیرویهای
القا میگردد (.)۳9
عقیده بر این است که فعال شدن گیرنده گلوتامات متابوتروپیک  1موجب القا فشار
اکسیداتیو در نورونها از طریق تخلیه گلوتاتیون میگردد (.)99
 BMAAمیتواند در پروتئینهای در حال ساخت به جای  -Lسرین قرار گیرد .این امر ممکن
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است موجب تاخوردگی اشتباه پروتئین و تجمع آن گردد .هر دو این وقایع از نشانههای بیماریهای
 tangleمانند آلزایمر ،پارکینسون ،تصلب جانبی آمیوتروفیک ( ،5)ALSفلج فرا هستهای پیشرونده
( 5)PSPو بیماری لوی 9میباشد .مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است که تداخل  BMAAدر
پروتئین سازی میتواند در حضور بیش از حد  -Lسرین مهار گردد (.)9۳
و) کالکی توکسین ()KTX( )Kalkitoxin
این توکسین یک تیازولین لیپوپپتید است که اولین بار در سال  5333توسط یک
سیانوباکتری دریایی به نام لینگبیا مجسکول )Lyngbya majuscule( ۳در مناطق گرمسیری تولید
شده است (شکل  .)91( )51مطالعات نشان داده که این سم قادر به القاء سمّیّت عصبی تأخیری
در نورونهای گرانول مخچه موش میباشد .با توجه به افزایش مهار کلسیم القاء شده توسط
وراتریدین در این سلولها ،عقیده بر این است که این سم مسدود کنندة کانالهای  Navمیباشد
( .)9۳با این وجود ،جایگاه مولکولی دقیق برهمکنش کالکی توکسین و کانالهای  Navناشناخته
مانده است (.)۳6

شکل  :51ساختار شیمیایی کالکی توکسین (،)KTX
سم عصبی تولید شده توسط سیانوباکتری لینگبیا مجسکول ()65

ز) آنتیالتوکسین ()Antillatoxin) (ATX
این توکسین با فرمول شیمیایی  C28H45N3O5یک نوروتوکسین لیپوپپتیدی قوی
1

Amyotrophic lateral sclerosis
Progressive supranuclear palsy
3 Lewy
4 Lyngbya majuscule
2
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غیرمعمول است که توسط یک سیانوباکتری دریایی به نام لینگبیا مجسکیول تولید میگردد
(شکل .)96( )5۳
با استفاده از روش  NMRمشخص گردید که این سم حاوی یک تری پپتید به نام گلیسین-
 -Nمتیل والین -آالنین ،یک هیدروکسی کربوکسیلیک اسید و یک  -t-3بوتیل -9 ،۳-دی
متیل -9 ،۳-دین ( )dieneمتصل شده به کربن  1اسکلت پپتیدی حلقوی میباشد (.)99

شکل  :5۳ساختار شیمیایی آنتیالتوکسین (،)ATX
سم عصبی تولید شده توسط سیانوباکتری لینگبیا مجسکیول ()96

 ATXزیرواحد آلفا کانالهای سدیمی وابسته به ولتاژ را فعال میکند ( .)93این امر
میتواند موجب افزایش ورود سدیم به داخل سلول ،دپالریزاسیون سلولی ،بیش فعالی گیرنده
 -N( NMDAمتیل -D -آسپارتیک اسید) ،افراط در ورود کلسیم و نکروز سلولهای عصبی
شود ( .)96عقیده بر این است که  ATXاین کار را از طریق تغییر در ویژگی کانالهای وابسته
به ولتاژ انجام میدهد.
با توجه به مطالب قبلی که در مورد مکانیسم فعالیت سایر سمهای سیانوباکتریایی ذکر
گردید ،قابل قبول به نظر میرسد که با استفاده از تترودوتوکسین و یا آنتاگونیست گیرنده
 NMDAمیتوان از این سمّیّت سلولی جلوگیری نمود؛ به شرطی که در مراحل اولیه برخورد
با  ATXتجویز شوند (.)31
گذشته از اثرات سمی ،به نظر میرسد که  ATXموجب افزایش برون رشدی آکسون در
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سلولهای عصبی نابالغ در حال توسعه ،وابستگی به ورود سدیم ،فعالیت گیرنده ،NMDA
کانالهای کلسیم وابسته به ولتاژ و مسیر کالمودولین کیناز میگردد (.)35
هپاتوتوکسینها
الف) میکروسیستینLR -

میکروسیستینها با فرمول شیمیایی  C49H74N10O12هپتاپپتیدهای حلقوی میباشند که
در آب بسیار پایدار بوده و در برابر هیدرولیز و اکسیداسیون مقاوم میباشند .نیمة عمر این سم
در  pHبرابر  5و دمای  ۳1درجه سلیسیوس ،معادل  9هفته است (.)35
هفت اسید آمینهای که در ساختار یک میکروسیستین قرار دارند شامل یک اسید آمینه
 βمنحصر به فرد ( -D ،)ADDAآالنین -D-β ،متیل -ایزوآسپارتات و  -Dگلوتامیک اسید
میباشند .عالوه بر این ،میکروسیستینها حاوی دو واحد متغیر نیز هستند که باعث تمایز بین
واریانتهای مختلف میکروسیستینها میشوند .این دو عنصر متغیر همیشه اسیدهای آمینه
استاندار نوع  Lمیباشند .به طوری که در میکروسیستین LR -این اسیدهای آمینه از نوع
لوسین و آرژنین میباشند (شکل .)56
میکروسیستینها رایجترین هپاتوتوکسینهای تولید شده توسط سیانوباکتریها میباشند.
میکروسیستین ،LR -به طور کلی فاقد خاصیت نفوذ به غشاء سلولهای مهرهداران میباشند.
بنابراین ،برای نفوذ نیازمند جذب از طریق سیستم انتقال اسیدهای صفراوی موجود در
سلولهای کبدی و سلولهای پوشاننده روده کوچک میباشند .به همین دلیل ،سمّیّت این
سیانوتوکسین تنها به اندامهایی محدود میگردد که مانند کبد بیان کننده انتقال دهنده
(ترانسپورتر) آنیونی آلی بر روی غشای سلولی خود باشند (.)39
میکروسیستین ،LR -فعالیت آنزیمی پروتئین فسفاتازهای نوع  5و نوع  PP1( 2Aو
 )PP2Aرا در سیتوپالسم سلولهای کبدی مهار میکنند .این امر منجر به افزایش
فسفوریالسیون پروتئینها در سلولهای کبدی میگردد .برهمکنش بین میکروسیستینLR -

و فسفاتازها با تشکیل یک پیوند کوواالنسی بین گروه متیلن میکروسیستین LR -و واحد
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سیستین در زیرواحد کاتالیتیکی فسفوپروتئین فسفاتاز ( 5)PPPخانواده سرین  /ترئونین
مخصوص فسفاتاز ،مانند  PP1و  PP2Aانجام میشود .هنگامی که میکروسیستین LR -به طور
مستقیم به مرکز کاتالیزوری آنزیمهای  PPPمتصل میشود ،به طور کامل از دسترسی سوبسترا
به جایگاه فعال آنزیم جلوگیری مینماید .در نتیجه فعالیت آنزیم پروتئین فسفاتاز مهار میشود
و پروتئینهای فسفریله بیشتری سلولهای کبدی را ترک میکنند .این رویداد مسئول سمّیّت
کبدی میکروسیستین LR -میباشد (.)3۳

شکل  :56ساختار شیمیایی میکروسیستین،LR -
هپاتوتوکسین تولید شده توسط سیانوباکتریها

با وجود مکانیسم یاد شده ،به تازگی مشخص شده است که میکروسیستین نه تنها با
مهار مستقیم فعالیت پروتئین فسفاتاز نوع  ،2Aتعدیل کنندة فعالیت این آنزیم است بلکه
تنظیم کنندة بیان آن نیز میباشد .به همین دلیل به نظر میرسد که مکانیسمهای سمّیّت
میکروسیستینها پیچیدهتر از آنچه انتظار آن میرفت ،باشد.
القای برخی از مکانیسمهای سلولی -مولکولی به نظر میرسد که وابسته به زمان و غلظت
میکروسیستین و در بیشتر موارد مربوط به تشکیل  5ROSباشد .این سطوح درون سلولی
Phospho Protein Phosphatase
Reactive Oxigen Species

1
2
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 ROSباعث استرس اکسیداتیو ،تغییر در چندین مارکر استرس اکسیداتیو القاء شده توسط
میکروسیستین LR -و در نهایت آپوپتوز یا آسیب سلولی و نیز سمّیّت ژنی 5میگردد .از طرفی
میکروسیستین میتواند القاء کننده چندین تغییر در عناصر اسکلت سلولی مانند ریزرشتهها،
رشتههای حد واسط و میکروتوبولها باشد .این امر منجر به تغییر در معماری اسکلت سلولی
و زیستپذیری سلول میشود .همچنین نشانههایی مبنی بر نقش پیام رسی ثانویه در سمّیّت
سلولی 5و آپوپتوز ایجاد شده توسط میکروسیستین LR -وجود دارد .آنالوگهای مختلف این
توکسینها ،درجات متفاوتی از پاسخهای سلولی به ظرفیت درونی سم ،میل جذبی به سمت
 PP1و  PP2Aو توانایی ایجاد استرس اکسیداتیو را القا میکنند (.)31
ب) نودوالرین ()Nodularin
این هپاتوتوکسین با فرمول شیمیایی  C41H60N8O10یک پنتاپپتید حلقوی غیرریبوزومی
است که حاوی چند اسید آمینه غیرپروتئینوژنیک غیرمعمول مانند اسید  -Nمتیل-D -

دهیدرو آمینو بوتریک اسید و -βآمینو اسید  ADDAمیباشد (شکل .)59

شکل  :59ساختار شیمیایی نودوالرین ،هپاتوتوکسین تولید شده توسط سیانوباکتریها ()3۳

Genotoxicity
Cytotoxicity

1
2
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نودوالرین توسط یک گونه پالنکتونی سیانوباکتری به نام نودوالریا اسپامیجنا 5و نیز توسط
گونة کفزی سیانوباکتریایی نودوالریا اسفروکارپا  5PCC7804تولید میگردد ( .)3۳نودوالرین
نیز مانند میکروسیسیتین قادر به مهار آنزیم پروتئین فسفاتاز  5و  2Aو نیز القاء هایپر
فسفوریالسیون پروتئین ،کالپس اسکلت سلولی و خونریزی شدید کبد میباشند (.)3۳
سیتوتوکسین
سیلیندروسپرموپسین آلکالوئید ()CYN
این توکسین با فرمول شیمیایی  C15H21N5O7Sبه عنوان یک سیتوتوکسین عمومی
شناخته شده که سنتز پروتئین را در سلول های پستانداران مسدود می نماید ( .)36این
مولکول دارای یک گروه گوانیدین سه حلقه ای و یک حلقه اوراسیل می باشد (شکل .)53
سیلیندروسپرموپسین توسط انواع سیانوباکتری های آب شیرین تولید می شودCYN .

برای بافت های کبد و کلیه سمّی است و سنتز پروتئین را مهار کرده و به صورت کوواالنسی
ساختار  DNAو یا  RNAرا تغییر می دهد.

شکل  :53ساختار شیمیایی سیلیندروسپرموپسین آلکالوئید ()CYN؛
سیتوتوکسین تولید شده توسط سیانوباکتریها ()33

Nodularia spumigena
Nodularia sphaerocarpa PCC7804

1
2
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 CYNاولین بار در سال  5363پس از شیوع یک بیماری مرموز در جزیره پالم
کوئینزلند ،استرالیا کشف گردید .شیوع این بیماری مربوط به شکوفایی (بلوم) یک گونه
سیانوباکتریایی به نام سیلیندروسپرموپسین راکی بورسکی در مناطق تأمین کننده آب
آشامیدنی بود (.)39
در سال  5335تجزیه و تحلیل توکسین منجر به شناسایی ساختار شیمیایی آن گردید.
با این وجود ،این ساختار در سال  5111پس از سنتز آزمایشگاهی مورد بازبینی مجدد قرار
گرفت ( .)33تغییرات پاتولوژیک مرتبط با مسمومیت  CYNدر چهار مرحله مجزا گزارش شده
است :مهار سنتز پروتئین ،گسترش 5غشاء ،تجمع چربی درون سلولها و در نهایت مرگ.
بررسی کبد موش نشان داد که در تزریق داخل صفاقی  ،CYNپس از  5۳ساعت ریبوزومها از
شبکه اندوپالسمی خشن ( )RERجدا میشوند .در  5۳ساعت ،ازدیاد سیستمهای غشایی
شبکه اندوپالسمی صاف ( )SERو دستگاه گلژی رخ میدهد .در  ۳9ساعت ،قطرات کوچک
چربی در سلولهای بدن انباشته میشوند و در  511ساعت ،سلولهای کبدی در لوبول کبدی
تخریب میشوند (.)511
فرآیند مهار سنتز پروتئین توسط  CYNغیرقابل برگشت میباشد؛ اما مکانیسم قطعی
اثرگذاری این سیتوتوکسین نمیباشد .فراسیو ( )Froscioو همکاران پیشنهاد کردند که CYN

حداقل دارای دو مکانیسم فعالیت جداگانه میباشد :یکی مهار سنتز پروتئین و دیگری روشی
نامشخص که باعث مرگ سلولی میشود .زیرا مشخص شده است که سلولها میتوانند برای
مدت طوالنی (تا  51ساعت) در حالی که  31درصد سنتز پروتئینشان مهار شده ،زنده باقی
بمانند (.)515
با توجه به ساختار ( CYNشامل گروههای سولفات ،گوانیدین و اوراسیل) گفته میشود
که این توکسین میتواند  DNAیا  RNAرا نیز تحت تأثیر قرار دهد .یافتههای شو ( )Shawو
همکاران نشان دهنده اتصال کواالنسی ( CYNیا متابولیتهایش) با  DNAدر موش بود
( .)515از طرف دیگر نقش  CYNدر شکستگی رشته  DNAنیز اثبات شده است (.)519
Proliferation

1
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نتیجهگیری
توکسینهای باکتریایی دارای ساختارهای شیمیایی و عملکردهای زیستی متنوعی
میباشند .بیشتر این توکسینهای در یکی از گروههای نوروتوکسین ،هپاتوتوکسین و
سیتوتوکسین قرار دارند .این توکسینها از طریق انسداد کانالهای سدیمی در سلولهای
عصبی ،آگونیست گیرندههای استیل کولین ،مهار پمپهای غشایی ،مهار فعالیت آنزیمی
پروتئین فسفاتازهای نوع  5و  2Aو مهار سنتز پروتئین نقش عملکردی خود را ایفا مینمایند.
شواهد به دست آمده از مطالعات پیشین نشان میدهد که آگاهی از ساختار شیمیایی و
مکانیسم عمل این توکسینها میتواند ابزار مفیدی در طراحی داروهای جدید ،درمان بیماریها
و نیز مبارزه با بیماریزایی آنها باشد.

119

مهمترین توکسینهای باکتریایی دریا

منابع
1. Nabipour I, Najafi A, Bolkheir A. Anticancer and cytotoxic compounds from seashells
of the Persian Gulf. Iran South Med J 2009; 12: 231-7. (Persian)
2. Subramani R, Aalbersberg W. Marine actinomycetes: An ongoing source of novel
bioactive metabolites. Microbiol Res 2012; 167: 571-80.
3. Mohebbi Gh, Nabipour I, Vazirizadeh A. The Sea, the Future Pharmacy. Iran South
Med J 2014; 17: 748-88. (Persian)
4. Nazarian M, Nabipour I, Najafi A. Marine actinobacteria: a source for discovering of
new drugs. J Microbial World 2015; 8: 76-92.
5. Agrawa A, Gopal K. Microbial Toxicity Studies. In: Biomonitoring of Water and Waste
Water. India: Springer, 2012, 121-33.
6. Rossini GP, Hess P. Phycotoxins: chemistry, mechanisms of action and shellfish
poisoning. EXS 2010; 100: 65-122.
7. Lubran MM. Bacterial toxins. Ann Clin Lab Sci 1988; 18: 58-71.
8. Madani F, Lindberg S, Langel U, et al. Mechanisms of cellular uptake of cellpenetrating peptides. J Biophys 2011; 2011: 414729.
9. Miaczynska M, Stenmark H. Mechanisms and functions of endocytosis. J Cell Biol
2008; 180: 7-11.
10. Valério E, Chaves S, Tenreiro R. Diversity and impact of prokaryotic toxins on aquatic
environments: a review. Toxins (Basel) 2010; 2: 2359-410.
11. Pratheepa V, Vasconcelos V. Microbial diversity associated with tetrodotoxin
production in marine organisms. Environ Toxicol Pharmacol 2013; 36: 1046-54.
12. Sousa ML. Occurrence of Tetrodotoxin Producing Bacteria on Marine Gastropods of
the Northern Coast of Portugal [dissertation]. Porto: Institute Biomedical Sciences
Abel Salazar University of Porto, 2011.
13. Do HK, Kogure K, Simidu U. Identification of deep-sea-sediment bacteria which
produce tetrodotoxin. Appl Environ Microbiol 1990; 56: 1162-3.
14. Simidu U, Kita-Tsukamoto K, Yasumoto T, et al. Taxonomy of four marine bacterial
strains that produce tetrodotoxin. Int J Syst Bacteriol 1990; 40: 331-6.
15. Do HK, Kogure K, Imada C, et al. Tetrodotoxin production of actinomycetes isolated
from marine sediment. J Appl Bacteriol 1991; 70: 464-8.
16. Jensen PR, Fenical W. Strategies for the discovery of secondary metabolites from
marine bacteria: ecological perspectives. Annu Rev Microbiol 1994; 48: 559-84.
17. Wei F, Ma T, Gong X, et al. Identification of tetrodotoxin-producing bacteria from
goby Yongeichthys criniger. Toxicon 2015; 104: 46-51.
18. Saoudi M, Abdelmouleh A, El Feki A. Tetrodotoxin: a potent marine toxin. Toxin
Reviews 2010; 29: 60-70.
19. Simidu U, Noguchi T, Hwang DF, et al. Marine bacteria which produce tetrodotoxin.
Appl Environ Microbiol 1987; 53: 1714-5.

دانشنامة توکسینولوژی دریایی

170

20. Wakely JF, Fuhrman GJ, Fuhrman FA, et al. The occurrence of tetrodotoxin
(tarichatoxin) in amphibia and the distribution of the toxin in the organs of newts
(taricha). Toxicon 1966; 3: 195-203.
21. Do HK, Hamasaki K, Ohwada K, et al. Presence of tetrodotoxin and tetrodotoxinproducing bacteria in freshwater sediments. Appl Environ Microbiol 1993; 59: 3934-7.
22. Lee MJ, Jeong DY, Kim WS, et al. A tetrodotoxin-producing Vibrio strain, LM-1, from
the puffer fish Fugu vermicularis radiatus. Appl Environ Microbiol 2000; 66: 1698-701.
23. Wang XJ, Yu RC, Luo X, et al. Toxin-screening and identification of bacteria isolated
from highly toxic marine gastropod Nassarius semiplicatus. Toxicon 2008; 52: 55-61.
24. Noguchi T, Hwang DF, Arakawa O, et al. Vibrio alginolyticus, a tetrodotoxinproducing bacterium, in the intestines of the fish Fugu vermicularis vermicularis.
Marine Biol 1987; 94: 625-30.
25. Cheng CA, Hwang DF, Tsai YH, et al. Microflora and tetrodotoxin-producing bacteria
in a gastropod, Niotha clathrata. Food Chem Toxicol 1995; 33: 929-34.
26. Sugita H, Ueda1 R, Noguchi T, et al. Identification of a Tetrodotoxin-producing
Bacterium Isolated from the Xanthid Crab Atergatis floridus. Nippon Suisan
Gakkaishi 1987; 53: 1693.
27. Campbell S, Harada RM, DeFelice SV, et al. Bacterial production of tetrodotoxin in
the pufferfish Arothron hispidus. Nat Prod Res 2009; 23: 1630-40.
28. Yotsu M, Yamazaki T, Meguro Y, et al. Production of tetrodotoxin and its derivatives
by Pseudomonas sp. isolated from the skin of a pufferfish. Toxicon 1987; 25: 225-8.
29. Yasumoto T, Yasumura D, Yotsu M, et al. Bacterial Production of Tetrodotoxin and
Anhydrotetrodotoxin. Agr Biological Chem 1986; 50: 793-5.
30. Yan Q, Hoi-Fu Yu P, Li HZ. Detection of Tetrodotoxin and Bacterial Production by
Serratia Marcescens. World J Microbiol Biotechnol 2005; 21: 1255-58.
31. Yu CF, Yu PH, Chan PL, et al. Two novel species of tetrodotoxin-producing bacteria
isolated from toxic marine puffer fishes. Toxicon 2004; 44: 641-7.
32. Yu VC, Yu PH, Ho KC, et al. Isolation and identification of a new tetrodotoxinproducing bacterial species, Raoultella terrigena, from Hong Kong marine puffer fish
Takifugu niphobles. Mar Drugs 2011; 9: 2384-96.
33. Yang G, Xu J, Liang S, et al. A novel TTX-producing Aeromonas isolated from the
ovary of Takifugu obscurus. Toxicon 2010; 56: 324-9.
34. Maran BA, Iwamoto E, Okuda J, et al. Isolation and characterization of bacteria from
the copepod Pseudocaligus fugu ectoparasitic on the panther puffer Takifugu pardalis
with the emphasis on TTX. Toxicon 2007; 50: 779-90.
35. Matsui T, Taketsugu S, Kodama K, et al. Production of Tetrodotoxin by the Intestinal
Bacteria of a Puffer Fish Takifugu niphobles. NIPPON SUISAN GAKKAISHI 1989;
55: 2199-2203.
36. Auawithoothij W, Noomhorm A. Shewanella putrefaciens, a major microbial species
related to tetrodotoxin (TTX)-accumulation of puffer fish Lagocephalus lunaris. J
Appl Microbiol 2012; 113: 459-65.

171

مهمترین توکسینهای باکتریایی دریا

37. Hwang DF, Arakawa O, Saito T, et al. Tetrodotoxin-producing bacteria from the blueringed octopus Octopus maculosus. Marine Biol 1989; 100: 327-32.
38. Ritchie KB, Nagelkerken I, James S, et al. Environmental microbiology: A
tetrodotoxin-producing marine pathogen. Nature 2000; 404: 354.
39. Chulanetra M, Sookrung N, Srimanote P, et al. Toxic marine puffer fish in Thailand
seas and tetrodotoxin they contained. Toxins (Basel) 2011; 3: 1249-62.
40. Bragadeeswaran S, Therasa D, Prabhu K, et al. Biomedical and pharmacological
potential of tetrodotoxin-producing bacteria isolated from marine pufferfish Arothron
hispidus (Muller, 1841). J Venom Anim Toxins incl Trop Dis 2010; 16: 421-31.
41. Botana LM. Seafood and freshwater toxins: Pharmacology, physiology, and detection.
3rd ed. Florida: CRC Press, 2014, 20-1215.
42. Wu Z, Xie L, Xia G, et al. A new tetrodotoxin-producing actinomycete, Nocardiopsis
dassonvillei, isolated from the ovaries of puffer fish Fugu rubripes. Toxicon 2005; 45:
851-9.
43. Wang J, Fan Y. Isolation and characterization of a Bacillus species capable of
producing tetrodotoxin from the puffer fish Fugu obscurus. World J Microbiol
Biotechnol 2010; 26: 1755-60.
44. Lu Y, Yi R. Bacillus horikoshii, a tetrodotoxin-producing bacterium isolated from the
liver of puffer fish. Annals Microbiol 2009; 59: 453.
45. Wang J, Fan Y, Yao Z. Isolation of a Lysinibacillus fusiformis strain with tetrodotoxinproducing ability from puffer fish Fugu obscurus and the characterization of this
strain. Toxicon 2010; 56: 640-3.
46. Nieto FR, Cobos EJ, Tejada MA, et al. Tetrodotoxin (TTX) as a Therapeutic Agent
for Pain. Mar Drugs 2012; 10: 281-305.
47. Mattei C, Legros C. The voltage-gated sodium channel: a major target of marine
neurotoxins. Toxicon 2014; 91: 84-95.
48. Chahine M, O'Leary ME. Regulatory role of voltage-gated Na channel β Subunits in
sensory neurons. Front Pharmacol 2011; 21: 70.
49. Ulbricht W. Sodium channel inactivation: molecular determinants and modulation.
Physiol Rev 2005; 85: 1271-301.
50. Ragsdale DS, McPhee JC, Scheuer T, et al. Common molecular determinants of local
anesthetic, antiarrhythmic, and anticonvulsant block of voltage-gated Na+ channels.
Proc Natl Acad Sci U S A 1996; 93: 9270-5.
51. Catterall WA, Cestèle S, Yarov-Yarovoy V, et al. Voltage-gated ion channels and
gating modifier toxins. Toxicon 2007; 49: 124-41.
52. Catterall WA, Goldin AL, Waxman SG. International Union of Pharmacology. XLVII.
Nomenclature and structure-function relationships of voltage-gated sodium channels.
Pharmacol Rev 2005; 57: 397-409.
53. Black JA, Waxman SG. Sodium channels and microglial function. Exp Neurol 2012;
234: 302-15.
54. Waxman SG. Transcriptional channelopathies: an emerging class of disorders. Nat
Rev Neurosci 2006; 2: 652-9.

دانشنامة توکسینولوژی دریایی
55.

171

Tetrodotoxin-WEX Pharmaceuticals. (Accessed December 01, 2015, at
http://adisinsight.springer.com/drugs/800016242)
56. Kosuge T, Tsuji K, Hirai K, et al. First evidence of toxin production by bacteria in a
marine organism. Chem Pharm Bull (Tokyo) 1985; 33: 3059-61.
57. Hayashi E, Isogai M, Kagawa Y, et al. Neosurugatoxin, a specific antagonist of
nicotinic acetylcholine receptors. J Neurochem 1984; 42: 1491-4.
58. Seemann P, Gernert C, Schmitt S, et al. Detection of hemolytic bacteria from Palythoa
caribaeorum (Cnidaria, Zoantharia) using a novel palytoxin-screening assay. Antonie
Van Leeuwenhoek 2009; 96: 405-11.
59. Frolova GM, Kuznetsova TA, Mikhailov VV, et al. Immunoenzyme method for
detecting microbial producers of palytoxin. Bioorg Khim 2000; 26: 315-20.
60. Bellocci M, Sala GL, Prandi S. The cytolytic and cytotoxic activities of palytoxin.
Toxicon 2011; 57: 449-59.
61. Rossini GP, Bigiani A. Palytoxin action on the Na (+), K(+)-ATPase and the disruption
of ion equilibria in biological systems. Toxicon 2011; 57: 429-39.
62. Wu CH. Palytoxin: membrane mechanisms of action. Toxicon 2009; 54: 1183-9.
63. Gadsby DC, Takeuchi A, Artigas P, et al. Peering into an ATPase ion pump with
single-channel recordings. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 2009; 364: 229-38.
64. Pearson L, Mihali T, Moffitt M, et al. On the chemistry, toxicology and genetics of the
cyanobacterial toxins, microcystin, nodularin, saxitoxin and cylindrospermopsin. Mar
Drugs 2010; 8: 1650-80.
65. Herrero A, Flores E. The cyanobacteria: molecular biology, genomics and evolution.
Norfolk: Caister Academic Press, 2008, 335-82.
66. Calteau A, Fewer DP, Latifi A, et al. Phylum-wide comparative genomics unravel the
diversity of secondary metabolism in Cyanobacteria. BMC Genomics 2014; 15: 977.
67. Whittle K, Gallacher S. Marine toxins. Br Med Bull 2000; 56: 236-53.
68. Corbel S, Mougin C, Bouaïcha N. Cyanobacterial toxins: modes of actions, fate in
aquatic and soil ecosystems, phytotoxicity and bioaccumulation in agricultural crops.
Chemosphere 2014; 96: 1-15.
69. Banack SA, Johnson HE, Cheng R, et al. Production of the neurotoxin BMAA by a
marine cyanobacterium. Mar Drugs 2007; 5, 180-96.
70. del Campo FF, Ouahid Y. Identification of microcystins from three collection strains
of Microcystis aeruginosa. Environ Pollut 2010; 158, 2906-14.
71. Botana LM, James KJ, Crowley J, et al. Phycotoxins: Chemistry and Biochemistry.
Hoboken: Blackwell Publishing, 2007, 65-122.
72. Aráoz R, Molgó J, Tandeau de Marsac R. Neurotoxic cyanobacterial toxins. Toxicon
2010; 56: 813-28.
73. Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, et al. Neuroscience. 5th ed. Massachusetts:
Sinauer Associates, Inc., 2012, 115-28.
74. Osswald J, Rellan S, Gago A, et al. Toxicology and detection methods of the alkaloid
neurotoxin produced by cyanobacteria, anatoxin-a. Environ Int 2007; 33: 1070-89.

171

مهمترین توکسینهای باکتریایی دریا

75. Spivak CE, Witkop B, Albuquerque EX. Anatoxin-a: a novel, potent agonist at the
nicotinic receptor. Mol Pharmacol 1980; 18: 384-94.
76. Lilleheil G, Andersen RA, Skulberg OM, et al. Effects of a homoanatoxin-a-containing
extract from Oscillatoria formosa (Cyanophyceae/cyanobacteria) on neuromuscular
transmission. Toxicon 1997; 35: 1275-89.
77. Mahmood NA, Carmichael WW. Anatoxin-a(s), an anticholinesterase from the
cyanobacterium Anabaena flos-aquae NRC-525-17. Toxicon 1987; 25: 1221-7.
78. Cusick KD, Sayler GS. An Overview on the Marine Neurotoxin, Saxitoxin: Genetics,
Molecular Targets, Methods of Detection and Ecological Functions. Mar Drugs 2013;
11: 991-1018.
79. Wang DZ, Zhang SF, Zhang Y, et al. Paralytic shellfish toxin biosynthesis in
cyanobacteria and dinoflagellates: A molecular overview. J Proteomics 2016; 135:
132-40.
80. Mohebbi Gh, Nabipour I, Vazirizadeh A. Neurotoxic Syndromes in Marine Poisonings
a Review. Iran South Med J 2014; 17: 451-75. (Persian)
81. Su Z, Sheets M, Ishida H, et al. Saxitoxin blocks L-Type ICa. J Pharmacol Exp Ther
2004; 308: 324-9.
82. Jablonski EM, Mattocks MA, Sokolov E, et al. Decreased aquaporin expression leads
to increased resistance to apoptosis in hepatocellular carcinoma. Cancer Lett 2007;
250: 36-46.
83. Rush T, Liu X, Lobner D. Synergistic toxicity of the environmental neurotoxins
methylmercury and β-N-methylamino-L-alanine. Neuroreport 2012; 23: 216-9.
84. Dunlop RA, Cox PA, Banack SA, et al. The non-protein amino acid BMAA is
misincorporated into human proteins in place of L-serine causing protein misfolding
and aggregation. PLOS One 2013; 8: e75376.
85. Berman FW, Gerwick WH, Murray TF. Antillatoxin and kalkitoxin, ichthyotoxins
from the tropical cyanobacterium Lyngbya majuscula, induce distinct temporal
patterns of NMDA receptormediated neurotoxicity. Toxicon 1999; 37: 1645-8.
86. LePage KT, Goeger D, Yokokawa F, et al. The neurotoxic lipopeptide kalkitoxin
interacts with voltage-sensitive sodium channels in cerebellar granule neurons.
Toxicol Lett 2005; 158: 133-9.
87. Li WI, Berman FW, Okino T, et al. Antillatoxin is a marine cyanobacterial toxin that
potently activates voltage-gated sodium channels. Proc Natl Acad Sci U S A 2001;
98: 7599-604.
88. Inoue M. Chemical construction and structural permutation of neurotoxic natural
product, antillatoxin: importance of the three-dimensional structure of the bulky side
chain. Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci 2014; 90: 56-66.
89. Cao Z, Gerwick WH, Murray TF. Antillatoxin is a sodium channel activator that
displays unique efficacy in heterologously expressed rNav1.2, rNav1.4 and rNav1.5
alpha subunits. BMC Neurosci 2010; 11: 154.

دانشنامة توکسینولوژی دریایی

171

90. Berman FW, Gerwick WH, Murray TF. Antillatoxin and kalkitoxin, ichthyotoxins
from the tropical cyanobacterium Lyngbya majuscula, induce distinct temporal
patterns of NMDA receptor-mediated neurotoxicity. Toxicon 1999; 37: 1645-8.
91. Jabba SV, Prakash A, Dravid SM, et al. Antillatoxin, a novel lipopeptide, enhances
neurite outgrowth in immature cerebrocortical neurons through activation of voltagegated sodium channels. J Pharmacol Exp Ther 2010; 332: 698-709.
92. World Health Organization. Cyanobacterial toxins: microcystin-LR in drinking-water.
Background document for preparation of WHO Guidelines for drinking-water quality.
2nd ed. Geneva: WHO, 2003, 407-8.
93. Fischer WJ, Altheimer S, Cattori V, et al. Organic anion transporting polypeptides
expressed in liver and brain mediate uptake of microcystin. Toxicol Appl Pharmacol
2005; 203: 257-63.
94. Pereira SR, Vasconcelos VM, Antunes A. Computational study of the covalent bonding of
microcystins to cysteine residues--a reaction involved in the inhibition of the PPP family
of protein phosphatases. FEBS J 2013; 280: 674-80.
95. Valério E, Vasconcelos V, Campos A. New insights on the mode of action of
microcystins in animal cells-a review. Mini Rev Med Chem 2016; 16: [Epub ahead of
print].
96. Gehringer MM, Adler L, Roberts AA, et al. Nodularin, a cyanobacterial toxin, is
synthesized in planta by symbiotic Nostoc sp. ISME J 2012; 6: 1834-47.
97. Froscio SM, Humpage AR, Wickramasinghe W, et al. Interaction of the cyanobacterial
toxin cylindrospermopsin with the eukaryotic protein synthesis system. Toxicon
2008; 51, 191-8.
98. Byth S. Palm Island mystery disease. Med J Australia 1980; 2: 40-2.
99. Poniedziałek B, Rzymski P, Kokociński M. Cylindrospermopsin: water-linked potential
threat to human health in Europe. Environ Toxicol Pharmacol 2012; 34: 651-60.
100. Terao K, Ohmori S, Igarashi K, et al. Electron microscopic studies on experimental
poisoning in mice induced by cylindrospermopsin isolated from blue-green alga
Umezakia natans. Toxicon 1994; 32: 833-43.
101. Froscio SM, Humpage AR, Burcham PC, et al. Cylindrospermopsin-induced protein
synthesis inhibition and its dissociation from acute toxicity in mouse hepatocytes.
Environ Toxicol 2003; 18: 243-51.
102. Shaw GR, Seawright AA, Moore MR, et al. Cylindrospermopsin, a cyanobacterial
alkaloid: evaluation of its toxicologic activity. Ther Drug Monit 2000; 22: 89-92.
103. Shen X, Lam PK, Shaw GR, et al. Genotoxicity investigation of a cyanobacterial
toxin, cylindrospermopsin. Toxicon 2002; 40: 1499-501.
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محبوبه جعفری ،غالمحسین محبی ،امیر وزیریزاده ،ایرج نبیپور
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مقدمه
تعداد بیشماری از بیمهرگان و بیش از یکصد گونه ماهی در دریا زیست میکنند که زهر
میتواند اثراتی آسیبزا در بافتهای بدن ایجاد نماید ( 5و  .)5این جانوران در دریاهای گرم و
ناحیه اقیانوسی هند -آرام پراکندهاند .از دیدگاه اکولوژیک ،خلیجفارس و دریای عمان که از
دریاهای گرم به شمار میآیند ،زیستگاههای مناسبی برای این جانوران زهرآگین قلمداد میشوند.
بر اساس مطالعه نبیپور ( ،)596۳عقرب ماهیان ،شایعترین عامل گزیدگی و مسمومیت با
جانوران زهرآگین در خلیجفارس بودهاند (.)5
عقرب ماهیانی که اغلب در انسان ایجاد مسمومیت مینمایند ،بر اساس دستگاه زهری
خود در سه جنس ( Pteroisشیرماهیها ،ترکی ماهیها ،گورخر ماهیها)( Scorpaena ،عقرب
ماهیها) و ( Synanceiaسنگ ماهیها) جای میگیرند ( .)5از بین این سه گروه ،جنس
( Synanceiaسنگ ماهی) ،قویترین و کشندهترین سم را داراست (.)9
سنگ ماهی با طولی حدود  91سانتیمتر ،در آبهای کم ژرفا به صورت خوابیده در لجن،
مرجان و یا صخرهها خود را مدفون نگه میدارد و از محیط پیرامون غیرقابل تشخیص است.
تعداد  59رگباله پشتی میتوانند پوست بدن انسان را حتی از روی چکمههای لباس غواصی
سوراخ کنند .این رگبالهها در هنگامی که ماهی تحریک میگردد ،برانگیخته میشوند .بین 51
–  1میلیگرم سم در غدد انتهایی هر کدام از خارها وجود دارد (.)۳
زهر این ماهیان ،چهار فاکتور فعال زیستی شامل بخش هیالورونیدازی ،فاکتور نفوذ دهنده
مویرگی ،بخش کشنده یا توکسیک و فاکتور تولید کننده درد را در خود دارند (.)1
عموماً زهر سنگ ماهی ،پروتئینی ناپایدار با وزن مولکولی باال و  pH=۳است که جهت
حفظ خود در مکان گزیدگی ،تولید تنگی عروق شدید مینماید .توکسین یک میوتوکسین
است که بر روی ماهیچههای اسکلتی غیرارادی و قلبی اثر نموده و هدایت را در این بافتها
بالک کرده و موجب آزادسازی استیل کولین ،ماده پی ( )Pو سیکلواکسیژناز میشود .فلج
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عضالت ،موجب دپرسیون تنفسی ،باز شدن عروق محیطی ،شوک و ایست قلبی میگردد .زهر
همچنین میتواند آریتمی قلبی ایجاد کند ( .)۳از لحاظ بالینی ،شایعترین یافته ،درد بسیار
آزار دهنده همراه با تورم منطقه آسیب دیده است که ممکن است تمام اندام و غدد لنفاوی
موضعی را درگیر نماید (.)6
هر چند که در مورد یافتههای بالینی و عوارض سنگ ماهی در سطح مطبوعات بینالمللی
پزشکی به گزارشهایی برمیخوریم ،ولی عموماً تمام موارد بالینی و بررسیهای زهرشناسی این
ماهی معطوف به سه گونه  Synanceia verrucosa ،Synanceia trachynisو Synanceia

 horridaاست (.)9
بلگواد در رأس هیئتی دانمارکی ،با هدف شناسایی ماهیان خلیجفارس ،هفت گونه از تیره
 Scorpaenidaeعقرب ماهیان را در خلیجفارس گزارش نموده است (.)3
گونه شایع سنگ ماهی در سواحل خلیجفارس  Leptosynanceia melanostigmaاست که
در نزد بومیان منطقه ایرانی خلیجفارس به ”فریاله ماهی“ موسوم است .این ماهی در سواحل گلی
استان بوشهر و حوالی خور موسی به فراوانی دیده میشود و زهرآفرینی این ماهی برای تمامی
سواحل نشینان بومی شناخته شده است ( .)5در این نوشتار تالش شده است که توکسینولوژی
زهر شامل ساختار و فعالیت زیستی ،تظاهرات بالینی موضعی و عمومی و نیز عوارض آسیب با
سنگ ماهیان و همچنین شیوههای گوناگون درمانی ،جهت رویارویی با اثرات زهر بیان گردد.
خصوصیات بیولوژیک و مورفولوژیک
خانواده عقرب ماهیان ( )Scorpaenidaeاز خطرناکترین ماهیان زهرآگین جهان هستند که
در آبهای گرمسیری پراکنش دارند .این خانواده شامل  1۳جنس و  999گونه است .دستگاه
زهری عقرب ماهیان شامل غدد زهری کشیدهای در مجرای بخش پسین خارهای بالههای پشتی،
لگنی و مقعدی است که مجرای ترشحی ندارند (شیر ماهیها و عقرب ماهیها) و یا جفت دستگاه
زهری شامل غدد طولی بسیار تکامل یافته با امتدادهای مجرا مانند توسعه یافته میباشد.
خانواده عقرب ماهیان و سنگ ماهیها که از ماهیان زهرآگین دریا هستند ،عمدتاً در آبهای
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کم عمق گرمسیری ناحیه هند  -آرام یافت میشوند (.)51
سنگ ماهی خطرناکترین و زهرآلودهترین عضو خانواده عقرب ماهیان به شمار میرود.
به صورت دقیقتر ،سنگ ماهی از شاخة  ،Chordataکالس  ،Osteichthyesراستة
 ،Perciformesزیر راستة  ،Cottoideiخانوادة  ،Scorpaenidaeخانوادة فرعی Synanceiinae

و جنس  Synanceiaاست (.)9
تاکنون چهار گونه سنگ ماهی  S. horrida ،S. verrucosa،S. trachynisو  S. erosaتوصیف
شدهاند ( .)55گونة  S. horridaدر اطراف سنگاپور ،مالزی ،جزایر اندونزی ،هند و جنوب افریقا
یافت میشود ( .)55گونة  S. trachynisبیشتر در آبهای استرالیا مشاهده میشود ( .)59سنگ
ماهیها در آبهای کم عمق در لجن ،مرجان و یا صخرهها خود را پنهان و غیرقابل تشخیص از
محیط اطراف ،نگه میدارند ( .)5آنها معموالً شبیه سنگهای پوشیده از جلبک بوده و عادت به
پنهان کردن خود در ماسههای کرانه دریا دارند (.)5۳
سنگ ماهیها معموالً  91سانتیمتر طول دارند ( )5اما گاهی طول آنها به  99سانتیمتر و
وزن  5/1کیلوگرم میرسند ( .)51سنگ ماهی با رنگ قهوهای  -سبز لکهدار ،دارای برجستگیهای
استخوانی و فرورفتگیهای عمیقی در اطراف سر و برجستگیهای زگیل مانندی روی تنه میباشند
( .)5۳دارای  59خار پشتی 5 ،خار لگنی و  9خار مقعدی هستند که با بافت پوششی پوشیده
شدهاند .تعداد  59رگباله پشتی ،قادر به سوراخ کردن پوست ،حتی از روی چکمههای لباس غواصی
هستند .این رگبالهها هنگام تحریک ماهی ،برانگیخته میشوند .افزون بر نوک خار ،ماهی با پوست
سستی پوشیده شده است و هنگام تحت فشار قرار دادن  ،دو غده زهری از طریق مجراهای خود
در هر خار ،زهر را به درون زخم نفوذی ،فرو میکنند ( .)5این خارهای زهری برای شکار استفاده
نمیشوند و فقط یک مکانیسم دفاعی هستند .سنگ ماهیها معموالً تهدیدی برای انسان نیستند،
مگر زمانی که به صورت اتفاقی روی آنها پا گذاشته شود و یا بدون احتیاط ،در دست گرفته شوند
( .)5۳در صورت تماس با رگبالههای زهرآگین ،این رگباله به صورت رفلکسی برانگیخته شده و
زهر خود را در زخم ایجاد شده تخلیه میکند و این تخلیه شدن زهر ممکن است با شکسته شدن
خار همراه با پوشش آن توأم شود (.)6
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بین  1-51میلیگرم زهر در غدد انتهایی هر خار وجود دارد .بالههای سینهای آراسته این
ماهیها سمّی نیستند .زهر ،حتی بین  5۳-۳9ساعت پس از مرگ ماهی نیز میتواند پایدار بماند
( .)5گاهی خار سنگ ماهی ،حاوی زهر نمیباشد .چنین تصور میگردد که زهر ،به آرامی تولید
میشود ( .)۳این ماهی میتواند تا چند ساعت بیرون از آب زنده بماند (.)59
غدد زهری معموالً در یک سوم میانی بدنه خار وجود دارند .غدد زهری کروی توسط بافت
پوششی متراکمی ،محکم به خارها چسبیدهاند .قسمت باالیی غده به نوعی مجرای زهری امتداد
مییابد که نزدیک به رأس خار باز میشود .غدهها با یک کپسول فیبروزی محکم به همراه تعداد
زیادی از الیههای بافت پیوندی ،عروق خونی و دستههای عصبی پوشیده شدهاند (.)9
ساختار غدد زهری سنگ ماهی توسط هر دو نوع میکروسکوپ نوری ( 59و  )56و
میکروسکوپ الکترونی ( )59توصیف شده است .در زیر میکروسکوپ نوری ،سلولهای غده به
صورت تصادفی از شش وجهی تا چند وجهی و گرد ،در کنار هم قرار گرفتهاند .سیتوپالسم برخی
سلولها هموژن بوده و هستة مشخص دارند.
بررسیهای میکروسکوپ الکترونی دو نوع جمعیت سلولی را نشان داده است .سلولهای غالب
تیپ  Ιو سایر سلولها ،تیپ  ΙΙنامگذاری شدهاند .سلولهای تیپ  Ιسیتوپالسم نسبتاً متراکم از
الکترون دارند و حاوی تعداد زیادی سیسترناهای لولهای متسع هستند .میتوکندریها در
سیتوپالسم پراکندهاند .هسته دمبل شکل ،بیضی و یا کروی است .سلولهای تیپ  ΙΙدر ارتباط
نزدیکی با سلولهای تیپ  Ιدیده شدند .سلولهای تیپ  ΙΙکه عمدتاً در سطح امتداد یافتهاند،
حاوی تعداد زیادی سیسترنای متسع ،رتیکولوم اندوپالسمیک و میتوکندری میباشند .اغلب
سیسترناها حاوی گرانولهای ترشحی انباشته از الکترون هستند (.)9
زهرشناسی
زهر پروتئینی ناپایدار ،با وزن مولکولی  511هزار دالتون و  pHشش است و با ایجاد تنگی
شدید عروق ،خود را در مکان گزیدگی حفظ مینماید ( .)53در آزمایشگاه ،با دما ( 11درجه
سانتیگراد در 5دقیقه) ،قلیا ( pHباالتر از  ،)3اسید ( pHکمتر از  ،)۳پرمنگنات پتاسیم و رنگ
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قرمز کنگو ،از بین میرود (.)۳
زهر سنگ ماهی از نظر قدرت ( )Potencyشبیه سم کبرا است و از پروتئینهای با وزن
مولکولی باال که دارای اثرات کولینرژیک و آدرنرژیک هستند ،تشکیل شده است (.)51
توکسینهای اصلی جدا شده از سنگ ماهی شامل زهرهای  Stonustoxinاز گونه
 Trachynilysin ،Synanceja horridaاز گونه  Synanceja trachynisو  Verrucotoxinاز
گونه  Synanceja verrucosaهستند ( .)55سایر زهرهای خانواده  Scorpaenidaeشامل
هیالورونیداز ،پروتئیناز ،فسفودی استراز ،آلکالین فسفومونواستراز ،آرژینین استراز ،آرژینین
آمیدناز -1 ،نوکلئوتیداز ،استیل کولین استراز و آمینهای زیستی هستند (.)5
از چهار فاکتور فعال زیستی سم که شامل بخش هیالورونیدازی ،فاکتور نفوذ دهنده
مویرگی ،بخش کشنده یا توکسیک ( )55و فاکتور ایجاد کنندة درد ( )1میشوند؛ فاکتور نفوذ
دهنده مویرگی در ادم وسیع بعد از آسیب دیدگی با سنگ ماهی نقش دارد ( .)59بخش
کشنده یا توکسیک یک عامل کاهنده فشارخون قوی است که دارای فعالیتهای میوتوکسیک
( )5۳و نوروتوکسیک ( )51بوده و به نظر میرسد که هیپوتانسیون عالمتدار ،عامل اولیه مرگ
حیوانات در بررسیهای آزمایشگاهی باشد (.)5۳
استونوس توکسین ( )SNTXیک پروتئین کاهش دهندة فشارخون  5۳9کیلو دالتونی با
دو زیرواحد آلفا ( )αبا وزن  65هزار دالتون و بتا ( )βبا وزن  63هزار دالتون ( )5و یک فاکتور
پروتئینی کشنده است که از زهر سنگ ماهی گونه  S. horridaجدا گردیده است ( .)5۳زهر
در خارهای نازک پشتی ذخیره شده است .نیش ایجاد شده توسط خارها باعث ایجاد درد،
ایست تنفسی ،آسیب به سیستم قلبی عروقی ،فلج ماهیچه اسکلتی و گاهی مرگ میشود(،55
 56و .)59
مسمومیت در جانوران شامل همولیز ،ادم موضعی ،نفوذپذیری عروقی ،تجمع پالکتی،
وازودیالسیون وابسته به اندوتلیوم و افت فشارخون است .کاهش قدرت انقباضی در خرگوشها
مشاهده شده است (.)5
فعالیت همولیتیک  SNTXبه صورت رقابتی با چندین لیپید دارای بار منفی مثل
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فسفاتیدیل سرین ،کاردیولیپین و مونوسیالوگانگلیوزید مهار میشود .این نتایج داللت بر این دارد
که  SNTXاز طریق ساخت منافذ در دیواره سلولی باعث القای فعالیت همولیتیک قدرتمندی
میشود و پسمانههای کاتیونیک ،نقش مهمی را در مکانیسم سیتولیتیک  SNTXایفاء میکنند
(.)53
در مطالعهای که به بررسی نقش گروههای تیول آزاد ( )Free thiol groupsدر فعالیت
زیستی استونوس توکسین پرداخته است ،این نتیجه حاصل شده است که گروه تیول آزاد
نقش مهمی در فعالیت همولیتیک و کشنده  SNTXبازی میکند .در واقع هر دو فعالیت
همولیتیک و کشنده  SNTXبا کاهش ( Dithiothreitol)DTTتقویت شده است .از سویی
مشخص شده است که فعالیت همولیتیک  SNTXنمیتواند توسط کلسترول مهار شود (.)91
وازوریلکسیشن ( )vasorelaxationایجاد شده توسط  ،SNTXبا نیتروآرژینین متیل استر
( )L-NAMEمهار میشود؛ این مسئله بیانگر این است که نیتریک اکساید ،در پاسخ القاء شده
توسط  SNTXشرکت میکند .قابل توجه است که دی و ال -پروپارگلی گلیسین ((L-()PAG

 )D،Proparglyglycineو بتا سیانو -ال -آالنین(()β- cyano- L-alanine)BCA
مهارکنندههای تغییرناپذیر و رقابتی سیستاتیونین-گاما -لیزاز ((Cystathionine-γ-)CSE

 )lyaseنیز وازوریلکسیشن ایجاد شده توسط  SNTXرا مهار میکنند که این موضوع ،بیانگر
این است که هیدروژن سولفید ( )H2Sممکن است در بخشی از اثر  SNTXنقش داشته باشد.
استفاده همزمان  L-NAMEبا  PAGیا  BCAنشان داده است که  H2Sو  NOدر
وازوریلکسیشن ایجاد شده توسط  SNTXبه صورت سینرژیست عمل میکنند (.)5۳
در پژوهشی که بر روی ویژگیهای فعالیت زیستی زهر سنگ ماهی گونه S. horrida

انجام گرفته است ،اثر زهر با دو حالل یکی با پایه آبی و دیگری با پایه متانول بر روی  1پاتوژن
باکتریایی شامل استافیلوکوکوس اورئوس ،ویبریو کلرا ،ایشرشیاکلی ،سودوموناس و ویبریو
پاراهمولیتیکوس بررسی شده است که نتایج فعالیت ضدمیکروبی بسیار ضعیفی را نشان
دادهاند .زهر با پایه آبی ،از رشد ویبریوکلرا و زهر با پایه متانول از رشد سودوموناس جلوگیری
نموده است (.)95
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در مطالعة انجی ( )Ngو همکاران ،هیالورونیدازی موسوم به  SFHYA5در غده زهری
سنگ ماهی  S. horridaمعرفی گردیده است (.)95
زهر وروکوتوکسین (( )Verrucotoxin)VTXجدا شده از  Synanceia verrucosaبا
 SNTXهمولوگ است ( .)5این زهر یک گلیکوپروتئین تترامر با وزن مولکولی  955کیلودالتون
است ( )99که از زیرواحدهای آلفا ( )αبا وزن مولکولی  99کیلو دالتون و بتا ( )βبا وزن مولکولی
 69کیلو دالتون ساخته شده است ( .)9۳این زهر کانالهای کلسیمی قلب را مهار میکند (.)5
توکسین  VTXبتا آدرنوسپتورها را فعال میکند .تحریک بتا آدرنوسپتورها باعث فعال شدن
پروتئین کیناز  (PKA( Aو کانالهای کلسیمی فسفوریله میشود که به موجب آن ،غلظت
کلسیم داخل سلولی افزایش مییابد .این افزایش کلسیم داخل سلولی ممکن است توضیحی
برای اثرات قلبی  VTXباشد؛ چرا که غلظت زیاد کلسیم میتواند باعث آریتمی شود و یا
پروتئاز را فعال کند (.)9۳
وروکوتوکسین در غلظتهای باالی  1میکروگرم در میلیلیتر باعث فعالیت اینوتروپیک و
کرونوتروپیک منفی میشود و در غلظتهای کمتر از  9میکروگرم در میلیلیتر اثرات اینوتروپیک
و کرونوتروپیک مثبت دارد ( .)91همچنین گزارش شده است که  VTXممکن است کانالهای
پتاسیمی حساس به  ATPرا فعال کند (.)9۳
توکسین  VTXباعث ایجاد اختالالت نورولوژیک شامل فلج و تشنج میشود و با
پروپرانولول متوقف نمیگردد ( .)59اثرات نوروتوکسیک  Synanceia verrucosaبر روی
جوندگان بررسی شده است .بعد از تزریق اینتراکرانیال  11-551نانوگرم در گرم در موش،
زهر باعث ایجاد عالئمی چون آتاکسی ،حرکت چرخشی ،فلج برگشتپذیر جزئی یا کامل اندام،
خارش ،غلتیدن ،دورههای شبه خواب و تشنج کلونیک شدید گردیده که در عرض چند ثانیه
به مرگ منتهی شد ( .)59زهر  VTXبدون تغییر در پتانسیل استراحت غشا باعث طوالنی
شدن مدت پتانسیل عمل در میوسیتهای بطنی خوکچة هندی میشود .نتایج بررسیها نشان
میدهند که  VTXفعالیت کانالهای یونی را از طریق مسیر β-adrenoceptor-cAMP-PKA

تعدیل مینمایند (.)9۳
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زهر  ،VTXکانالهای ( ATP-sensitive K+)KATPرا در میوسیتهای قلبی از طریق
یک مسیر موسکارینی  M3 Receptor-PKCمهار میکند .اثر  VTXروی  KATPتوسط
آتروپین که یک آنتاگونیست گیرندة موسکارینی است و یا توسط -۳دیفنیلاستوکسی-ان-
متیلپیپیریدین ( )4-Diphenylacetoxy-N-Methylpiperidineکه یک آنتاگونیست گیرنده
موسکارینی M3است ،مهار میگردد (.)96
پروتئین دیمریک  NeoVTXبا وزن  5۳۳کیلو دالتون ،متشکل از دو زیرواحد آلفا و بتا
است که از  Synanceia verruvosaاستخراج شده و نقش آن به گونه قابل توجهی با VTX

متفاوت است .فعالیت همولیتیک  NeoVTXتوسط لیپیدهای آنیونی به خصوص ،کاردیولیپین
مهار میشود .این ویژگی با  SNTXجدا شده از  Synanceia horridaقابل مقایسه است (.)99
یک هیالورونیداز  13کیلودالتونی به طور نسبی از  Synanceia verrucosaجدا شده است
که فعالیت بهینه آن در  pH=۳/۳و دمای  96درجه سانتیگراد است .هیالورونیداز S.

 verrucosaبا باال بردن نفوذپذیری مویرگی باعث افزایش فعالیت  NeoVTXمیشود و شرایط
را برای گسترش فعالیت آن فراهم مینماید (.)93
یک زهر پروتئینی  513کیلو دالتونی موسوم به  TLYکه از  S. Trachynisجدا شده
است ( ،)5قادر به ایجاد منافذی در دیواره سلولی میباشد ( .)۳1این نوع زهر اجازه ورود را به
کلسیم داده و موجب آزادسازی استیل کولین وابسته به کلسیم از پایانههای اعصاب در انتهای
اعصاب موتور شده و آزاد شدن کاتکول آمینها را افزایش میدهد .زهر Synanceia trachynis

نیز موجب اتساع عروق وابسته به اندوتلیوم و کالپس قلبی عروقی در جانوران آزمایشگاهی
میشود .چنین به نظر میرسد که این اثر از طریق گیرندههای موسکارنیک و آدرنرژیک انجام
میپذیرد ( .)5مشخص شده است که اثرات قلبی -عروقی  TLYروی گیرندههای موسکارینی
و آدرنوسپتورها با فعالیت وابسته به دوز ،تغییر میکند (.)۳5
نتایج بررسیها نشان دادهاند که  TLYاحتماالً باعث آزاد شدن استیل کولین ماده پی
( )Pو محصوالت سیکلواکسیژناز میشود ( .)۳5جدول  ،5اثرات بالینی و مکانیسم اثر انواع
مختلف زهرهای گونههای سنگ ماهی را به اختصار نشان میدهد (جدول . )5
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جدول  :6مقایسة اثرات بالینی و مکانیسم اثر توکسینهای گونههای مختلف سنگ ماهی
گونه سنگ ماهی

نوع توکسین

S. verrucosa

تقویت نفوذپذیری
Hyaluronidase
مویرگی

S. trachynis

آزادسازی استیل کولین ،ماده  Pو
محصوالت سیکلواکسیژناز ،تأثیر
اثرات قلبی -عروقی،
Trachynilysin
اثرات عصبی -عضلهای مستقیم روی -α1آدرنوسپتورها ،ساخت
منافذ در دیواره سلولی

S. verrucos

S. verrucosa

اثر بالینی

) Verrucotoxin(VTXاثرات قلبی -عروقی
فاکتور کشنده ،اثرات
Neo VTX
همولیتیک

هیپوتانسیون ،شوک،
 Stonustoxin (SNTX) S. horridaتجمع پالکت ،اثرات
همولیتیک و کشنده

مکانیسم اثر
تقویت اثر Neo VTX

مهار کانالهای  KATPدر
میوسیتهای قلب
مهار فعالیت آن توسط لیپیدهای
آنیونی مشابه استونوس توکسین
ساخت منافذ در دیواره سلولی

تظاهرات بالینی موضعی و سیستمیک
عالئم موضعی یا عمومی به مکان جغرافیایی ،تعداد خارهای فرو رفته ،عمق فرو رفتن
خار ،مقدار زهر آزاد شده ،سن ،وضعیت سالمتی فرد آسیب دیده ،پوشش حفاظتی ،سابقة
نیش قبلی و اقدامات کمکهای اولیه بستگی دارد ( 5و .)6
پس از آسیب دیدن با سنگ ماهی سریعاً درد حس میشود که طی  51دقیقه یا بیشتر
افزایش مییابد ( .)5درد شدید ،برجستهترین عالمت آسیب دیدگی با عقرب ماهیان است که
بالفاصله روی داده و به مرکز میل میکند ( )6و اوج آن  ۳1تا  31دقیقه پس از آسیب است
که در صورت عدم درمان تا  55ساعت پا بر جا میماند ( .)۳9در اثر آسیب دیدگی با عقرب
ماهی یا سنگ ماهی ،گاهی درد به اندازهای شدید است که فرد را دچار توهم یا هذیان کند و
درد ممکن است در بیشترین حد خود برای ساعتها (عقرب ماهی) یا روزها (سنگ ماهی)
باقی بماند ( .)6درد ،گاهی جانکاه و گاهی ضرباندار توصیف میشود (.)9
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بر اساس تصور برخی نویسندگان ،در مورد منشأ اولیه مرگ و میر پس از آسیب دیدگی
با سنگ ماهی ،ممکن است خطر ابتدایی غرق شدگی به علت درد تیپیک شدید و مرگ به
علت سپتی سمّی باشد ( .)۳۳گاهی درد به صورت مواج خود را نشان میدهد که فواصل چند
دقیقه است ( .)5درد ممکن است به سوی غدد لنفاوی پروکزیمال (مانند زیر بغل و کشاله
ران) گسترش یابد .درد و نشانههای التهابی ممکن است روزها پا بر جا بمانند؛ بهبودی با تأخیر
حاصل گردیده و همچنین نکروز و زخم پایدار ممکن است برای ماهها باقی بمانند .تورم نیز
ممکن است ادامه یابد؛ گرچه مقداری از درجه آن کاهش مییابد.
ایسکمی مکان با سیانوز توأم میگردد که احتماالً به دلیل توقف گردش خون موضعی است.
منطقه آسیب دیده که اغلب نیز گرم بوده ،دچار تورم و ادماتوز میشود و همچنین ،مرکز آن بیحس
و اطراف آن هنگام لمس ،بینهایت دردناک است ( .)5ادم متعاقب آن ،ممکن است بسیار زیاد بوده و
به باالی محل آسیب دیده گسترش یابد ( .)۳1همچنین تشکیل وزیکول نیز محتمل است ( .)6فلج
ماهیچههای اطراف ،موجب عدم تحرک اندام مربوطه میشود .عالئم و نشانههای موضعی ممکن است
بعد از  55-5۳ساعت تثبیت شوند ( .)5درد خفیف ممکن است روزها تا هفتهها باقی بماند .پس از
درمان موفق ،پارستزی یا بیحسی در اندام آسیب دیده ممکن است برای هفتهها باقی بماند ( .)6این
عوارض در بیمارانی که در چند روز اول با ضدزهر ،دبریدمان ،پاکسازی زخم و ضدعفونی کننده
موضعی به خوبی درمان نشدهاند ،دیده میشود (.)5
عالئم سیستمیک شامل اضطراب ،سردرد ،ترمور ،راشهای پوستی ماکولوپاپوالر ،تهوع و
استفراغ ،اسهال ،درد شکم یا قفسه سینه ،تعریق ،رنگ پریدگی ،بیقراری ،تشنج ،هذیان ،فلج اندام،
نوریت محیطی یا نوروپاتی ،لنفانژیت ،آرتریت ،تب ،افزایش فشارخون ،دیسترس تنفسی ،برادی
کاردی ،تاکیکاردی ،بلوک دهلیزی بطنی ،فیبریالسیون بطنی ،نارسایی احتقانی قلب ،پریکاردیت،
هیپوتانسیون ،سنکوپ و مرگ هستند (.)6
عالئم کوالپس قلبی -عروقی غیرشایع نیستند .همچنین ممکن است رنگ پریدگی ،تعریق
آشکار ،افت فشارخون و سنکوپ در هنگام ایستادن ،وجود داشته باشد .نارسایی تنفسی ممکن است
به دلیل ادم ریوی ،دپرسیون مرکز تنفسی ،نارسایی قلبی ،فلج عضالت تنفسی یا ترکیبی از روی
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دهد .برادی کاردی ،آریتمی قلبی و ایست قلبی امکانپذیر است .بیحالی ،خستگی ،تب و لرز به
سوی هذیان گویی ،فقدان هماهنگی ،فلج عمومی ،تشنج و مرگ؛ نیز دیده میشوند.
بهبودی ممکن است ماهها به طول انجامد و با دورههای بیحالی و تهوع خود را نشان دهد (.)5
بهبودی زخم ممکن است با گرانولومای پوستی یا نقص بافتی قابل توجه ،به خصوص پس از عفونت
ثانویه یا آبسه عمیق ،همراه باشد (.)51
عوارض
مایالود ( )Maillaudو همکاران ،یک مورد ایست قلبی در اثر آسیب دیدگی با Synanceia

 verrucosaرا گزارش نمودهاند (.)۳۳
لوئیس -فرانکویس ( )Louis-Francoisو همکاران در مطالعه خود ،در سال  ،5119عوارض
پوستی آسیب با سنگ ماهی  Synanceja verrucosaرا در  ۳مسافر که از ناحیه هند -آرام برگشته
بودند را شرح دادند .این عوارض ،شامل آبسه ،نکروز ،ادم و لنفانژیت بودند (.)۳6
ریشپون ( )Rishponو همکاران ،یک مورد تشکیل نوروما و آمپوتاسیون انگشت شست پا را در
اثر آسیب دیدگی با سنگ ماهی گزارش کردهاند (.)۳9
تانگ ( )Tangو همکاران در سال  ،511۳عالئم دو بیمار آسیب دیده با سنگ ماهی را گزارش
کردهاند که دچار فاشئیت نکروزان سریعاً پیشرونده شده بودند ( .)۳3یک مورد سندرم تونل کارپ
و نیز یک مورد ادم ریوی در اثر آسیب دیدگی با سنگ ماهی گزارش شده است ( 11و  .)15جدول
 5عوارض یاد شده آسیب دیدگی توسط گونههای مختلف سنگ ماهی را که توسط برخی محققان
گزارش گردیدهاند ،را نشان میدهد (جدول .)5
گزارشهای موردی از مرگ در اثر آسیب دیدگی با سنگ ماهی وجود دارد (.)15-11
همچنین موارد نادری از مرگ در اثر آسیب دیدگی با سنگ ماهی به علت فلج ماهیچههای
قفسه سینه ،نارسایی قلبی و یا ایست قلبی گزارش شده است که احتماالً ثانویه به اثرات
سیستمیک افزایش نفوذپذیری مویرگی و هیپوتانسیون و یا حتی هیستری به علت درد است
که منجر به غرق شدگی گردیده است ( 1۳ ،۳3 ،5۳و .)16

دانشنامة توکسینولوژی دریایی

168

جدول  :5عوارض ناشی از آسیب با انواع سنگ ماهی گزارش گردیده توسط برخی از محققان
گونه سنگ ماهی

کشور

عوارض

نام پژوهشگر
(Tang WM)۳3

Synanceia

چین

فاشئیت نکروزان

(Lehmann DF)1۳

Synanceia

-

ادم ریه

(Nistor A)۳1

S. verrucosa

سوئیس

نکروز بافت نرم

(Ling SK)11

Synanceia

چین

سندرم تونل کارپ

(Maillaud C)۳۳

S. verrucosa

فرانسه

ایست قلبی

(Louis-Francois C)۳6

S. verrucosa

(Rishpon A)۳9

Synanceia

هند -آرام آبسه پوستی -عوارض نکروتیک -ادم -لنفانژیت
-

تشکیل نوروما -آمپوتاسیون شست پا

درمان
زخم را بایستی با شتاب در آب گرم و غیرسوزاننده (حداکثر  ۳1درجه سانتیگراد) در
حدّ تحمل فرو برد .این روش میتواند حداقل یکی از اجزای پروتئینی زهر را که حساس به
گرما بوده و ممکن است واکنش عمومی شدید ایجاد کند را غیرفعال سازد ( .)5از طرفی گفته
میشود که فرو بردن اندام در آب گرم میتواند با تغییر گیرندههای درد در سیستم عصبی،
باعث کاهش درد گردد ( .)19همچنین این تئوری در مورد درد وجود دارد که یک محرک
دردناک میتواند از درد محرک دیگر جلوگیری کند؛ بنابراین آب گرم میتواند موجب کاهش
درد ناشی از گزیدگی شود (.)13
فرو بردن زخم در آب گرم را باید حداقل  91دقیقه و تا  31دقیقه ادامه داد .برگشت درد
که بعد از فاصله یک تا دو ساعت به وجود میآید را میتوان با درمان مجدد با آب گرم تسکین
داد ( .)6گزارشهای قبلی اشاره کردهاند که فرو بردن در آب گرم ،ممکن است خطر گسترش
عفونت ثانویه شدید را افزایش دهد و بنابراین توصیه شده است ،آنتیبیوتیکی که ارگانیسمهای
دریایی ،مخصوصاً  Vibrio vulnificusرا پوشش دهد ،قبل یا در حین فرو بردن اندام در آب
گرم ،تجویز گردد (.)۳3
لی ( )Leeو همکاران در مقاله خود ،فرو بردن اندام در آب گرم را مؤثرترین گزینه درمانی،
ذکر نمودهاند .در این مطالعه ،نکروز بافتی در یک بیمار گزارش گردیده که تحت درمان با آب
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گرم قرار نگرفته بود؛ این احتماالً به علت وجود زهر فعال در زخم بوده است ( .)5۳مقاله
یاماماتو ( ،)Yamamotoتأثیر فرو بردن اندام در آب گرم در کنترل درد ،بدون استفاده از
داروهای آنالژزیک را تصدیق نموده است (.)۳1
برخی بررسیها نشان دادهاند که فرو بردن اندام در آب گرم در کنترل درد  6۳درصد از
بیماران مؤثر بوده است ( 19و  .)۳5برخی نویسندگان توصیه کردهاند که در صورت عدم کنترل
درد بیماران ،پس از فرو بردن اندام در آب گرم ،باید آنالژزی و یا بیحسی موضعی یا منطقهای
انجام شود (.)۳5
این نکته مهم است که دمای آب با پایش مداوم ،ثابت بماند و آب گرم به آن اضافه شود.
لو ( )Lauو همکاران در مطالعه خود گزارش نمودهاند که یک ایزوالتور حرارتی ،توانایی حفظ
دمای آب به مدت طوالنیتری نسبت به ظرف پالستیکی یا تشت فلزی را داراست ( .)۳9درد
اغلب با استفاده از بانداژ بیحرکت کننده فشاری و یا تورنیکت بدتر میشود ،بنابراین توصیه
نمیشود (.)۳۳
اگر درد شدید بوده و یا به خوبی با فرو بردن در آب گرم کنترل نشده باشد (از لحاظ
درجه و سرعت) ،ممکن است انفیلتراسیون بافت به صورت موضعی با یک تا دو درصد
لیدوکائین بدون اپینفرین یا بالک عصبی منطقهای با ماده بیحس کنندهای نظیر بوکائین
 1/51درصد ،ضروری باشد ( .)5گفته شده تزریق موضعی هیوسین ان -بوتیل بروماید و امتین
هیدروکلراید در تسکین درد مؤثر هستند ( .)53بعد از تزریق موضعی یا منطقهای بیحس
کننده یا باید فرو بردن در آب گرم را قطع نمود و یا در صورت ادامه کاربرد آب گرم ،از آنجا
که حس اندام با بیحس کننده ممکن است مختل شده باشد ،باید مراقب ایجاد سوختگی
بود (.)5
به طور کلی ،تزریق بیحس کننده موضعی بدون آدرنالین ،در درون و اطراف زخم به
صورت انفیلتره ،درمان انتخابی است و ممکن است درد در منطقه ،درناژ لنفاتیک را کاهش
دهد .همانگونه که ذکر گردید ،احتماالً تزریق مجدد نیز مورد نیاز باشد و اغلب دردهای
مرکزی (احتماالً با منشأ لنفاتیک) را کاهش میدهد .ضددردهای سیستمیک و نارکوتیک به
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ندرت توصیه شده و یا سودمند هستند؛ گرچه گاهی نارکوتیکهای درون وریدی نیز استفاده
میگردد .باال نگه داشتن اندام آسیب دیده برای کاهش درد و تورم نیز ممکن است سودمند
باشد .با فراهم آمدن امکانات ،بالفاصله باید قطعات آشکار خار و تکههای بافت گوشتی را به
آرامی از زخم برداشت .شستشوی شدید با سالین استریل گرم شده برای برداشت هر باقیمانده
بافت پوششی و گل و الی میبایست انجام شود .گرچه به ندرت خار در پوست میشکند ،زخم
را باید برای برداشت شکستههای مانده خار جستجو کرد؛ زیرا برجا ماندههای خار میتوانند
در ادامه آزادسازی زهر و یا به صورت جسم خارجی نقش ایفا کرده و خطر عفونت را افزایش
دهند و لذا در بهبودی زخم ،اختالل ایجاد نمایند (.)5
برای مشخص کردن اجسام خارجی باقیمانده ،باید رادیوگرافی و سونوگرافی انجام شود
( .)۳1چنانچه خار به صورت عمیق در کف پا فرو رفته باشد ،جستجوی خار در اتاق عمل با
کمک میکروسکوپ توصیه میشود ( .)5شستشوی با سالین گرم بایستی ادامه یابد و به
دبریدمان و برش گسترده زخم ،چندان نیازی نمیباشد .با توجه به ماهیت زخم ،بخیة محکم
و بستن آن توصیه نمیشود و زخم بایستی باز گذاشته شود و درناژ گذاشته تا بهبودی حاصل
آید (.)5
نیستور ( )Nistorو همکاران ،برای اولین بار یک بیمار آسیب دیده توسط سنگ ماهی،
در ناحیه پا را گزارش نمودهاند که با بستن جراحی به کمک واکیوم ،به عنوان روشی آسان و
در دسترس برای کنترل نکروز وسیع بافت نرم ،تحت درمان قرار گرفته است (.)۳1
چنانچه زخم پرخطر است (عمیق ،در دست یا پا و یا هر دو) ،جهت پیشگیری بایستی
آنتیبیوتیک نیز تجویز شود .داروی انتخابی تری متوپریم – سولفامتوکسازول است ( .)5در
مطالعهای اشاره شده که آنتیبیوتیک پروفیالکتیک وسیعالطیف تجربی باید عفونتهای ویبریو
و آئروموناس و نیز عفونتهای مایکوپالسما مارینوم و اریزی پلوتریکس روزیوپاتی را پوشش
دهد و توصیههای خود را به شرح زیر داده است:
شروع ( ۳9ساعت اول) :داکسی سایکلین خوراکی  511میلیگرم ،دو بار در روز به همراه:
پنیسیلین کریستالین وریدی /کلوگزاسیلین /سفتازیدیم (ارگانیسمهای شایع و ویبریو را
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پوشش میدهند).
سفتازیدیم وریدی  5گرم هر  9ساعت و کلیندامایسین وریدی  ۳11میلیگرم هر  ۳ساعت
(پوشش استرپتوکوک گروه )A
سیپروفلوکسازین وریدی /پنیسیلین کریستالین /کلوگزاسیلین ( در موارد شک به
آئروموناس) اگر تورم و قرمزی رو به کاهش رود ،داروی بیماران باید به آنتیبیوتیک خوراکی
تغییر یابد.
 ادامه درمان خوراکی (برای  1تا  6روز)آموکسی سیلین /کالوالنات  ۳51میلیگرم دو بار در روز و داکسی سایکلین 511
میلیگرم دو بار در روز یا آنتیبیوتیکهای اختصاصی اگر کشت در دسترس است (.)5۳
پروفیالکسی کزاز را نیز باید مدّنظر قرار داد .شاید خالی کردن تاول به روش آسپتیک
منطقی باشد (.)5
کرایوتراپی به منظور جلوگیری از آسیب ناشی از سرما به صورت ایاتروژنیک
کنتراندیکاسیون مطلق دارد (.)6
ضد زهری برای سنگ ماهی از پالسمای اسب تهیه شده است ( .)۳۳ضدزهر سنگ ماهی
نیز ممکن است تجویز شود .یک سیسی از آن  51میلیگرم زهر (زهر یک خار) را خنثی
میسازد .نخست دو سیسی از ضدزهر به صورت عضالنی داده میشود .یک آمپول ( unit

 2000) 20میلیگرم زهر را خنثی میکند و هر آمپول برای دو جای خار قابل رؤیت توصیه
میشود ( .)۳۳برای سه و یا چهار جای زخم دو ویال و برای بیشتر از چهار جای زخم سه
ویال پیشنهاد شده است ( .)6گرچه در موارد شدید ،تجویز درون وریدی را میتوان انجام داد
و دوزهای بعدی را بر اساس نیاز تجویز نمود؛ ولی هرگز نباید ضدزهر به بیمارانی که حساسیت
به سرم اسب دارند تجویز گردد .ضدزهر را باید در دمای بین صفر تا  1درجه سانتیگراد ،بدون
یخ زدگی و دور نور از نگهداری نمود و بالفاصله پس از باز نمودن باید استفاده نمود .ضدزهر
سنگ ماهی تجارتی ( )SFAVکه توسط آزمایشگاههای سرمسازی مشترکالمنافع در ملبورن
استرالیا ساخته میشود ،در خنثی کردن تمام یافتههای کلینیکی شناخته شده زهر S.
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 trachynisمؤثر بوده ( )5و اثرات کشنده ،نفوذپذیری افزایش یافته عروق و همولیتیک انواع
سنگ ماهی و شیرماهی را خنثی میسازد ( ۳6و .)۳9
همچنین این ضدزهر میتواند اثرات توکسیک و همولیتیک عقرب ماهیهای Pterois

 Dendrochirus zebra ،P. antennata ،P. lunulata ،volitansو  Scorpaena plumieriرا
خنثی سازد ( .)5آنتیونوم  SFAVدر خنثیسازی اکثر اثرات سمّی زهر عقرب ماهیان مؤثر است
که این مسئله بیانگر خواص بیوشیمیایی مشابه زهر عقرب ماهیها و سنگ ماهیهاست (.)۳3
ممکن است روشهای احیای مناسب که شامل ماساژ قلبی و دفیبریالسیون و لولهگذاری
درون نای با بهکارگیری تنفس مصنوعی هستند ،نیاز باشند .عوارض فلج بولبار ( )Bulbarنیز
باید تحت درمان قرار گیرند.
گفته میشود که نیش گزیدگی سنگ ماهی ،در فرد برای موارد آینده ،مقداری ایمنی به
وجود میآورد (.)5
پیشگیری بهترین راه است .شناگران باید از راه رفتن با پاهای برهنه به ویژه در شب و در
دید کم اجتناب نمایند .موجودات دریایی در مواقع غیرضروری نباید در دست گرفته شوند (.)5۳
پیشگیری از آسیب دیدگی با سنگ ماهی با استفاده از کفشهای ضخیم و محکم در
مناطق اندمیک امکانپذیر است .باید در نظر داشت که اگرچه کفشها ،چکمههای غواصی و
دستکشها تا حدی در جلوگیری از آسیب مؤثرند ،اما خارهای تیز و ستبر سنگ ماهی ذکر
شده ،حتی از روی کفش تنیس هم قادرند به کف پا نفوذ کنند (.)61
عالوه بر این ،گفته شده است که این سو و آن سو حرکت کردن خطر آسیب را کاهش
میدهد ،چون ممکن است سنگ ماهی را قبل از اینکه پا روی آن گذاشته شود ،متوجه حضور
فرد نماید (.)65
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مقدمه
حلزونهای دریایی شکارگر از جنس کونوس ،5به خاطر استراتژیهای بسیار تکامل یافتة شکار،
که از توکسینهای پپتیدی با تعداد محدود اسید آمینه برای فلج کردن طعمه استفاده میکردند ،به
مدت طوالنی مورد توجه بودهاند .سموم این جانوران به کونوتوکسین 5یا کونوپپتید 9معروفاند (.)5
کونوتوکسینها نوروتوکسیناند ۳که سم مؤثر بر دستگاه عصبی بوده و کانالهای خاصی را در
سیستم عصبی شکار مهار میکنند که باعث میشود ارتباط در سیستم عصبی متوقف و این عمل
باعث فلج شدن شکار میشود ( .)5-1مطالعات نشان دادهاند که فرایند تولید سم در یک مجرای پیچ
خورده اتفاق میافتد .قسمت ابتدایی این مجرا به یک حباب عضالنی مجهز شده است و بخش انتهایی
در ابتدای مرز بین حلق با مری وارد حلق میشود .بخش ابتدایی و انتهایی مجرا تفاوت فاحشی در
ساختار و محتوا دارند ( .)۳-9این نرمتنان شکارچی بوده و به طور کلی بر اساس نوع شکارشان در
سه گروه ماهیخوار ،نرمتنخوار و کرمخوار قرار میگیرند که قویترین سموم را گونههای ماهیخوار
تولید میکنند .سموم این جانوران درون گرانولهایی قرار دارند که با وجود سمّیّت باالی در دوز
پایین میتوانند در طیف وسیعی از داروها استفاده شوند ( .)3این کونوتوکسینها در درمان دردهای
مزمن و صرع مؤثر بوده و آزمایش بر روی بیماریهای دیگر نیز همچنان ادامه دارد ( 51و .)55
گرانولهای سم عمدتاً پس از تولید در سلولهای اپیتلیالی مجرای سم ،به لومن مجرا رها شده و
سپس از طریق رادوال به شکار تزریق میشوند .رادوالها در بازوی بلند کیسه رادوال ساخته شده و
دندان بالغ در بازوی کوتاه ذخیره میشوند که لومن به مرز بین حلق با مری در نزدیکی مجرای
تولید سم باز میشود (.)55-51
با توجه به اهمیت نتایج تحقیقات زیست فناوری بنیادی در تحقیقاتی همچون داروسازی و

1

Conus
Conotoxin
3 Conopeptide
4 Neurotoxin
2
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پژوهشهای مغز و اعصاب ،نیاز به تحقیق و بررسی ساختار اندام تولید سم در این جانوران را نمایانتر
میسازد .این تحقیقات در جهان در حال پیشرفت است و از آنجایی که روی حلزونهای مخروطی
خلیجفارس مطالعات مشابهی صورت نگرفته ،در این تحقیق تالش شد ساختار اندام تولید سم در
 C. coronatusبررسی شود این تحقیق کاری نو در این زمینه بوده و مطالعه مکان ساخت ،ذخیره و
خروج سم در این غده ،میتواند کمکی مؤثر برای سایر مطالعات زیست فناوری دریایی در آینده باشد.
مواد و روشها
نمونه برداری در زمستان  5935از ساحل جزیرة قشم (سینما دریا) در هنگام جزر کامل دریا
انجام شد .تعداد  ۳نمونه از C. coronatusبا طول صدف بین  5/1تا  5سانتیمتر جمعآوری شد .پس
از بیحسی موضعی توسط یخ ،صدف آن توسط گیره شکسته و جاندار خارج شد و به صورت تازه
تشریح و دستگاه تولید سم آن جدا و برای تثبیت به مدت  5۳ساعت در بوئن قرار گرفت.
جهت مطالعات بافتشناسی ،نمونهها بعد از  5۳ساعت تثبیت شدن در بوئن به الکل 61
درصد انتقال و تا خارج شدن کامل فیکساتیو آبکشی شدند .مراحل آبگیری توسط سری
افزایشی الکل اتانول و نهایتاً با بوتانول ( ۳ساعت) انجام شد .نمونهها سپس توسط حالل آلی
زایلن شفافسازی شده ،در سری پارافین مایع ،پارافینه و سپس توسط پارافین قالبگیری
گردید .برای اطمینان از تمیز بودن المها ابتدا  5۳ساعت در محلول  31میلیلیتر اتانول 31
درصد به اضافه  51میلیلیتر اسید کلریدریک قرار گرفتند؛ و سپس المها توسط آب مقطر
شستشو و به مدت  5۳ساعت در آون با دمای  96درجه سانتیگراد خشک شدند .با استفاده
از میکروتوم مدل  Microds 4055برشهای  ۳میکرومتری از بلوکها تهیه و پس از قرار دادن
بر روی الم ،به روش هماتوکسیلین-ائوزین و گرینالیت رنگآمیزی و با میکروسکوپ نوری
مدل  Nikon3200مطالعه و با دوربین  Olympus DP72عکسبرداری شدند ( 5۳و .)56
بررسی تصاویر با نرمافزار Imagej

شمارش تعداد گرانولها با استفاده از تصاویر بافت شناسی انجام گرفت ،به این صورت که

بررسی دستگاه تولید سم و روند شکلگیری گرانولهای کونوتوکسیندار در ...

181

تعداد گرانولها در سطح معینی شمرده و با استفاده از نرمافزار  Imagejمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .سایر نتایج مربوط به طول نیز با همین نرمافزار اندازهگیری شدند.
یافتهها
به طور کلی میتوان ساختار خارجی دستگاه تولید سم در این گونه را به سه بخش اصلی
تقسیم کرد -5 :حباب سم که همانطور که در شکل نشان داده شده ساختار حبابی یا المپ
مانند و نسبتاً شفاف به طول تقریباً  9میلیمتر دارد و در ابتدای دستگاه تولید سم قرار گرفته
است (شکل .)a-5
مجرای سم که قسمت اعظم دستگاه تولید سم را تشکیل میدهد ،به صورت پیچ خورده
و به رنگ کرم متمایل به نارنجی و به طول تقریبی  55سانتیمتر بین حباب سم و حلق قرار
گرفته است (شکل-9 .)a-5کیسه رادوال که در بخش انتهایی دستگاه تولید سم قرار گرفته
است ،به رنگ زرد و به طول تقریبی  ۳میلیمتر بوده که در محل اتصال حلق با مجرای تولید
سم قرار دارد (شکل.)a-5

همچنین نتایج حاصل از بافتشناسی دستگاه تولید سم ،ساختار سلولی بخشهای
مختلف این دستگاه را به خوبی نشان داد که در ذیل به آن پرداخته شده است:
حباب سم :دارای ساختاری عضالنی است که به ترتیب در برش عرضی و از خارج به
داخل از ماهیچههای طولی -حلقوی -طولی -حلقوی تشکیل شده و در داخلیترین الیه دارای
یک ردیف سلول پوششی مکعبی با هستههای گرد تا بیضی شکل میباشد .هستهها نسبتاً
درشت و قطر هسته تقریباً به اندازه طول سلول میباشد (شکل .)d-5قطر حباب سم در این
گونه حدود  5/9میلیمتر و قطر لومن حدود  1/۳میلیمتر میباشد که همراستا با تغییر قطر
حباب سم قطر لومن هم تغییر میکند و به نظر میرسد که شکل لومن نیز مانند شکل خارجی
حباب سم لوبیایی شکل باشد .بیشتر فضای حباب سم از ماهیچههای طولی تشکیل شده و
ماهیچههای حلقوی و سلولهای الیة داخلی فقط قسمت کوچکی از آن را تشکیل میدهند
(شکل .)b-5در اکثر مقاطع تهیه شده از حباب سم ،گرانولهای حاوی سم در لومن حباب سم
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دیده شده (شکل )c-5اما در بعضی قسمتها نیز موادی در حال ترشح شدن به میزان کم از
سلولهای پوششی مشاهده گردید (شکل.)d-5

شکل  :5تصاویری از دستگاه تولید سم و برشهای عرضی حباب سم در
 a:)H&E&Greenlight(C. Coronatusدستگاه تولید سم ،که حباب سم ( )VBدر آن قابل مشاهده
است: b .برش عرضی حباب سم که الیههایی عضالت طولی و حلقوی در آن قابل مشاهده است
( :c .)4xبرش عرضی حباب سم که در آن الیه عضالت حلقوی ،طولی و سپس داخلیترین الیه و
گرانولها دیده میشوند ( :d .)40xبرش عرضی حباب سم که در آن هستة سلولهای ماهیچهای و
سلولهای الیة داخلی حباب سم دیده میشوند (CM .:)100xماهیچه حلقوی CMN:،هسته ماهیچه
حلقوی EC:،سلول اپیتلیالی ES:،ساقه چشمیG :گرانول سمL:،لومن LM:،ماهیچه طولی M:،مواد
ترشحیN:،هسته P:،خرطوم RS:،کیسه رادوال VD:،مجرای سم.
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شکل  :5تصاویری از دستگاه تولید سم و برشهای طولی عرضی مجرای سم در قسمت ابتدایی و
میانی در () :(H&E)a،C. coronatusدستگاه تولید سم ،که قسمت ابتدایی ( )PVو میانی ()MV
مجرای سم در آن قابل مشاهده است :b .برش عرضی قسمت ابتدایی مجرای سم که فقط از عضله
تشکیل شده و تعدادی گرانول هم در آن قابل مشاهده است (x51و x). c۳1و dو  :fبرش عرضی
مجرای سم که در آن الیه عضالت حلقوی ،طولی و سلولهای استوانهای و هستههای و گرانولها
دیده میشوند ( x51و  x).:e۳1برش طولی مجرای سم که در آن الیه عضالت حلقوی ،طولی و
سلولهای استوانهای و هستههای در قاعده سلولها و گرانولها در سلولها و لومن و همچنین
هستههای جدا شده توسط ترشح هولوکرین به صورت دانههای بنفش در لومن دیده میشوند
( x).:CC۳1سلول استوانهای CM:،ماهیچه حلقوی DN:،هستههای جدا شده EC:،سلول اپیتلیالیG:،
گرانول سمL:،لومن LM:،ماهیچه طولی OL:،الیه خارجیN:،هسته.

مجرای سم :الیة خارجی این بخش از عضلههای طولی در خارج ،حلقوی در داخل و بافت
همبند تشکیل شده است و قطر الیة عضالت طولی تقریباً سه برابر الیة عضالت حلقوی میباشد
(شکل .)d-5مقاطع عرضی مجرای سم نشان داد که این مجرا دارای یک لومن وسیع است و
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دیوارة لومن با یک الیه از سلولهای پوششی استوانهای طویل که بر روی غشای پایه قرار
گرفتهاند ،پوشانده شده است .سلولهای استوانهای دارای طول تقریباً  1/5میلیمتر و
هستههای قاعدهای کروی هستند که در بسیاری از تصاویر کروماتینهای هسته نیز در آن
قابل مشاهدهاند (شکل .)c-9گرانولهای حاوی سم ،دوکی شکل هستند و در قسمت اعظم
فضای سلولها ،لومن مجرا و حتی در لومن حباب سم نیز دیده میشوند (شکل.)f-5
هستة سلولهای ترشحی در قسمتهایی که بر اثر ترشح هولوکرین از غشای پایه جدا
شدهاند ،از شکل خود خارج شده و به اشکال مختلفی در قسمتهای مختلف سلول و حتی در
لومن مجرا دیده میشوند (شکل های .)c-9 ،e-5در تعدادی از برشهای بسیار نزدیک به
حباب سم ،مشاهده شد که سلولهای پوششی ترشحی معمول در مجرای سم وجود نداشته و
فقط از الیهای عضالنی و ضخیم تشکیل شده است و گرانولهای سم نیز در این قسمت موجود
میباشند (شکل .)b-5

بررسی تعداد و طول گرانولها با نرمافزار  Imagejنشان داد که متوسط تعداد گرانولها
در هر میلیمتر مربع در بخش انتهایی  ،۳1±9در بخش ابتدایی  9۳±5و در بخش میانی
 9۳±۳میباشد .متوسط طول گرانول در بخش انتهایی مجرا  ۳/۳±1/1میکرومتر ،در بخش
میانی  ۳/6±1/1میکرومتر و در بخش ابتدایی  ۳±1/1میکرومتر میباشد.

همانطور که مشاهده میگردد (جدول  )5میانگین طول گرانولهای سم در قسمت
ابتدایی مجرای سم بیشتر است ،ولی تعداد در واحد سطح کمتر از قسمت انتهایی مجرای سم
میباشد .این گرانولها معموالً در دو سوم انتهایی سلولهای اپیتلیالی مشاهده میشوند.
کیسة رادوال :در برشهای عرضی ،کیسة رادوال در خارجیترین الیه عضله و در قسمت
میانی رادوالها قرار داشت .در بازوی بلند کیسه رادوال تعداد زیادی رادوال به صورت حلقههای
توخالی و در اندازههای مختلف مشاهده شد (شکلهای .)f-9 ،e-9
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جدول  :5میانگین تعداد و طول گرانولها در بخشهای مختلف مجرای سم ()C. coronatus
میانگین  /بخش
میانگین تعداد گرانول در mm2
میانگین طول گرانول ()μm

بخش ابتدایی

بخش میانی

بخش انتهایی

9۳±5
۳± 1/1

9۳±۳
۳ /6±1/1

۳1±9
۳ /۳±1/1

شکل  :9تصاویری از دستگاه تولید سم و برشهای عرضی مجرای سم در قسمت انتهایی و حباب
سم در  :( Green light&H&E). a ،C. coronatusدستگاه تولید سم ،که قسمت انتهایی مجرای سم
( )Dدر آن قابل مشاهده استb .و  cو :dبرش عرضی مجرای سم که در آن الیه عضالت حلقوی،
طولی و سلولهای استوانهای که در نیمی از گرانولها مشاهده میشوند و هستههای قاعدهای
سلولها و هستههای جدا شده توسط ترشح هولوکرین و حتی کروماتین به صورت لکههای تیره
درون هستهها قابل مشاهده است ( x511و x۳1و x). e۳و  :fبرش عرضی کیسة رادوال که الیة
خارجی کیسه و رادوالهای درون آن در مراحل مختلف تکامل به صورت حلقههای تو خالی قابل
مشاهده است ( x51و  x).:CC511سلول استوانهای DN:،هستههای جدا شده G:،گرانول
سمL:،لومن :LA ،بازوی بلند OL:،الیه خارجی R:،رادوال SA:،بازوی کوتاه.
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بحث
همانطور که در این تحقیق مشاهده گردید ،آناتومی کلی دستگاه تولید سم C.

 coronatusمشابه دیگر گونههای حلزونهای مخروطی است و از حباب سم ،مجرای سم و
کیسة رادوالی مشابه دیگر گونههای مورد مطالعه قبلی ،تشکیل شده است ( ۳و  .)9در مقاالت
مختلف نحوة نامگذاری مجرای تولید سم ممکن است به صورت ( posteriorمنتهی به حباب
سم) و ( anteriorمنتهی به حلق) ( )۳و یا به صورت ( proximalمنتهی به حباب سم) و distal

(منتهی به حلق) باشد (.)9
در این تحقیق با توجه به اینکه دستگاه تولید سم جدا از جانور مطالعه شده ،حباب سم را
ابتدای جاندار در نظر گرفته و قسمتی را که به حباب سم منتهی شده قسمت ابتدایی و قسمت
منتهی به حلق قسمت انتهایی نامگذاری گردید.
حباب سم یکی از اجزای بسیار بحث برانگیز در دستگاه تولید سم این جانوران میباشد که
باعث شده در طول زمان ،کارهای مختلفی را به این بخش نسبت بدهند.
در مطالعات انجام گردید ،بر روی گونههای  C. textileو  C. tulipaانجام گرفت پیشنهاد شده
است ،سم در حباب سم تولید میشود ( 59و  )53اما در سالهای بعد در طی مطالعاتی که انجام
شد گفته شد که حباب سم از مایعی متفاوت از سم پر شده که این مایع فشار الزم برای خارج
کردن سم از دستگاه تولید سم را تأمین میکند ( .)51در مطالعه اخیر بر روی گونههای
 C. novaehollandiaeو  C. victoriaeنقش حباب سم توسط روشهای بافتشناسی و
پروتئومیکس مورد بررسی قرار گرفت و مقایسة عضلههای حباب سم با منتل 5اسکوئید 5نشان داد
که این ترتیب قرارگیری عضله برای حرکات سریع جانور در هنگام شکار اختصاص یافته است،
همچنین نتایج پروتئومیکس تحقیق مذکور نیز نقش پمپ مانند را برای این بخش از دستگاه تولید
سم تائید کرد (.)55
طبق نتایج حاصل از این تحقیق ،حباب سم در  C. coronatusساختار عضالنی دارد .همچنین

Mantle
Squid

1
2
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و با توجه به نوع سلولهای درونیترین الیه که متفاوت با سلولهای ترشحی مجرای سم بوده و
دارای سلولهای بسیار کوچکتر و هستههای نسبتاً کوچکتر هستند ،استنباط میشود که این
بخش از دستگاه تولید سم خاصیت ترشحی چشمگیری در رابطه با تولید سم نداشته باشد .ولی
موادی در حال ترشح از سلولهای آن به ندرت دیده میشود و ممکن است همان مایعی باشد که
در گذشته به آن اشاره شده است .همانطور که در تصاویر نیز نشان میدهند ،در تعدادی از
برشهای بخش ابتدایی مجرای سم (بسیار نزدیک به حباب سم) مشاهده شد که سلولهای
ترشحی معمول وجود نداشتند و دارای الیه عضالنی به نسبت ضخیمتر از سایر بخشهای مجرای
سم بودند .دلیل این امر ممکن است این باشد که در گذشته حباب سم نیز بخشی از مجرای سم
بوده و نقش ترشحی داشته است که در طی زمان با تحلیل سلولهای ترشح کنندة سم ،نقش
ترشحی کمتر شده است .این در حالی است که سلولهای عضالنی رشد بیشتری برای کمک به
خروج سم پیدا کردهاند که این بخش از مجرای سم میتواند دلیلی بر صحت این ادعا باشد.
همانطور که قبالً اشاره شد ،سم حلزونهای مخروطی ،پپتیدی بوده و به نام کونوتوکسین
شناخته میشود که در سلولهای اپیتلیالی مجرایی پیچ خورده و طوالنی به نام مجرای سم ساخته
میشوند و درون انواعی از گرانولها ،قبل از اینکه به درون لومن مجرا ترشح شوند ،بستهبندی
میشوند .پپتیدهای سمّی در هر گونه از حلزونها با دیگری متفاوت است که باعث شده تعداد
زیادی از پپتیدهای فعال دارویی قابل تشخیص در سموم یافت شود ( .)55یکی از معروفترین
ترکیبات دارویی تولید شده از سم حلزونهای مخروطی زیکونوتید 5بوده که از  C. magusبه دست
آمده و در درمان دردهای مزمن مؤثر است (.)59
در مطالعات گذشته مشاهده شده بود که بخش ابتدایی و انتهایی مجرای سم از لحاظ محتوا
(نوع پپتیدها و ترکیبات دارویی) و ساختار (فرا ساختار سلولها و شکل و اندازه گرانولها) با یکدیگر
تفاوت دارند (.)۳-9
در مطالعه انجام شده که بر روی گونه  ،C. magusاعالم گردید که گرانولهای بخش ابتدایی
درشتتر و بالغتر از گرانولهای بخش انتهایی ،ولی دارای غالف ضعیف میباشند .برخالف قسمت
Ziconotide
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انتهایی که دارای غالف ضخیم میباشند ( .)۳سپس با مطالعه بر روی گونه C. Spurius Atlanticus

نیز مشاهده شد که سم قسمت انتهایی مجرای سم ،مایعی شیری رنگ و چسبناک ،در صورتی که
سم بخش ابتدایی بسیار چسبناکتر و حتی ژله مانند بود (.)6
همچنین در طی بررسی بر روی گونه  C. californicusتوسط میکروسکوپ الکترونی نیز
اینطور پیشنهاد شد که بخش ابتدایی مجرای سم دارای یک ساختار ویژه برای انتقال فعال و نه
ترشح میباشد و بخش انتهایی دارای ساختاری است که نشان دهنده ترشح هولوکرین 5میباشد.
همچنین بیان شد که سلولهای بخش ابتدایی دارای میتوکندری فراوان و انتهای سلول دارای
میزان زیادی میکروویلی میباشد ( .)9بر طبق یافتههای ما هسته سلولهای اپیتلیالی مجرای سم
درشت و با کروماتین مشخص است که نشان دهندة فعالیت زیاد این سلولها میباشد .این سلولها
که درون خود دارای گرانولهای بسیار زیادی هستند و در مورد نقش ترشحی هیچ شکی وجود
ندارد ،بخشهای ابتدایی و انتهایی مجرای سم تفاوتهای قابل مالحظهای از خود نشان دادند.
بخش ابتدایی مجرای سم ،دارای گرانولهای بزرگتر اما با تعداد کمتر ،ولی بخش انتهایی دارای
گرانولها کوچکتر اما با فراوانی بیشتری هستند که به نظر میرسد بخش ابتدایی از نظر ترشحی
فعالتر و دارای گرانولهای بالغتری میباشد .همچنین تعداد کمتر گرانولها در بخش ابتدایی
ممکن است به دلیل ترشح بیشتر و سریعتر این بخش باشد که موجب انتقال زودتر گرانولها به
لومن میگردد و در لحظه تعداد کمتری از گرانول در سلول دیده شود.
البته در صورت استفاده از میکروسکوپ الکترونی ،تفاوتهای زیادی در ساختار سلول نیز
مشاهده خواهد شد که در این مطالعه استفاده نشده است .سلول برای ساخت و ترشح مواد مختلف
از جمله پروتئینها ،به آمینواسیدها ،گلوکز و غیره نیاز دارد .مواد ساخته شده وارد گرانولها شود
که خود طی مراحلی صورت میگیرد؛ ابتدا مواد ،مخصوصاً پروتئینهای ساخته شده در شبکه
آندوپالسمی زبر ،به صورت گرانولهای کوچکی به دستگاه گلژی منتقل میشوند و در آنجا مواد
فشرده شده ،از دستگاه گلژی به صورت گرانولهای ترشحی خارج میگردند .گرانولهای ترشحی،
گاهاً به کمک لیزوزومها کاملتر و بالغتر میشوند .در نهایت گرانولها در بخش رأسی سلولها قرار
Holocrine secretion

1
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گرفته و از طریق اگزوسیتوز خارج میشوند.
گرانولها در سلولهای مختلف توسط روشهای مختلفی مانند هلوکرین ،مروکرین ،آپوکرین،
اگزوکرین ،آنوکرین خارج میشوند ( .)5۳در سلولهایی که به روش هولوکرین ترشح انجام میشود،
خود سلول همراه گرانولها متالشی شده ،وارد لومن میگردد .در این جانوران خروج گرانولهای
سم توسط روش هولوکرین بوده و هستههای جدا شده بر اثر ترشح در هر سه بخش مجرای سم
در سلولها و لومن مجرا مشاهده شد.
در این بررسی همچنین مشاهده شد که ترشح هولوکرین محدود به بخش خاصی نبوده
و در سرتاسر مجرای سم وجود دارد .به نظر میرسد گرانولها در نزدیکی هسته در قاعده
سلولها ساخته شده و در طول سلول توسط لیزوزومهای موجود در سلول بالغ نزدیک به
انتهای سلول بالغتر میشوند .پس از بلوغ تمام گرانولهای موجود در یک سلول ،کل سلول به
همراه گرانولهای داخل به لومن مجرا رها میشوند که به همین دلیل تعداد زیادی هسته در
فضای لومن مشاهده گردیدند .بنابراین به نظر میرسد بررسی کونوتوکسینها و روند بلوغ
توسط مطالعات بافتشناسی نیز امکانپذیر بوده و بررسیهای بیشتر در این زمینه را میطلبد.
با توجه به مطالعات گذشته ،در کیسة رادوال در لحظه ،فقط یک رادوال به صورت بالغ و آماده
برای پرتاب قرار دارد .سایر رادوالها در مراحل بعدی رشد قرار دارند که بعد از خارج شدن یک
رادوال از بازوی کوتاه کیسه رادوال ،یک رادوالی دیگر رشد کرده و وارد بازوی کوتاه میشود تا در
مرحله آخر از سم پر شده و به شکار یا مهاجم تزریق شود (.)51
در این تحقیق نیز مشاهده شد که در برشهای عرضی بازوی بلند کیسه رادوال ،تعدادی
رادوال به صورت حلقههای توخالی و با اندازههای مختلف وجود دارند که نشان میدهد این رادوالها
در مراحل مختلف تکامل خود قرار دارند (شکل های.)f-9 ،e-9
نتایج این تحقیق نشان میدهد که دستگاه تولید سم به طور کلی از سه قسمت اصلی حباب
سم ،مجرای سم و کیسه رادوال تشکیل شده است .حباب سم از ماهیچههای طولی و عرضی و یک
ردیف سلول مکعبی با هستههای گرد تشکیل شده است ،مجرای سم دارای سلولهای استوانهای
کشیده با هستههای قاعدهای است و قسمتهای ابتدایی و انتهایی آن از لحاظ بافتشناسی با
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یکدیگر متفاوت بوده و مواد مختلفی نیز ترشح میکنند .سلولهای اپیتلیایی مجرای سم دارای
گرانولهای فراوانیاند که در این گونه قابل شمارش و اندازهگیری هستند .گرانولهای قسمت
ابتدایی درشتتر از گرانولهای قسمت انتهایی بوده که به نظر میرسد به علت فعالتر بودن این
بخش در ترشح سموم بالغ باشد.
همچنین هستههای جدا شده توسط ترشح هولوکرین در هر  9بخش مجرای سم مشاهده
شد که به نظر میرسد دلیلی بر وجود ترشح هولوکرین در سراسر مجرای سم باشد .در بخش
انتهایی نیز کیسه رادوالی حاوی رادوالهایی با درجة رشد متفاوت ،مشاهده شد.
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مقدمه
مارها در گذشته به عنوان قدرتی ماورای طبیعت مورد پرستش بودهاند .تقدیس مار را
”افیوالتری“ مینامند .هنوز ،هندو مذهبان بنگال” ،مانازا“ ،مظهر مارها را مقدس میشمارند.
در ادبیات مذهبی هندیها "سشا" ،مار بزرگ هفت سر مراقب و سایبانی برای خدای ”ویشنو“
است .پیکرة ”شیوا“ خدای مخرب هندوها را مارها احاطه نمودهاند و او حلقهای از مار بر سر
دارد .در پالمیر ،چشمه مقدسی هست به نام ”اوفه آ“ ،محافظ این چشمه را یک مار ماده
میدانند و معتقدند هنگامی که مار خشمگین شود ،مانع جریان آب میگردد .یونانیهای قدیم
و روم باستان ،اعتقاد داشتهاند که قهرمانان افسانهای سرزمین کهن ایشان ،قدرت خود را از
این جانور مورد احترام و ستایش ،کسب میکردهاند .در ادبیات مذهبی یونان آمده است که در
زمان جنگ بین کشور ایران و یونان ،مار معبد ”اسکلپیوس“ ،غذای خود را نخورد ،مردم یونان
آن را نشانهای از این گرفتند که خدایان یونان ،مقابل حمله ایرانیها آنها را حفظ نخواهند
نمود و در نتیجه شهرها را تخلیه کردند (.)5
خزندگان مهرهدارانی با بیش از  6111گونه و قدمت بیش از  5۳1میلیون سال هستند
که

امروزه

چهار

گروه

از

آنها

باقی

ماندهاند

که

شامل

-5کروکودیلیا

(:)Crocodiliaکروکودیلها ،تمساحها و کایمنها  -5اسفنودونتیا (:)Sphenodontia
سوسماران دارای چشم سوم ،مثل توآتارا-9 ،تستودینها ( :)Testudinesالکپشتان دریایی،
خشکی -آبی و خشکیزی مطلق و  -۳اسکواماتا ( :)Squamataسوسماران ،مارها و کرم
سوسمارها میباشند ( 5و  .)9مارها احتماالً در کرتاسة دور ،با قدمتی بین  511-5511میلیون
سال پیش ،به وجود آمدهاند (.)۳
آنها از ردة سوسماریان ( ،)Sauropsidزیرردة دوکاوان ( ،)Diapsidaفروردة پولک
سوسمار شکالن ( ،)Lepidosauromorphaباالراستة پولکسوسماران ( ،)Lepidosauriaراستة
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پولکداران ( ،)Squamataزیرراستة ماران ( )Serpentesهستند (.)1
مارها خزندگانی فلسدار و مهرهدار هستند که تقریباً حدود  51درصد از  9111گونه
آنها در سراسر جهان ،به طور بالقوه برای انسان خطرناک هستند ( .)۳آنها موجوداتی مرموز
هستند که اغلب مردم از آنها وحشت دارند.

این مطالعه ،شامل ویژگیهای عمومی مارها ،مشتمل بر اطالعات عمومی در زمینة انواع
مارها ،طبقهبندی و خصوصیات آنها بر اساس الگوهای مختلف ،با محوریت مارهای دریایی و
به ویژه مارهای دریایی خلیجفارس ،همراه با خصوصیات آناتومی ،دستگاه زهری و پراکندگی
جغرافیایی آنها و همچنین در یک قسمت اختصاصی که هدف اصلی این مطالعه میباشد ،به
بررسی توکسینولوژی مارهای دریایی و به ویژه مارهای دریایی خلیجفارس ،در یک مطالعة
مروری نظاممند پرداخته میشود
طبقهبندی مارها از نظر سمّیّتزایی
مارها از نظر وجود سمّیّت ،به انواع غیرسمی ،نیمه سمّی و سمّی طبقهبندی میشوند
(شکل .)6( )5
الف -مارهای سمّی ()Aglypha
مارهای سمّی دارای دندانی ساده بوده که راهی به غده سمّی نداشته و شکل پولکهای سر
آنها با بدن کامالً متفاوت است .پولکهای سطح شکم صاف و بزرگتر از پولکهای ناحیه پشتی
هستند .مردمک آنها اغلب گرد و دم آنها معموالً گرد و دراز بوده و در حرکت سریعتر هستند.
از جمله این مارها را میتوان خانواده تیفلوئیده (نظیر مار کرمی شکل) ،لپتوتیفلوئیده (مار خاکی)،
خانواده بوئیده یا بوآ (انواع کورمارها) ،خانواده کلوبریده (مار آبی و کوتوله مارها) را نام برد (.)9
ب -مارهای نیمه سمّی ()Opisthoglypha
مارهای نیمه سمّی ظاهری کم و بیش شبیه مارهای سمّی دارند و یکی از وجوه تمایز آنها
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وجود دندان نیش خلفی شیاردار است که به غده سمّی مار متصل است .مردمک چشم آنها
ممکن است عمودی یا گرد باشد .از جمله این مارهای تاربوفیس چون سوسن مار ،بویگا چون
آلوسر ،مالپولون چون طلحه مار و طلحه مار و پساموفیس چون تیرمار را میتوان نام برد ( ۳و .)9

شکل  :5انواع دستگاه زهری و دندان نیش (فنگ) در مارها
 :aآگلیفوس ()Aglyphous؛  :bاپیستوگلیفوس ()Opisthoglyphous؛
:cپروتروگلیفوس ()Proteroglyphous؛  :dسولنوگلیفوس ()Solenoglyphous
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ج -مارهای سمّی ()Proteroglyphous
مارهای سمی ،دارای سر مثلثی شکل و پهنتر از گردن میباشند .یک حفرة ()Facial pit
بین چشمها و بینی آنها وجود دارد که گیرنده حرارت و ارتعاش میباشد ،مردمک آنها
عمودی و یا بیضی بوده و در فک فوقانی دارای  5عدد دندان زهری (نیش یا فنگ) غیرمتحرک
و بعضاً متحرک میباشند ( 9و .)3
پولکهای انتهایی مارهای سمّی یک ردیف در عرض بدن ولی در انواع سمّی دو ردیف
هستند .مارهای سمّی در فک فوقانی دارای دو عدد نیش غیرمتحرک هستند ،البته در بعضی
از آنها متحرک هستند .طول بدن مارهای سمّی به دو متر میرسد و بعضی از آنها  5۳سال
عمر میکنند .محل گزش مارهای سمّی به صورت یک تا سه سوراخ میباشد ،ولی محل
گزشهای غیرمتحرک مارهای سمّی به شکل دو ردیف سوراخ هاللی مشخص میشود.
طبقهبندی مارهای سمی
به طور سیستماتیک ،مارهای سمّی عموماً در  1خانوادة االپیده ( ،)Elapidaeویپریده
( ،)Viperidaeکلوبریده ( ،)Colubridaeکروتالیده ( )Crotalidaeو هیدروفیده ()Hydrophiidae
طبقهبندی میشوند (جدول .)۳( )5
همة اعضای خانوادة االپیده (کفچهماران) سمّی هستند ،اگر چه همة آنها برای انسان
خطرناک نیستند ( .)۳مارهای این خانواده که تخمگذار هستند و در تمام دنیا به جز اروپا
یافت میشوند شامل انواعی چون مارهای کبرا ،کفچه مار ،مارهای مرجانی هستند که سستی،
خواب آلودگی ،فلج گلو و اصوالً عوارض عصبی و خونریزی از عالئم مهم شایع گزش با آنها
به شمار میآیند .مارهای این خانواده تخمگذار هستند.
خانوادة ویپریده ( )Viperidaeیا افعیها که در تمام دنیا بهجز امریکا یافت میشوند شامل
ده گونه خطرناک میباشند .این مارها که زندهزا هستند هنگام گزش بدون نیاز به گاز گرفتن،
با فرو بردن نیش ،زهر خود را وارد بدن قربانی مینمایند .پس از گزش ،ابتدا هموگلوبینوری و
سپس در اکثر آنها عدم انعقاد خون بهوجود میآید .تورم ،خونریزی موضعی ،بروز دانههای
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قرمز رنگ در یکی دو ساعت اولیه ،تعریق ،سرگیجه ،سیاهی رفتن چشمها ،لرز ،کرختی اندام
ها ،نیستاگموس ،تاکی پنه ،تاکیکاردی ،آنوری ،کما ،تشنج و آریتمی از تظاهرات گزش با
آنها میباشند (.)9

جدول  :5طبقهبندی مارهای سمّی در  1خانوادة االپیده ( ،)Elapidaeویپریده (،)Viperidae
کلوبریده ( ،)Colubridaeکروتالیده ( )Crotalidaeو هیدروفیده (،)Hydrophiidae
مثالها و پراکندگی جغرافیایی آنها
خانواده

مثالها

پراکندگی

االپیده
ویپریده
کروتالیده
کلوبریده

کرایتها ،کبراها ،مامباها،
مارهای مرجانی
افعیها
مارهای زنگی
مارهای درختی

آمریکا ،آفریقا ،آسیا ،استرالیا

هیدروفیده

مارهای دریایی

اروپا ،آفریقا ،آسیا ،آمریکا
آمریکا و قسمتهایی از جنوب آسیا
همة دنیا به جز :استرالیا ،نیوزلند ،ماداگاسکار ،ایرلند،
گرینلند ،قطب جنوب و جزایر قناری
سواحل آسیا و استرالیا ،اقیانوس آرام تا کرانة دریاهای
آمریکای مرکزی و جنوبی

خانوادة کلوبریده ( )Colubridaeیا قمچهماران شامل بومسلنگ ( )boomslangو مارهای
پرنده میباشند ( .)9این خانواده از بزرگترین خانوادهها بوده و در تمام نقاط جهان (به جز
برای استرالیا) یافت میشوند .اغلب مارها در این خانواده بیضرر هستند اما برخیها سمّی
هستند .برخی از کلوبریدهها بسیار سمّی و خطرناک هستند .واضحترین این مثال بومسلنگ
 Dispholidus typusآفریقای جنوبی میباشد (.)۳
برخی خانواده کروتالیده ( ،)Crotalidaeافعیهای منفذدار ( ،)pit viperرا از زیر خانواده
گرزهماران در نظر میگیرند .آنها در تمام جهات شبیه به خانواده گرزهماران هستند ،به جز
ایندارای حفره حرارتی حساس ،واقع در طرفین سر ،بین سوراخ بینی و چشم دارا میباشند.
حفره سنجش حرارتی اجازه میدهد که جانورانی که تنها دمای  5/5درجه سانتیگراد باالتر
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از دمای محیط داشته باشند را از فاصله  55-5۳متری تشخیص دهند .این مرکز برای شکار
طعمة خونگرم در شب استفاده میشود .خانوادة کروتالیده معموالً مارهای دنیای جدید
هستند( .)۳این خانواده ،شامل مارهای زنگی ،دهان کتانی و سرمسی هستند .نیش این مارها
دراز و لوالیی شکل بوده و هنگام بسته شدن دهان به طرف عقب ،خم میشود .اعضاء این
خانواده سر خود را همیشه به طرف جلو نگه داشته و ناگهان به قربانی خود حملهور میشوند
( .)9شکل  ،5توزیع جهانی مارهای سمی .و مارهای دریایی را نشان میدهد.

شکل  :5توزیع جهانی مارهای سمی؛
بخش خاکستری روشن نشان دهندة محدودة تقریبی مکان مارهای دریایی است.
مناطق سفید سرزمینهایی است که تخمین زده میشود عاری از مارهای سمّی باشد (.)51

مارهای خانواده هیدروفیده ()Hydrophis
مارهای دریایی گروه هیدروفیس ( )Hydrophisبا اجداد مشترک خود ،حدود 1-9
میلیون سال قدمت دارند .آنها از نظر اکومورفولوژیکی دارای تنوع بسیار زیادی میباشند
( .)55خانوادة دریاماران که شامل مارهای دریایی میباشند ،توسط برخی به عنوان یک زیر
خانواده از خانواده کفچهماران تلقی میگردند .در شکل کلی ،مارهای دریایی به االپیدهها
مشابهت دارند ،جز آنکه در آنها ویژگیهای خاصی طراحی شده است که به آنها اجازه زندگی
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در محیطهای دریایی را میدهد ( .)۳با وجود فقدان یک چهارچوب فیلوژنتیک و موانع زیاد
در ارزیابی این گونهها ،آنها را بین  51-5۳جنس ،طبقهبندی نمودهاند ( 55و .)59
مار دریایی ،خزندهای با تنفس ششی است که با محیط آبی ،با وجود دم پارویی مانند
توسعه یافتهاش ،سازش پیدا کرده است .مارهای دریایی ساکن مناطقی از اقیانوس آرام ،هند
و دریای سرخ هستند و تا مساحت  559مایلی در آن سرزمین دیده میشوند (.)5۳

این مارها از خلیجفارس تا جنوب ژاپن و در سواحل دریاهای هند و استرالیا و سواحل
جنوبی اقیانوس کبیر پیدا میشوند .نوعی از مار دریایی به نام پالمیس پالتوروس
( ،)Plamis Platurusانتشار و پراکندگی وسیعتری دارد .این مار را میتوان تا صدها کیلومتر
دورتر از سواحل پیدا کرد .در حالی که سایر انواع مارهای دریایی در آبهای کم عمق و نزدیک
ساحل به زندگی خود ادامه میدهند .مارهای دریایی در آبهای کم عمق و نزدیک ساحل
زندگی خود میکنند .مارهای دریایی از ماهیها تغذیه میکنند .سر این مارها عموماً کوچک
و دارای بدنی استوانهای شکل و کشیده و دمی پهن میباشند .تمام مارهای دریایی سمّی و
زندهزا هستند .حداکثر طول مار دریایی را تا  516سانتیمتر گزارش کردهاند ( 3و .)5۳
بیشتر نواحی خطرناک برای شناکردن ،دهانه رودخانههاست چون در آن نواحی ،تعداد
مارهای دریایی بیشتر و آب هم گلآلود است .مارهای دریایی ،از مارهای واقعی و بندبند
هستند .آنها معموالً کنجکاو بوده و اغلب به طرف غواصها جذب میشوند .ولی به جز در
فصل جفتگیری ،معموالً مهاجم نیستند (.)5۳

طبقهبندی مارهای دریایی بر اساس الگوی تغذیهای
مارهای دریایی شامل  96گونه هستند .آنها بر اساس الگوی تغذیهای به دو گروه عمده
تغذیه کنندههای کفرو و گونههای شناور تقسیم میشوند.
تغذیه کنندههای کفرو
تغذیه کنندههای کفرو تا ژرفای بیش از  511متر در آب فرو میروند .جنس التیکاودا
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( )Laticaudaیا مارهای نواری از نمونههای بارز این تیپ است .آنها به سواحل و آبهای
نسبتاً کم ژرفا محدود شدهاند و محل پرورش و تخمگذاری آنها اغلب در سواحل ،در درون
غارها یا شکافها است و میتوانند برای مدت طوالنی در خارج از آب زندگی کنند.

گونههای شناور (پالژیک)
گروه دوم ،گونههای شناور (پالژیک) هستند که نمونه آن مار دریایی شکم بزرگ زرد
( )Pelamis platurusاست .این مارها در سطح ،تغذیه میکنند .جفتگیری در دریا انجام
میشود و مارها در آب ،زنده هستند و چنانچه به ساحل یا خشکی پرتاب شوند میمیرند .برای
این مارها ،گرمای زیاد کشنده است و برای گریز از گرما ،به آبهای خنک ژرفا پناه میبرند.
ولی در فصل باران و روزهای ابری ،روی سطح دیده میشوند .مارهای خشکیزی نیز ممکن
است وارد آب شوند و گاهی افتراق دشوار میشود .هر چند که مارهای دریایی ،دارای دم پارو
مانند و پهن هستند که هیچ مار خشکیزی ،این نوع دم را ندارد (.)51
مارهای دریایی خلیجفارس
خانواده مارهای دریایی دارای پنج گونه سمّی هستند که در ایران فقط در خلیجفارس
صید و یا شناسایی شدهاند (.)9
مار دریایی پوزهدار ()Enhydrina schistose
مارهای دریایی پوزهدار ( )Beaked sea Snakeیا منقار عقابی ( ،)hook-nosedاز جنس
انهیدرینا ( ،)Enhydrinaدر میان مارهای دریایی بچهزا ،مشخصترین بوده و به طور گستردهای
توزیع شدهاند .آنها از مارهای دریایی دیگر ،توسط پوزه بلند و باریک خود ،متمایز میگردند
( .)59طبقهبندی علمی مارهای دریایی پوزهدار در جدول ( ،)5آورده شده است.
از مشخصه آنها ،ارتفاع پولک رسترال بیش از پهنای آن است ،پولک پیشانی کوچک
(طویل و کوتاهتر از پولک آهیانه) ،دارای یک پولک جلو چشمی و یک یا دو پولک عقب چشمی،
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معموالً دارای یک پولک گیجگاهی ،پولکهای چین کوچک یا نامشخص ،پولکهای سطح
پشتی دارای برآمدگی و کمی تیغه دار و در  11تا  61ردیف ،پولکهای سطح شکمی  591تا
 95۳عدد میباشند .سطح پشتی آنها زیتونی یا خاکستری با خطوط عرضی سیاه رنگ بوده
که معموالً در مار بالغ ،این خطوط کمی نامشخص و در بعضی نمونهها بدن به رنگ خاکستری
متمایل به سیاه و یکنواخت میباشد .سطح جانبی و شکمی آنها به رنگ روشن دیده میشود.
حداکثر طول آنها  591سانتیمتر و دم  53سانتیمتر است (.)3
جدول  :5طبقهبندی علمی مارهای دریایی پوزهدار ()Enhydrina schistose
مار دریایی پوزهدار
فرمانرو
شاخه
زیرشاخه
رده
راسته

الف

آنیمالیا
کروداتا
ورتبراتا
رپتیلیا
اسکواماتا

زیر راسته
خانواده
زیرخانواده
جنس
گونه

سرپنتس
االپیده
هیدروفینائه
انهیدرینا
E. schistosa

ب

شکل  :9الف) مار دریایی پوزهدار ()Beaked sea Snake؛
ب) شکلهای شماتیک؛ ج) تصویر سر و پوزه این مار دریایی

ج
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مار دریایی پوزهدار (شکل  ،)9در سواحل دریاها از خلیجفارس تا سریالنکا ،آسیای جنوب
شرقی ،استرالیا و گینة نو دیده شده است ( 59و  .)5۳این گونه در درجة اول ساکن مناطق
ساحلی بوده و به مقدار فراوان در مصبها و تاالبها دیده میشود و در آنجا خطرات قابل
توجهی برای ماهیگیرانی که به تورها دست میزنند ایجاد مینمایند (.)51
مار دریایی حلقهدار ()Hydrophis cyanocinctus
مار دریایی حلقهدار ( ،)Annulated Sea Snakeدارای یک سر متوسط ،بدن کشیده،
پهنای پولک رسترال بیش از ارتفاع آن ،پولک بینی کوتاهتر از پولک پیشانی ،طول پولک
پیشانی بیش از عرض آن و کوتاهتر از پولک آهیانه میباشد .این مار دارای یک پولک جلو
چشمی و یک یا دو پولک عقب چشمی هستند .لب باالی آنها دارای  6تا  9پولک ،دو پولک
گیجگاهی ،دو پولک چین قدامی برابر و به هم متصل و دو پولک چین خلفی جدا از هم است.
پولکهای سطح پشتی آنها برجسته یا کمی تیغه دار و در  93تا  ۳1ردیف ،به عالوه  595تا
 991پولک سطح شکمی میباشند .بدن آنها معموالً به رنگ سبز زیتونی با خطوط عرضی
زیتونی تیره ،سیاه و گاهی زرد یا قهوهای هستند .این خطوط در قسمت گردن پهنتر و در
سطح زیرین بدن حلقهای و در سطح پشتی با خطوط طولی سیاه رنگ و گاهی در قسمت
گردن منقطع و به شکل خال دیده میشوند ( 3و  .)56همچنین ،طول آنها به حدود 561
سانتیمتر میرسد (شکل .)56( )۳
این مارها در اقیانوس هند (از خلیجفارس ،پاکستان ،هند ،سریالنکا ،بنگالدش ،میانمار،
تایلند ،مالزی ،فیلیپین :دریای ویسایان ،پانای ،و غیره) و آبهای دریاهای اطراف کره ،ژاپن،
جزایر سلیمان ،دریای چین جنوبی (از جمله هاینان) ،شرق دریای چین (از جمله تایوان)،
مناطق ساحلی شاندونگ و لیائونینگ (چین) و سواحل ایرانی خلیجفارس ،عمان ،امارات متحده
عربی ،در شرق از طریق آسیای جنوبی تا گینة نو یافت گردیدهاند (شکل .)59( )۳
طبقهبندی علمی این مارها در جدول ( ،)9آورده شده است.
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شکل  :۳مار دریایی حلقهدار ( )Hydrophis cyanocinctusو پراکندگی جغرافیایی آنها ()56
جدول  :9طبقهبندی علمی مار دریایی حلقهدار ()Hydrophis cyanocinctus
مار دریایی حلقهدار
فرمانرو
شاخه
زیر شاخه
رده
راسته

آنیمالیا
کروداتا
ورتبراتا
رپتیلیا
اسکواماتا

زیر راسته
خانواده
زیرخانواده
جنس
گونه

سرپنتس
االپیده
هیدروفینائه
هیدروفیس
H. cyanocinctus
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شکل  :1مار دریایی خلیجفارس ( )Hydrophis lapemoidesو پراکندگی جغرافیایی آنها
منابعhttp://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Hydrophis&species=lapemoides :
و http://www.iucnredlist.org/details/176741/0

مار دریایی خلیجفارس ()Hydrophis lapemoides
مارهای دریایی خلیجفارس ( ،)Persian Gulf Sea Snakeدر ضخیمترین ناحیه بدن خود،
دارای پولکهای سطح پشتی کم و بیش شش گوش با به شکل مربع میباشند که غالباً پولک
ها به صورت برجسته یا پهلوی هم قرار میگیرند .در فک باالیی پشت فنگها تعداد  9تا 59
دندان ،یک پولک جلو چشمی ،دو یا سه پولک عقب چشمی ،دو یا سه پولک گیجگاهی خلفی
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قرار دارند .لب باالیی با  6یا  9پولک (سومین و چهارمین یا سومین و چهارمین و پنجمین
پولک لب باال متصل به چشم) و لب پائین دارای  9پولک هستند .پولکهای سطح پشتی در
ناحیه گردن کمی برجسته یا تیغدار و در قسمت خلفی بدن به شکل چند ضلعی و پهلو هم
قرار دارند .مرکز هر پولک برجسته بوده و پولکهای پشتی  ۳1تا  15عدد و پولکهای سطح
شکمی از  911تا  ۳1۳عدد میرسند ( 3و  .)53بدن آنها به رنگ خاکستری کم رنگ و در
سطوح جانبی و شکمی متمایل به سفید روشن میباشند .گاهی رنگ بدن زرد روشن متمایل
به سفید دیده میشوند .به عالوه ،بدن دارای  99تا  ۳1عدد باند تاریک بوده که در سطح
پشتی پهنتر و در سطح جانبی باریک به نظر میرسند .گاهی رنگ بدن در بالغین ،سبز تیره
و در نوزادان سیاهرنگ هستند ( 3و .)51
جدول  :۳طبقهبندی علمی مار دریایی خلیجفارس )(Gray, 1849) (Hydrophis lapemoides

مار دریایی خلیجفارس
فرمانرو
شاخه
زیر شاخه
رده
راسته

آنیمالیا
کروداتا
ورتبراتا
رپتیلیا
اسکواماتا

زیر راسته
خانواده
زیرخانواده
جنس
گونه

سرپنتس
االپیده
هیدروفینائه
هیدروفیس
H. lapemoides

ناحیة دم آنها دارای  ۳تا  6خط بوده و سر به رنگ زیتونی تیره با خط زرد هاللی شکل
بین نوک سوراخهای بینی که در نوزادان مشخص و در بالغین نامشخص یا فاقد آن هستند.
ناحیه گلوی آنها به رنگ سفید کدر دیده میشوند .حداکثر طول آنها به  3۳سانتیمتر
میرسد ( .)55مار دریایی خلیجفارس ،در آبهای گرم کم عمق نزدیک ساحل ،در میان
صخرهها ،شنها و علفهای دریایی به چشم میخورند .همانگونه که از نام آنها پیداست در
خلیجفارس یافت میشوند .وجود آنها همچنین در سواحل سریالنکا ،هند ،سنگاپور ،تایلند و
جزایر مالزیایی پنانگ نیز به ثبت رسیدهاند (شکل  55( )1و  .)59حضور آنها در اعماق
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پایینتر از  91متر ،با محدودیت توأم است.
طبقهبندی علمی این مارها در جدول ( )۳آورده شده است.
مار دریایی زرد ()Hydrophis spiralis
مار دریایی زرد ،دارای سری تقریباً کوچک و بدن کمی کشیده میباشند (شکل  .)۳پهنای
پولک رسترال در آنها ،بیش از ارتفاع آن ،طول پولک پیشانی بیش از عرض آن و پولک
پیشانی کوتاهتر از پولک آهیانه میباشد .آنها یک پولک جلو چشمی و یک پولک عقب چشمی،
یک پولک گیجگاهی ،لب باال با  ۳تا  6پولک ،دو جفت پولک چین متصل به هم ،پولکهای
سطح پشتی  53تا  93ردیف ،پولکهای سطح شکمی نسبتاً بزرگ و  595تا  969عدد دارا
میباشد .در نوزادان پولکهای سطح پشتی به هم پیوسته ،صاف یا (فاقد تیغه) و در مارهای
بالغ قسمت میانی پولک برجسته ،بدن در سطح پشتی زیتونی و در سطح شکمی زرد رنگ،
همراه با حلقههای سیاه رنگ و ممتد در سطح شکمی ،سطح پشتی با چند سری خال سیاه
در فواصل حلقهها ،سطح باالی سر سیاه با شکل نعل اسبی زرد رنگ و ممتد تا قسمت
پولکهای جلو پیشانی و انتهای دم سیاه دیده میشوند .حداکثر طول آنها  591سانتیمتر و
دم نیز  5۳سانتیمتر میباشد (.)3

شکل  :۳مار دریایی زرد ()Hydrophis spiralis؛
منبعhttp://www.irandeserts.com/content :
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مار دریایی سر کوچک ()Hydrophis gracilis
سر این مار دریایی ( )Graceful Small Headed Seasnakeبسیار کوچک ،باریک و سطح
فوقانی آن محدب میباشد (شکل .)6

شکل  :6مار دریایی سر کوچک (( )Hydrophis gracilisتصاویر باال و پایین)
و پراکندگی جغرافیایی آنها (تصویر وسط)
منبعhttp://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Hydrophis&species=gracilis :
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بدن آن کشیده و در قسمت قدامی آن استوانهای شکل ،گردن نامشخص ،پولکهای سر
بزرگ و سوراخ بینی به سمت باال متمایل است .پولکهای بینی به هم متصل ،پولک رسترال
بزرگ و ارتفاع آن کمی بیش از پهنای آن است .پولک پیشانی از سومین پولک لب باال مجزا،
پولکهای جلو چشمی ،عقب چشمی و گیجگاهی منفرد و لب باالیی دارای  1یا  ۳پولک
(سومین و چهارمین پولک آن به چشم متصل) هستند .دومین پولک لب باالیی به پولک جلو
پیشانی متصل و لب پایین دارای  ۳تا  6پولک میباشند .چین قدامی و چین خلفی کوتاه و
برابر ،ناحیه گردن استوانهای شکل ،پوزه و سطوح جانبی به هم فشردهاند .پولکهای سطح
پشتی در ناحیه گردن  56تا  53ردیف و در ضخیمترین قسمت بدن  91تا  9۳ردیف به طور
طولی و چند ضلعی قرار دارند .پولکهای سطح شکمی  551تا  59۳ردیف در قسمت قدامی
بدن منفرد و در قسمت خلفی منقسم هستند .پولکهای سطح پشتی در قسمت قدام بدن
صاف ،بلند و کمی برجسته و در قسمت خلفی بدن چند ضلعی و پهلوی هم قرار دارند و هر
پولک دارای مرکزی برجسته است .قسمت قدامی بدن شامل تمام ناحیه سر و گلو به رنگ
سیاه یا زیتونی تیره و در دو طرف گردن با خالهای سفید یا زرد رنگ پریده یا با خالهای
عرضی روشن دیده میشوند .قسمت خلفی بدن زرد متمایل به سبز با خالهای سفید یا
خاکستری ،گاهی سطح پشتی خاکستری یکنواخت و سطح جانبی و شکمی روشن دیده
میشوند .نوزادان آنها دارای رنگی تیره با خالهای روشن میباشند .حداکثر طول آنها 515
سانتیمتر و دم آنها  3سانتیمتر بوده است ( .)3آنها در خلیجفارس ،سواحل هندوستان،
چین ،هنگکنگ و احتماالً سواحل استرالیا پراکندهاند (شکل .)6
مار دریایی شاو ()Lapemis curtus
مارهای دریایی شاو ( ،)Shaw's Sea Snakeدارای بدن و پوزه کوتاه و ناحیه سر پهنی
میباشند (شکل  .)9آنها تعداد  5۳1تا  553پولک سطح شکمی کوچک و مشخص دارند و
در نرها در قسمت قدامی بدن ،دارای برجستگی هستند .در فک باالیی آنها به فاصلهای از
فنگها دارای  9تا  1دندان وجود دارد .پولکهای جلو چشمی و عقب چشمی منفرد ،دو پولک

توکسینولوژی مارهای دریایی؛ یک مطالعه مروری نظاممند

111

گیجگاهی قدامی و سه یا چهار پولک گیجگاهی خلفی ،چند پولک آهیانه نامنظم منقسم از
مشخصات آنهاست .لب باالیی آنها دارای شش یا هفت پولک (چهارمین پولک آن به چشم
متصل) و لب پائینی دارای نه پولک میباشند .پولکهای چین قدامی ،کوچک و از هم مجزا
ولی فاقد پولکهای چین خلفی هستند .سطوح جانبی به هم فشرده و پولکهای سطح پشتی
 99تا  ۳9عدد بوده که به شکل صاف یا مرکز هر پولک به خصوص در ردیفهای تحتانی،
برجسته به نظر میرسند .سطح باالیی بدن آنها به رنگ زرد ،زیتونی یا خاکستری و سطح
زیرین آنها سفید رنگ و دارای  ۳1تا  11خال باریک عرضی به رنگ خاکستری تیره یا سیاه
هستند که در سطوح جانبی خالها باریکتر میشود .در نوزادان ،ناحیه سر سیاه رنگ و در
بالغین به رنگ زیتونی خاکستری با عالئم یا بدون عالئم هاللی شکل دیده میشوند .حداکثر
طول آنها  91سانتیمتر و دم به  9سانتیمتر میرسد (.)3

شکل  :9مار دریایی شاو (( )Lapemis curtusتصویر باال) و پراکندگی جغرافیایی (تصویر پایین)
منبعhttp://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Hydrophis&species=curtus :
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آنها در مناطق خلیجفارس (عمان ،امارات متحده عربی و ایران) ،اقیانوس هند (پاکستان،
سریالنکا ،هند و کراال) ،ویتنام ،شمال دریای چین شمالی تا سواحل فوجیان و شاندونگ
شاخه تایوان ،ساحل شمالی استرالیا (تریتوری شمالی ،کوئینزلند ،غرب استرالیا) ،فیلیپین
(پانای) ،اقیانوس آرام (میانمار ،تایلند ،اندونزی ،چین ،ژاپن ،گینة نو) و مالزی پراکنده شدهاند.
از دیگر نامهای این مارهای دریایی را میتوان هیدروفیس هاردویکی Hydrophis

) ،)Gray) ،hardwickii (1834هیدروس کورتوس شاو (،)Hydrus curtus Shaw ،5915
هیپسیرینا هاردویکی ( )Gray) Hypsirhina hardwickii ،599۳و الپمیس هاردویکی
( )Lapemis hardwickii Gray،599۳اشاره نمود.
مواد و روشها
این مطالعه که شامل دو بخش واضح ،بخش اول :عمومی مشتمل بر اطالعات عمومی در
زمینة انواع مارها ،طبقهبندی و خصوصیات آنها بر اساس الگوهای مختلف ،با محوریت مارهای
دریایی و به ویژه مارهای دریایی خلیجفارس ،همراه با خصوصیات آناتومی ،دستگاه زهری و
پراکندگی جغرافیایی آنها میباشد که برای این منظور با جستجو در موتور جستجوی گوگل
( ،)googleاز منابع مقاالت التین ،وبگاههای اختصاصی نظیر ،reptile-database
 database.reptarium.czو ( iucnredlistبه ویژه جهت تصاویر و پراکندگی جغرافیایی آنها)
و همچنین کتب فارسی معتبر و محدود موجود ،استفاده گردید .در بخش اختصاصی ،به منظور
بررسی توکسینهای مارهای دریایی ،در تاریخ  515۳/9/51در وبگاه ” ،“pubmedواژگان
هیدروفیس شیستوس توکسین ” ،“Hydrophis schistosus toxinهیدروفیس
سیانوسینکتوس توکسین ” ،“Hydrophis cyanocinctus toxinهیدروفیس الپموئیدس
توکسین ” ،“Hydrophis lapemoides toxinهیدروفیس اسپیرالیس توکسین ” Hydrophis

 ،“spiralis toxinالپمیس کورتوس توکسین ” “Lapemis curtus toxinو همچنین واژه
هیدروفیس گراسیلیس توکسین ” “Hydrophis gracilis toxinبه صورت مجزا ،جستجو گردیدند
و متن مقاالت آن ،از نظر ارتباط با موضوع و انتخاب مقاالت مورد نظر ،مورد بررسی قرار گرفتند.
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یافتهها
جستجوی واژگان هیدروفیس شیستوس توکسین ”،“Hydrophis schistosus toxin
هیدروفیس سیانوسینکتوس توکسین ” ،“Hydrophis cyanocinctus toxinهیدروفیس
الپموئیدس توکسین ” ،“Hydrophis lapemoides toxinهیدروفیس اسپیرالیس توکسین
” “Hydrophis spiralis toxinو همچنین ،الپمیس کورتوس توکسین ” toxin Lapemis

 “curtusبه ترتیب  5 ،5 ،3 ،95و  ۳نتیجه در بر داشتند .جستجوی واژه هیدروفیس گراسیلیس
توکسین ” “Hydrophis gracilis toxinنتیجهای در بر نداشت که با جستجوی تنها واژه
” ،“Hydrophis gracilisدو 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
مقاالت در جستجوهای مختلف ،مشترک بودند .از این میان ،مطالعاتی که دارای ارتباط
مستقیم به موضوع بودند ،انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.
بحث
زهر مار ،یک منبع غنی و متنوع از پروتئین فعال دارویی و اجزای پپتیدی هستند (.)5۳
برخی از این اجزاء ،آنزیم و برخی نیز پروتئینهای غیرآنزیمی یا پلیپپتیدی هستند .بسیاری
از آنها همچون سالحهای تهاجمی ،برای صید شکار به کار برده میشوند .تزریق زهر به طعمه،
منجر به بیحرکتی ،مرگ و پس از آن کمک به هضم غذا میگردد ( .)51زهر ،همچنین ممکن
است برای مقاصد دفاعی ،برای حفظ جانور از شکارچیان ،استفاده شود (.)5۳
مارهای دریایی در آب شور زندگی میکنند و زهر آنها ممکن است از مارهای زمینی
متفاوت باشد .به دلیل مشکالت در به دست آوردن زهر مار دریایی ،اطالعات ،در مورد مارها
دریایی کامالً ناقص است (.)56
توکسینهای زهر مار دریایی پوزهدار ( )Hydrophis schistosusتوکسینهای سه انگشتی
( ،)3FTxفسفولیپاز  ،A2کریسپ ( ،)CRISPمتالوپروتئاز زهر مار ( )SVMPو  -Lآمینو اسید
اکسیداز ( )LAAOدر سال  ،5151پروتئوم زهر مار دریایی پوزهدار Hydrophis schistosus
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صید شده در آبهای مالزی ،با استفاده از  HPLCفاز معکوس SDS-PAGE ،و کروماتوگرافی
مایع طیف سنجی جرمی ( high-resolution liquid chromatography-tandem mass

 ،)Spectrometryتوسط تان ( )Tanو همکاران مورد بررسی قرار گرفت (.)59
آنالیز  HPLCفاز معکوس ،از زهر این مار دریایی 56 ،پیک را به همراه داشت .جرمهای
مولکولی آن ،توسط  SDS-PAGEبا ژل  51درصد ،ارزیابی گردیدند (شکل .)3

شکل  HPLC :3فاز معکوس با ستون  ،C18از  5میلیگرم زهر ،Hydrophis schistosus
در  551نانومتر (پانل باالی صفحه) و  -SDSسپس  PAGE 15درصد ژل پس جمعآوری
فراکشنهای زهر (پانل پایین).

پروتئینهای مشاهده شده در باندهای  ،SDS-PAGEنیز با استفاده از طیف سنجی
جرمی با وضوح باال شناسایی گردیدند .این یافتهها حضور  59پروتئین و نوم را نشان داد .این
پروتئینها متعلق به پنج خانواده توکسینها ،شامل توکسین سه انگشتی ((three-)3FTx

 ،)finger toxinفسفولیپاز  ،)PLA2( A2پروتئین ترشحی غنی از سیستئین یا کریسپ
(( ،cysteine-rich secretory protein )CRISPمتالوپروتئاز زهر مار ( )SVMPو  -Lآمینو
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اسید اکسیداز ( ،)LAAOبودند (شکل .)59( )51
توکسین سه انگشتی ،حدود  61/1درصد از کل پروتئین زهر را تشکیل داده بود که آن هم
خود شامل سه نوروتوکسین کوتاه ( 11/9درصد) و چهار نوروتوکسین بلند ( 5۳/6درصد) بود.
خانواده  PLA2از چهار ایزوفرم بازی ( 55/۳درصد) و سه اسیدی ( ۳/5درصد) تشکیل یافته
بودند .پروتئینهای جزئی شامل یک کریسپ ( 5/9درصد) ،دو متالوپروتئاز زهر مار ( 1/1درصد)
و یک  1/5( LAAOدرصد) بودند (.)59

شکل  :51توکسینهای سه انگشتی ( ،)FTx9فسفولیپاز  ،A2کریسپ (،)CRISP
متالوپروتئاز زهر مار ( )SVMPو  -Lآمینو اسید اکسیداز ( )LAAOمربوط به زهر مار دریایی پوزهدار
 Hydrophis schistosusو سهم هر کدام در زهر

جدول ( ،)1دوز متوسط کشنده ( )LD50توکسینهای عمده موجود در زهر
 ،Hydrophis schistosusتجویز شده از راههای داخل وریدی و زیرجلدی و بررسی مرگ و
میر آنها تا  ۳9ساعت پس از تزریق را نشان میدهد.
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جدول  :1دوز متوسط کشنده ( )LD50توکسینهای عمده زهر Hydrophis schistosus

تجویز شده از مسیرهای داخل وریدی و زیر جلدی ( ۳9ساعت از تزریق) (میکروگرم بر گرم)
فراکشن

توکسین

 LD50تزریق وریدی

 LD50تزریق زیر جلدی

5F
5F
۳F
9F
3F

نروتوکسین کوتاه
نروتوکسین کوتاه
نروتوکسین بلند
فسفولیپاز  A2بازی
فسفولیپاز  A2اسیدی

1/16
1/13
1/59
1/19
کمتر از 5/51

1/16
1/13
1/59
1/۳9
کمتر از 5/51

گزارش پروتئوم و نوم مار دریایی شکم زرد  P. platuraتوسط لومونت ( )Lomonteو
همکاران در سال  ،515۳مبنی بر پیچیدگی بیشتر پروتئوم گزارش شده نسبت به این مطالعه
بود .زهر  ،P. platuraدارای مقدار بیشتر کریسپ ( 3/5درصد) در مقایسه با مقدار آن در
مطالعة تان و همکاران ( 5/9درصد) بود .عالوه بر این ،مقداری ' -1نوکلئوتیداز
( )5′-nucleotidaseو همچنین برخی پروتئینهای غیرتوکسینی ( 5/5-1/9درصد) و ناشناس
در پروتئوم زهر  ،P. platuraوجود داشتند که در زهر  H. schistosusشناسایی نشد (.)53
در آنالیز این و نوم ،هیچ ترکیب سیتوتوکسیک یا کاردیوتوکسیکی در پروتئوم زهر دیده
نشد .عدم مشاهده کلون سیتوتوکسین در زهر غده مربوط به دیگر مارهای دریایی چون
 Aipysurus eydouxiiنیز صدق میکند (.)91-95
قدرت سمّیّت ونومهای چند مار دریایی مالزیایی
تان و همکاران ( ،)99به بررسی برخی خصوصیات ونومهای مار دریایی پوزهدار
( )Hydrophis schistosusکه در مالزی ،به نام مار دریایی نوک نهنگی شناخته میشود) و مار
دریایی شاو ( )Lapemis curtusمالزی و سپس مقایسه آن با زهر کالوسالسما رودوستوما
( )Calloselasma rhodostomaو ناجا کاوتیا ( )Naja kaouthiaو بررسی اثر بالقوه
خنثیسازی آنتیونومهای ضدمار کبرا در برابر زهر مارهای دریایی  H. schistosusو H. curtus

مالزیایی پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که هر چهار مار دریایی دارای قدرت مرگآوری
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بسیار قوی در موشها ایجاد نمودند (جدول .)99( )۳
جدول  :۳مقایسه دوز مهلک میانی ()LD50
به دست آمده از راههای تجویز مختلف در موش ،مربوط به چهار مار دریایی
و نوم (میکروگرم بر گرم)

LD 50 I.V.

LD 50 i.m.

LD 50 s.c.

 Hydrophis schistosusمالزیایی
 Hydrophis curtusمالزیایی

1/16
1/55
1/51
1/55

1/51
1/59
-

1/13
./59
-

Laticauda laticaudata
Laticauda semifasciata

شکل  :55خالصسازی زهر  E. schistosaدر ستون  -DEAEسلولز؛
زهر خام در ستون ( 5۳×5/1سانتیمتری) در تعادل با بافر فسفات  pH۳/۳( 1/15Mو یک گرادیان
خطی از  1/1-1/1موالر  NaClدر بافر مشابه (حجم کل  911میلیلیتر) استفاده شد .چهار میلیلیتر
به میزان مساوی جمعآوری شدند .خطوط کامل و شکسته ،به ترتیب جذب مربوط به این فراکشنها
و پروتئین را در طول موج  591نانومتر نشان میدهد.
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فعالیتهای ژالتینازی و کازئینازی زهر  E. schistosaداموتران ( )Damotharanو همکاران،
در سال  ،)9۳( 5151به جداسازی و شناسایی پروتئین زهر فعال بیولوژیکی و بیوشیمیایی از مار
دریایی  Enhydrina schistoseپرداختند .خالص سازی زهر  E. schistosaدر ستون  -DEAEسلولز
در تعادل با بافر فسفات  1/15موالر انجام پذیرفت و جذب فراکشنهای زهر خام جمعآوری شده و
غلظت پروتئین آنها در طول موج  591نانومتر به دست آمد .بلندترین پیک خالص سازی شده
توسط کروماتوگرافی تبادل یونی ،مربوط به فراکشنهای  93-۳3بود (شکل .)9۳( )55

در مرحلة نهایی خالصسازی ،در هشتاد درصد خلوص ،یک تک باند پروتئینی در حدود
 ۳۳کیلو دالتون ،تحت شرایط کاهشی بر روی ژل  -SDSپلیآکریل آمید ،مشاهده شد
(شکل .)55

شکل  :55آنالیز  SDS-PAGEزهر E. schistosa

(الین :5نشانگر وزن مولکولی؛ الین  :5زهر خام؛ و الین  :9زهر خالص)

پروتئین زهر خالصسازی شده ،با یک  LC50برابر  5/1میکروگرم بر میلیلیتر،
فعالیتهای آنزیمی و هیدرولیز ژالتین (در  pHبهینه  )1-3و کازئین را از خود نشان داد.
(شکل .)59
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شکل  :59فعالیتهای ژالتینولیتیکی ( )Aو کازئینولیتیکی ( )Bزهر E. schistose

به نقل از نویسندگان این مطالعه ،این بخش کم وزن مولکولی پروتئین زهر میتواند بالقوه
در خدمت جنبههای بیولوژیکی و دارویی ،قرار گیرد .شکل ( )5۳طیف  FT-IRزهر خالصسازی
شده و وجود سه باند آمیدی را در طیف مربوطه ،نشان میدهد (.)9۳

شکل  :5۳طیف  FT-IRزهر خالص سازی شده E. schistose
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پالمیتوکسین و دیگر اجزاء اصلی زهر مار دریایی شکمزرد ()P. platura
مار دریایی شکمزرد ( ،)Pelamis platuraاز نظر جغرافیایی دارای توزیع گستردهای است.
با وجود اینکه دارای یک و نوم بسیار کشنده است ،آنالیز پروتئوم ترکیب توکسین آن تا قبل
از مطالعه لومونت و همکاران در دسترس نبوده است .در مطالعه لومونت و همکاران در سال
 ،)53( 515۳ونومهای نمونههای جمعآوری شده مار دریایی شکم زرد (،)Pelamis platura
در دو منطقه کاستاریکا (خلیج پاپاگایو و خلیج دولک) با شکل و رنگ متمایز ،از نظر
کروماتوگرافی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته شدند .آنالیز  RP-HPLCپروفایل زهر پروتئین
هر دو جانور ،با وجود فنوتیپ رنگ متفاوت دارای شباهت زیادی بودند .همانطور که در
شکل  51نشان داده شده است ،مقایسه پروفایل  RP-HPLCفنوتیپ خود را حفظ نموده و
تغییر الگوی رنگ متمایز بین این دو جمعیت ،تفاوت قابل توجهی در بیان پروتئین زهر ،دیده
نشد ( ،)53به عالوه ،فراکشنهای زهر ،توسط  SDS-PAGEمورد بررسی قرار گرفت و
پروتئینهای هضم تریپسینی شده ،توسط  nESI-MS/MSیا  MALDI-TOF-TOFمشخص
گردیدند (شکل .)53( )5۳

شکل  :51مقایسه کروماتوگرامهای مربوط به ونومهای پروتئینی نمونههای جمعآوری شده مار
دریایی شکمزرد ( ،)Pelamis platuraدر دو منطقه کاستاریکا (خلیج پاپاگایو و خلیج دولک) ،با
 HPLCفاز معکوس در یک ستون C18

توکسینولوژی مارهای دریایی؛ یک مطالعه مروری نظاممند

111

شکل  :5۳پروفایل شویشی پروتئین و نوم مار دریایی شکم زرد ( Pelamis platuraخلیج  )Dulceبه
روش  HPLCفاز معکوس بر روی یک ستون  511×۳/۳( C18میلیمتر) شستشو با یک گرادیان
استونیتریل حاوی  1/5درصد تریفلورواستیک اسید؛
فراکشنهای زهر روش  SDS-PAGEدر ژل  55درصد و رنگآمیزی با کوماسی بلو  511-Rمورد
بررسی قرار گرفت (باالی شکل) .نشانگر وزن مولکولی ( ،)Mدر سمت راست .پروتئینهای هضم
تریپسینی شده ،توسط  nESI-MS/MSیا  MALDI-TOF-TOFمشخص شد .سه پیک زهر ،با
فراوانترین مقدار ،با ستاره نشان داده شده است.

همچون روند مشاهده شده در زهر دیگر مارهای دریایی ،P. platura ،نسبتاً ساده بوده و
از پروتئینهای توکسین سه انگشتی ( ،)3FTxفسفولیپاز  ،)PLA2( A2پروتئین ترشحی غنی
از سیستئین (کریسپ) -1' ،نوکلئوتیداز و خانواده متالوپروتئیناز تشکیل شده بود .سه گروه
اول مذکور به ترتیب ،دارای مقادیر  3/5 ،95/3 ،۳3/3درصد از پروتئین زهر کل بودند.
فراوانترین جزء آنها (~  5۳درصد) مربوط به پالمیتوکسین (( ،)pelamitoxin )P62388یک
 3FTxکوتاه زنجیر و یک  PLA2بازی (~  51درصد) و یک گروه از سه ایزوفرم کریپس
(~  3درصد) بودند (شکل  .)56پالمیتوکسین با اتصال به گیرندههای استیل کولینی نیکوتینی
عضله ( )nAChRو جلوگیری از اتصال استیل کولین به گیرنده ،موجب اختالل در انتقال
عصبی -عضالنی میگردد (.)53
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شکل  :56دو واژک رنگ  )C ،A( Pelamis platuraاز ریشههای جغرافیایی مختلف در کاستاریکا
(خلیج پاپاگایو و خلیج دولک) ( ،)Bتفاوت چندانی در پروفایل پروتئین زهر دیده نمیشود .فراوانی
نسبی پروتئین زهر به عنوان درصدی از کل محتوای پروتئین در ( )Cنشان داده شده است:3FTx .
توکسینهای سه انگشتی :PLA2 ،آنزیم فسفولیپاز A2؛  :CRISPپروتئین ترشحی غنی از
سیستئین؛  -1' :1'-NUنوکلئوتیداز؛  :SVMPمتالوپروتئینازهای زهر مار؛  :TRFترانسفرین؛ :ALB
آلبومین؛  :HBGهموگلوبین؛  :UNKناشناخته

مشخصات کروماتوگرافی زهر  platura Pelamisنسبتاً ساده به نظر میرسد (شکل  )56و
شباهت زیادی به زهر االپیدههای زمینی مانند کبرای آفریقایی ( )91و برخی مار مرجانی نظیر
میکروروس آلتریروستریس ( )Micrurus altirostrisو میکروروس کورالینس ()M. corallines
( )9۳و میکروروس میپارتیتوس ( )96( )Micrurus mipartitusو یا االپیدة دریایی هیدروفیس
سیانوسیکنتوس ( )99( )Hydrophis cyanocinctusدارد.
از نظر قدرت مرگآوری ،با وجودی که پالمیتوکسین ،در موش ،بسیار مهلک بود،
هیچکدام از فراکشنهای  PLA2و  CRISPموجب مرگ نگردیدند .آنزیم  PLA2پس از تزریق
عضالنی به سرعت موجب افزایش فعالیت کراتین کیناز پالسما و فعالیت میوتوکسیک آن
گردید .فعالیت میتوکسیک  PLA2در آنها متفاوت از مکانیزم عمل  PLA2ویبریدها است.
دوزهای کشندة میانی ( )LD50زهر خام برای  P. platuraدر موش و در سه گونه ماهی،
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تفاوت معنیداری نداشتند (شکل .)53( )59

شکل  :59دوزهای کشنده میانی ( )LD50زهر خام برای  P. platuraدر موش و در سه گونه ماهی

شکل  :53جرمهای مولکولی متوسط از سه جزء اصلی زهر مار دریایی شکمزرد ( :Aپیکهای ،5-5
3FTx؛  :Bپیک PLA2 ،3؛ :Cپیک  ،)CRISP ،5۳با تزریق مستقیم به  nESI-MSدر یک نرمافزار
 )ABSciex( QTrap3200به دست آمدند.
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جرمهای مولکولی متوسط سه جزء اصلی زهر مار دریایی شکم زرد ( :Aپیکهای ،5-5
3FTx؛  :Bپیک PLA2 ،3؛  :Cپیک  )CRISP ،5۳با تزریق مستقیم به  nESI-MSبه دست
آمدند (شکل .)53( )53
میوپاتی و رابدومیولیز ناشی از تلقیح زهر E. schistose

مارهای دریایی ساکن آبهای گرمسیری اقیانوس هند و اقیانوس آرام ،بسیار سمّی
هستند .گونههای مار دریایی  ،Enhydrina schistosaدر آبهای ساحلی ،تاالبها ،دهانه
رودخانه و مصب خلیجفارس از طریق سریالنکا و تا جنوب شرقی آسیا زندگی میکنند .این
مار به عنوان یکی از مهاجمترین مارهای دریایی در سریالنکا است که ماهیگیران و مردم را در
معرض خطر قرار میدهد .در سه مورد گزارش مختلف به ثبت رسیده توسط کوالراتنه
( )Kularatneو همکاران در سال  ،)93( 515۳سه قربانی با درجات مختلفی از شدت تلقیح
زهر  E. schistosaبه دو بیمارستان در ساحل غرب سریالنکا مراجعه نمودند .اولین بیمار ،یک
ماهیگیر  5۳ساله بود که درد عضالنی شدید با سطح کراتین کیناز بسیار باال ( )CKبود .بیمار
دوم یک ماهیگیر  95ساله با میوگلوبینوری ،سطح  CKباال و هایپرکالمی داشت .هر دو بیمار
بهبود یافته ،در ثبت الکترومیوگرافی خود ویژگیهای میوپاتی را نشان دادند (شکل .)93( )51
شکل ( ،)55الکترومیوگرافی ( )EMGفرد میوپاتیک مذکور را نشان میدهد.
(الف)

(ب)

شکل  :51الف :فک باز در قربانی ناشی از تلقیح زهر  E. schistosaبا خصوصیات میوپاتیک ب :ادرار
قرمز تیره ناشی از شدت تلقیح زهر  E. schistosaدر ماهیگیر  95سالة سریالنکایی
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شکل  :55ثبت الکترومیوگرافی نشان دهندة  MUAPsکوتاهمدت دامنة کم با الگوی اولیه کامل
سازگار با اختالل میوپاتیک ،ناشی از شدت تلقیح زهر E. schistose

بیمار سوم ،یک مرد  ۳5ساله بود که توسط یک مار دریایی در دهانه رودخانه گام مورد
گزش قرار گرفت .درد شدید عضالنی ،هفت ساعت پس از گزش و پس از آن رابدومیولیز شدید
دیده شد و قربانی پس از سه روز ،به علت ضایعههای قلبی درگذشت .این مشاهدات ،مؤید این
است که  ،E. schistosaیک مار دریایی کشنده بوده و گزش با آن موجب رابدومیولیز شدید
میگردد (.)93
در یک مطالعه ،دو پروتئین به وجود آورنده میوگلوبینوریا در موش ،از زهر مار االپیده
استرالیایی  Pseudechis collettiمورد شناسایی قرار گرفتند که از نظر ترکیبهای اسید آمینه،
شباهت بسیار زیادی با آنزیمهای فسفولیپاز  Aو با عمل مشابه به و نوم مار دریایی پوزهدار
( )Enhydrina schistosaاز خود نشان دادند (.)۳1
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شکل  :55اثر ونومها ( 9میکروگرم بر لیتر) روی ( ;)aتوئیچهای واسطهای غیرمستقیم در نمونههای
عصب -عضله بیونتر سرویسیس ( )biventer cervicisجوجه و ( :)bپاسخها به استیل کولین (،)ACh
کارباکول ( )CChو پتاسیم کلرید ( .)KClمهار قابل توجه پاسخهای انقباضی به استیل کولین و
کارباکول (و نه به پتاسیم کلرید اگزوژن) ،به طور توسط و نوم همه مارهای دریایی و مار N. scutatus

زهرهای نروتوکسیک چند مار دریایی و پاسخهای انقباضی آنها به استیل
کولین
چتی ( )Chettyو همکاران در  ،)۳5( 511۳نروتوکسیسیتی زهر چند مار دریایی انهیدرینا
شیستوس ( )Enhydrina schistoseالپمیس کورتوس ( ،)Lapemis curtusالتیکودا کلوبرینا
( ،)Laticauda colubrinaآیپیسوروس الیویس ( ،)Aipysurus laevisآیپیسوروس فوسکوس
( )Aipysurus fuscusو آیپیسوروس فولیوسکواماتوس ( )Aipysurus foliosquamatusرا در
محدودههای جغرافیایی ویپا و مالزی مورد بررسی قرار دادند .زهر مار ببری زمینی نوتکیس
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اسکوتاتوس ( )Notechis scutatusنیز به عنوان مرجع در نظر گرفته شد .زهر تمام این مارها
در دوزهای  5و  9میکروگرم بر میلیگرم ،موجب مهار انقباض غیرمستقیم عضله بیونتر
سرویسیس ( )biventer cervicisجوجه گردیدند .بدین منظور ،مدت زمان ایجاد نود درصد
مهار طول توئیچینگ عضله محاسبه گردیدند .زهر همه مارهای دریایی ،در غلظت یک
میکروگرم /میلیلیتر ،به طور قابل توجهی قویتر از زهر  N. scutatusبودند .پاسخهای انقباضی
به استیل کولین و کارباکول ( )CChو نه به  KCLاگزوژن ،به طور قابل توجهی توسط و نوم
همه مارهای دریایی و همچنین  N. scutatusمهار گردیدند (شکل .)55
در غلظتهای یک میلیموالر و  51میکرو موالر ،به ترتیب پاسخ قابل توجهی به مهار
استیل کولین و کارباکول ( )CChنشان دادند که نشان دهندة حضور پس سیناپسی توکسینها
بود (جدول .)۳5( )6
جدول  :6مقادیر ( T90دقیقه) ونومهای مارهای دریایی؛
اختالفها نسبت به مقدار مار زمینی  N. scutatusمقایسه گردیده است (.)P>1/11
زهر مار
( E. schistosaمالزی)
A. fuscus

( E. schistosaویپا)
L. colubrina
A. laevis
A. foliosquamatus

( L. curtusویپا)
( L. curtusمالزی)
N. scutatus

غلظت (میکروگرم بر میلیلیتر)
5

9

95/5
99/5
93/3
۳۳/1
۳۳
56/1
۳۳/3
۳1/۳
5۳۳/9

51/1
59
59/5
5۳/۳
51/1
59
99/1
9۳/1
19/5

این دادهها ،فعالیت عصبی پس سیناپسی قوی زهر مار دریایی را تأیید مینماید .در واقع ،این
توکسینها ،حتی بر روی اتصاالت عصبی عضالنی اسکلتی ،بسیار قویتر از مارهای زمینی هستند.
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سمّیّتهای عصبی و عضالنی زهر مار دریایی پوزهدار ()Enhydrina schistosa
فعالیتهای فسفولیپازی  A2زهر مار دریایی پوزهدار ( )Enhydrina schistosaبه صورت
داخل وریدی و یا داخل عضالنی به موش و اثرات آن بر پاسخهای انقباضی و انتقاالت عصبی-
عضالنی در عضله سولئوس (عضله کند انقباضی) و لونگوس اکستانسور انگشتان ( :e.d.lعضله
تند انقباضی) ،خصوصیات مورفولوژیکی عضالت و نیز هیستوشیمی آنزیم ،توسط بروک
( )Brookو همکاران ،مورد مطالعه قرار گرفتند (.)۳5
تلقیح زهر ،یک کاهش سریع و غیرقابل برگشت در پتانسیل استراحت غشاء فیبرهای
عضالنی عضالت سولئوس و با تأثیر بسیار کمتری بر  ،e.d.lپس از پاسخ به تحریک مستقیم
یا غیرمستقیم به وجود آوردند .رهاسازی خود به خودی و برانگیختگی قابل مالحظه ناقل،
تقریباً در تمام پایانه صفحات ( ،)end-platesدیده شدند .هیچ کاهش آشکاری در حساسیت
غشاء پس سیناپسی مشاهده نگردید .بیشتر فیبرهای عضالنی عضالت سولئوس و حدود 11
درصد از  .e.d.lنکروزه شدند (شکل .)59

شکل  :59تصویر بخشهایی از سولئوس ( )Aو  )B( e.d.l.در  5۳ساعت پس از تزریق  i.v.فسفولیپاز A2؛
در سولئوس همة فیبرها نکروزه شدهاند در  e.d.l.فقط یک فیبر نکروزه دیده میشود.

همچنین ،هیستوشیمی فیبرهای نوع  5و  5 Aتحت تأثیر قرار گرفتند .مشاهدات
میکروسکوپی الکترونی نشان داد که در فاز حاد (تا  5۳ساعت) ،ضایعات پالسمالمایی و به هم
ریختگی شدید ساختار داخلی فیبرهای عضالنی وجود دارد (شکل .)5۳
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شکل  :5۳میکروگراف الکترون فیبرهای عضله سولئوس  91-51دقیقه پس از تزریق  i.v.فسفولیپاز A2؛
فیبر عضله ( )Mبه شدت به هم ریخته است و میتوکندری آن ملتهب و نرم و همچنین ضایعات
پالسمالمایی (فلش) دیده میشوند.

شکل  :51تصویر یک پایانه آکسونی توسط میکروگراف الکترون ( )Aدر سولئوس  9ساعت پس از
پس از تزریق  i.v.فسفولیپاز A2؛ تعدادی آثار امگا شکل در غشای آکسولما دیده میشوند .فیبر
عضله به شدت به همریخته است.

در مقابل ،پایانههای عصبی موتور چون آکسونهای میلیندار در اعصاب عضالنی دست
نخورده باقی مانده بودند .یک افزایش گذرا در تعداد پروفایلهای امگا شکل در آکسولما و
وزیکول پوشش داده شده در پایانههای عصبی در طی  9-5ساعت دیده شد ،اما پس از 5۳
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ساعت ،پایانههای عصبی موتور ،به صورت طبیعی ،ظاهر شدند .چینهای پس سیناپسی در
پایانههای عصبی موتور ،در عضله بازسازی شده ،از نظر عمق و تعداد ،کاهش قابل توجهی
نشان دادند (شکل .)51
در بسیاری از اتصاالت عصبی عضالنی مورد مطالعه ،در طول یک تا چهار ماه پس از
دژنراسیون عضالنی ناشی از  PLA2موضعی ،چینهای پس سیناپسی غشای سارکولمایی از
نظر تعداد و عمق در مقابل پایانههای طبیعی ،کاهش یافته بودند (شکل .)5۳

شکل  :5۳اتصاالت عصبی عضالنی در سولئوس یک ماه پس از تزریق داخل غضالنی فسفولیپاز A2؛
پایانة آکسونی ( )Aنرمال و فیبر عضله ( )Mترمیم یافته بود .غشای پس سیناپسی (فلش)
غیرمعمولی بود و فقط یک تک چینهای کوتاه دیده شدند (نوک پیکان).

فسفولیپازهای اسیدی زهر مار دریایی ()Enhydrina schistosa
دو آنزیم فسفولیپاز اسیدی از زهر مار دریایی ( )Enhydrina schistosaبا استفاده از
ژلهای کروماتوگرافی در سفادکس  G-61و تبادل یونی  Bio-Rex 70و سپس تکرار با
کروماتوگرافی تبادل یونی  -DEAEسفادکس  ،A-25خالصسازی شده و دو ترکیب همگن به
دست آمده با الکتروفورز ژل پلیآکریالمید و کروماتوگرافی تبادل یونی نشان داده شدند.
مشخص گردید که آنزیم باید برای دو موقعیت لسیتین زردة تخم مرغ ،اختصاصی باشد .وزن
مولکولی هر دو آنزیم تعیین شده توسط کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون و الکتروفورز ژل -SDS
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پلی آکریالمید ،حدود  5۳111بود .دادههای ترکیب آمینواسیدی ،نشان دهنده محتوای باالیی
از اسپارتیک اسید ،گلیسین و آالنین در هر دو آنزیم بود (.)۳9
انهیدروتوکسینهای ( )enhydrotoxinsو نوم مار دریایی Enhydrina schistosa

گوید و گایتوند ( ،)Gawade & Gaitondeسه ترکیب نروتوکسیک ،معروف به
انیدروتوکسینهای  B ،Aو  Cرا از و نوم مار دریایی  ،Enhydrina schistosaجداسازی نمودند
( .)۳۳دوز میانی مهلک داخل وریدی آنها ( ،)LD50 i.vدر موش به ترتیب 1/1۳1 ،1/1۳5
و  1/115میلیگرم /کیلوگرم بود.
هر سه توکسین ،به صورت برگشتناپذیر ،موجب مهار انتقال عصبی -عضالنی شدند .لغو
پاسخ به استیل کولین ،نشان دهنده یک جایگاه عمل پسسیناپسی این توکسینها است .وزن
مولکولی و ترکیب اسید آمینه انهیدروتوکسین  ،aمشابه به مقادیر گزارش شده پیشین ،مربوط
به توکسینهای انهیدرا ( )Enhydrinaمیباشد (.)۳۳
نوروتوکسینهای زهر مارهای دریایی  Lapemis hardwickiiوEnhydrina schistosa

ونومهای خانواده هیدروفیده حاوی نوروتوکسینهای قوی هستند که در اتصاالت عصب-
عضله ،با گیرنده استیل کولین پیوند برقرار میکنند .توکسین عمده زهر مارهای دریایی
 Lapemis hardwickiiو  Enhydrina schistosaقبالً جداسازی و گزارش گردیده بود .این
توکسینهای خالص ،توسط طیف سنجی رامان لیزر ،جهت روشن شدن ارتباط ساختاری و
عملکردی نوروتوکسین ،مورد مطالعه قرار گرفتند .طیفهای مربوط به پودر ،محلول آبی ،و
مشتقات دوتریمی هر توکسین به دست آمدند (شکل .)۳1( )56
به نظر میرسد که ترکیب ساختاری پپتید این نوروتوکسینها ،به صورت ”پیکربندی بتا
غیرموازی“ ،به صورت باندهای آمیدی مجزای  Iو  ،IIIبه ترتیب در طول موجهای  5۳65و
 ،)cm-1( 55۳1ظاهر گردند (شکل .)59
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الف

ب

طیف رامان نروتوکسین خالص جدا شده
از زهر پودری Enhydrina schistosa

طیف رامان نروتوکسین خالص جدا شده
از زهر پودری Lapemis hardwictii

ج

د

طیف رامان نروتوکسین خالص جدا شده
از زهر  Lapemis hardwickiiدر محلول آبی در pH 7

طیف رامان توکسینها پس از تغییر دوتریوم
(نمونه پودری در  DzOصد درصد).

شکل  :56طیف رامان نروتوکسین خالص جدا شده از زهرهای پودری
الف Enhydrina schistose :بLapemis hardwictii:
ج :طیف رامان نروتوکسین خالص جدا شده از زهر  Lapemis hardwickiiدر محلول آبی در pH 7
د :طیف رامان توکسینها پس از تغییر دوتریوم (نمونه پودری در  DzOصد درصد

شکل  :59ساختار دو بعدی نروتوکسین تیپ یک ،نشان دهندة یک پیکربندی غیرموازی پپتید
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هیچ نشانهای از ساختار مارپیچی آلفا در نوروتوکسین ،در باندهای آمیدی  Iو  IIIمشاهده
نگردید .پیکها به دلیل یک باقی مانده تیروزین در ( ،99۳ ،۳۳۳ )cm-1و  9۳۳ظاهر شدند.
نسبتهای شدت توکسین زهر  ،L. hardwickiiدر این طول موجها به ترتیب ،5/1 ،1/35
 1/9۳بودند .این مانده تیروزین است که در برخی از فعل و انفعاالت درون مولکولی غیرمعمول
درگیر بوده و به راحتی برای مولکولهای آب ،در دسترس نیست .همین نتیجه ،برای توکسین
 Enhydrina schistosaبه دست آمد .واقعیت این است که تنها  11درصد از مولکول تیروزین
اصالح شده توسط نیتراسیون ،در توافق کامل با نتیجه لیزر رامان میباشد .فقدان یک خط
رامان تیز در  ،59۳5 cm-1ممکن است نشان دهنده بقایای تنها تریپتوفان ،در معرض قرار
گرفته باشد.
یک پیک دی سولفیدی نسبتاً متقارن در  ،)cm-1( 155نشان دهنده یکسان بودن رابطه
هندسی  C-C-S-S-C-Cتقریباً برای هر چهار پیوند دی سولفید در مولکول است .در طیف رامان
لیزر و آنالیز اسید آمینه عدم وجود فنیل آالنین ،به دلیل فقدان پیک آن مشخص گردید.
آمینواسیدهای موجود در زهرها شامل لیزین ،هیستیدین ،آرژینین ،اسپارتیک اسید ،ترئونین،
سرین ،گلوتامیک اسید ،پرولین ،گلیسین ،آالنین ،والین ،متیونین ،ایزولوسین ،لوسین ،تیروزین،
نیمه سیستین و تریپتوفان ،ولی با مقادیر متفاوت در برخی از آمینو اسیدها بودند (.)۳1
زهر مارهای دریایی  Hydrophis cyanocinctusخلیجفارس
کالوت ( )Calveteو همکاران در سال  5155به بررسی توکسینولوژی مار زمینی
 Toxicocalamus longissimusو مارهای دریایی  Hydrophis cyanocinctusپرداختند (.)99
مار زمینی  Toxicocalamus longissimusدر جزیره وودالرک (( )Woodlarkدایره قرمز) ،در
شمال مجمع الجزایر لوئیسیاد ،در نوک شرقی خلیج میلن ( ،)Milneاستان پاپوآ گینة نو و
مارهای دریایی  Hydrophis cyanocinctusاز منطقه حفاظت شده دریایی حرا در شمال
خلیجفارس جمعآوری شدند .مارهای دریایی مار حلقهدار ،H. cyanocinctus ،در واقع از
تورهای ماهیگیری صیادان میگوی محلی در طول ماه اکتبر تا دسامبر سال  5151در منطقه
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حفاظت شده دریایی ایران جمعآوری شده بودند و زهر نیش آنها با استفاده از نوک پیپت،
آسپیره و سپس آزاد شدند (شکل  .)53زهر مخلوط ،در نیتروژن مایع ذخیره و پس از لیوفیلیزه
شدن تا زمان آنالیز در  -51درجه سانتیگراد نگهداری شده بودند.

شکل  :53الف) مار زمینی  Toxicocalamus longissimusدر جزیرة وودالرک (( )Woodlarkدایرة
قرمز) ،در شمال مجمعالجزایر لوئیسیاد ،در نوک شرقی خلیج میلن ( ،)Milneاستان پاپوآ گینة نو و
(ب) مارهای دریایی  Hydrophis cyanocinctusاز منطقة حفاظت شده دریایی حرا در شمال
خلیجفارس جمعآوری شدند.
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هفده پروتئین (پنج  PLA2نوع  Iو دوازده  ،)3FTxدر  51فراکشن زهر H. cyanocinctus

از هم جدا شدند .همچنین فراکشنها ،به صورت دستی جمعآوری و تحت شرایط کاهشی،
جهت آنالیز  SDS-PAGEاستفاده گردیدند (شکل .)91

شکل  :51پروتئوم  5میلیگرم زهر خام  Hydrophis cyanocinctusبر روی یک ستون  C18فراکشن
ها به صورت دستی جمعآوری و توسط  SDS-PAGEتحت شرایط کاهشی جهت تعیین جرم مولکولی
استفاده شدند .همچنین ،فراکشنهای  HPLCتوسط  ESI-MSمورد آنالیز قرار گرفتند.
جدول  :9درصد از خانوادههای مختلف توکسینی در زهر  T. longissimusو H. cyanocinctus

خانواده پروتئین
توکسین سه انگشتی
نوروتوکسینهای کوتاه زنجیر
نوروتوکسینهای بلند زنجیر
فسفولیپاز  A2نوعI-
متالوپروتئیناز و نوم مار

پروتئینهای زهری تام ()%
Tl

Hc

35/5
۳/1
5 /۳

95/5
15/5
53/۳
59/3
-

توکسینهای سه انگشتی و پروتئین  PLA2نوع  ،Iبه ترتیب 95 ،و  53درصد از پروتئوم
زهر را تشکیل میدادند .توکسینهای سه انگشتی ،با توجه به تشابه توالی  Nترمینال و جرم
مولکولی ،به نوروتوکسینهای کوتاه زنجیر و بلند زنجیر طبقهبندی شدند (جدول  9و شکل
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 .)95پروتئوم زهرهای تام گونههای مارهای زمینی و دریایی در شکل ( ،)95مورد مقایسه قرار
گرفتهاند.

شکل  :55مقایسه پروتئوم زهر تام گونههای مارهای زمینی و دریایی؛
نسبت پروتئینها از خانواده مختلف توکسین در زهر ( T. longissimusپانل  )Aو Hydrophis
( cyanocinctusپانل  ،3FTx .)Bتوکسین سه انگشتی :SNTx .نروتوکسین کوتاه؛
 :LNTxنروتوکسین بلند؛  ،SVMPمتالوپروتئیناز و نوم مار؛  :PLA2فسفولیپاز  A2نوعI-

سادگی پروتئوم و نوم  ،H. cyanocinctusحاکی این واقعیت است که تنها  ۳جزء زهر
(سه نوروتوکسین با زنجیره کوتاه ،دو نوروتوکسین با زنجیره بلند ،و یک مولکول  ،)PLA2یک
فراوانی نسبی بیش از  1درصد را دارا بودند .همان طور که از فراوانی نوروتوکسین انتظار
میرود LD50 ،زهر  ،H. cyanocinctusبرای موش ،نسبتاً کم و در تزریقهای داخل وریدی و
داخل صفاقی به ترتیب  1/595و  1/565میکروگرم /گرم بودند .چنین توکسیسیتی باال (LD50

بین  1/1۳تا کمتر از  5میکروگرم /گرم) ،از خصوصیات زهرهای نروتوکسیک پسسیناپسی
مارهای دریایی است ( .)۳۳-۳3 ،۳5 ،95سرعت عمل نوروتوکسینهای پس سیناپسی ،ممکن
است تحت فشار انتخابی برای بیحرکت نمودن سریع و کشتن سریع طعمه در حال حرکت
در یک محیط آبی به وجود آمده باشد.
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پروتئینهای  -αنوروتوکسین  rSN316 ،rSN311و  rSN285مار دریایی
Hydrophis cyanocinctus Daudin

سه ژن مختلف ،به نامهای  sn285 ،sn311و  sn316توسط تعیین توالی تصادفی بزرگ
مقیاس کتابخانه  cDNAکیفیت باالی مربوط به غدد و نوم از مار دریایی Hydrophis

 ،cyanocinctus Daudinتوسط پنگ ( )Pengو همکاران در سال  5119کشف گردیدند (.)11
آنالیز توالی نشان داد که این سه ژن ،سه زنجیره مختلف کوتاه آلفا نوروتوکسین از  95اسید
آمینه ،مشتمل بر یک پپتید سیگنال  55اسید آمینهای و سپس یک پپتید بالغ  ۳1اسید
آمینهای را کدگذاری میکند .مقایسه اسید آمینهها نشان داد که پپتیدهای بالغ  sn311و
 sn316بسیار همسان بوده و تنها در موقعیت  ،۳۳محل  Lys46و  ،Ser46دارای اختالف
هستند .پپتید بالغ  sn285فاقد اسیدهای آمینه حفاظت شده در زنجیره کوتاه آلفا
نوروتوکسینها Asp31 ،و  ،Arg33میباشند.

شکل  :55آنالیز  SDS-PAGEتریس  /تریسین  rSN316 ،rSN311و rSN285

الین  :5پروتئین تام BL21)DE3( -pETTRXSN285؛ الین  :5پروتئینهای محلول تام از
BL21 )DE3(-pETTRX-rSN285؛ الین  :9پروتئین فیوژن خالص TRX-rSN285؛ الین
 :۳محصوالت پروتئین ترکیبی TRX-rSN285هضم شده توسط پروتئاز 3C؛ الین
 :1نروتوکسین خالص نوترکیب زنجیره کوتاه rSN285؛ الین  ۳نروتوکسین خالص نوترکیب زنجیرة
کوتاه rSN311؛ الین  :6نروتوکسین خالص نوترکیب زنجیرة کوتاه rSN316؛ الین  9نشانگر پروتئین
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توالی کدگذاری سه نوروتوکسین ،به یک وکتور بیانی فیوژن تیوردوکسین ( )pTRXکلون
و به عنوان پروتئینهای نوترکیب محلول در  E. coliبیان شدند .پس از خالص سازی بیشتر
با استفاده از یک ستون  CMسفاروز و سپس یک ستون سفادکس  ،G-50حدود  51میلیگرم/
لیتر از این پروتئینهای نوترکیب با خلوص باالی  31درصد به دست آمدند .سه پروتئین
خالص شده به عنوان  rSN316 ،rSN311و  rSN285در نظر گرفته شدند (شکل )11( )95
این سه پروتئین نوترکیب ،به ترتیب با وزن مولکولی  ۳/351 ،۳/3۳9و  ۳/61۳کیلودالتون،
شبیه به توالی اسید آمینه پیشبینی شده طراحی گردیدند .مقادیر  LD50آنها به ترتیب
 1/131 ،1/1956و  1/1۳۳6میلیگرم /کیلوگرم برای موش بود .سه  -αنوروتوکسین نوترکیب،
سمّیّت کشندگی مشابهی ( ،)LD50برای موش داشتند ،اما سمّیّت  rSN285کمی باالتر از دو
مورد دیگر بود .مقادیر  LD50مربوط به  -αنوروتوکسین ،قابل مقایسه با مطالعات قبلی بود (.)15
مطالعات بر روی اثرات این پروتئینهای نوترکیب روی انتقال عصبی -عضالنی نشان داد
که همه آنها میتوانند تولید مهار سریع انتقال عصبی -عضالنی گردند .این نوروتوکسینهای
سیناپسی ،میتوانند انتقال عصبی را توسط اتصال به گیرندههای نیکوتینیک استیل کولینی
( )nAChRsمهار نمایند .اتصال به گیرندهها موجب بازشدن کانالهای یونی نمیگردند،
بنابراین انقباض عضله را نمیتوان در طول فرایند مهار ،مشاهده نمود .سه پروتئین خالص
 rSN316 ،rSN311و  rSN285موجب مهار سریع انتقال عصبی -عضالنی در عرض یک ساعت
گردیدند.
فسفولیپاز  )PLA2-H1( A2زهر مار دریایی Hydrophis cyanocinctus

علی و همکاران ( ،)5111توانایی یک فسفولیپاز  A2توکسیک ( )PLA2-H1جدا شده از
زهر مار دریایی  Hydrophis cyanocinctusرا برای توانایی القای میونکروزیس و تغییرات
هیستوپاتولوژیک در موش و موش صحرایی را مورد مطالعه قرار دادند (.)15
آنزیم  PLA2-H1خالص شده ،بسیار سمّی بوده و  LD50داخل صفاقی آن در موشهای
صحرایی و سوری به ترتیب برابر  1/1۳1و  1/19۳میلیگرم /کیلوگرم بود .خالص سازی ،منجر
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به افزایش بیش از  59برابری در سمّیّت زهر خام  LD50داخل صفاقی برابر  1/911میلیگرم
بر کیلوگرم ،در رت و  1/691میلیگرم بر کیلوگرم در موش) گردید .القای میونکروزیس ،با
رهاسازی کراتین کیناز ( )CKاز الیاف عضالت آسیب دیده ،نشان داده شد .میونکروز شدید
 PLA2-H1با تغییراتی چون ،نکروز و ظهور ادم با ارتشاح سلولی ،واکوئله شدن و دژنراسیون
سلولهای عضالنی با ضایعات دلتا و ادم شدید بین سلولی ،بدون میوگلوبینوری در حیوانات،
عجین شده بود .بررسی میکروسکوپ نوری بخشهای کلیه ،یک نکروز توبولی کانونی،
دیسکواماسیون کامل پوشش اپیتلیال و دژنراسیون اپیتلیال توبولها را نشان داد (شکل .)99

شکل  )A :59میکروگراف نوری کلیه در گروه کنترل با دریافت  511میکرولیتر از محلول نرمال
سالین ( .).i.pبخش توبولهای کلیوی نرمال با اپیتلیال سالم دست نخورده (سر فلش))B( .
فوتومیکروگراف گروه آزمون پس از دریافت  ۳/1میکروگرم ( .PLA2-H1)i.p.نکروز توبولی کانونی
(سر فلش) ،دیسکواماسیون کامل پوشش اپیتلیال (فلشها) و انحطاط اپیتلیال توبولها (سرهای دو
پیکانی) )C( ،فوتومیکروگراف از گروه آزمون با دریافت  ۳/1میکروگرم PLA2-H1 )i.p.( .که نشان
دهندة دژنراسیون مشخص اپیتلیال شده توبولها (سر پیکان)

110
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میکروگراف نوری از بخشهای کبد  5۳ساعت پس از تزریق ،انفیلتراسیون چربی در
پارانشیم و سلولهای کبدی متراکم و پس از  ۳9ساعت ،واکوئله شدن چربی پارانشیم در یک
الگوی کلی را نشان داد (شکل  .)9۳همچنین در بخشهای ریه ،اتساع برونش و انفیلتراسیون
مشخص از سلولهای التهابی در آلوئول مشاهده شدند (شکل .)15( )91

شکل  )A( :5۳میکروگراف نوری کبد در گروه کنترل با دریافت  511میکرولیتر از محلول نرمال
سالین ().i.p؛ بخش سلولهای کبدی نرمال (پیکان) و پارانشیم یکنواخت )B( ،فوتومیکروگراف گروه
آزمون پس از دریافت  ۳/1میکروگرم H1 .PLA2-H1)i.p.( .و تشریح بعد از  5۳ساعت .انفیلتراسیون
چربی در پارانشیم (نوک پیکان) و سلولهای کبدی متراکم (فلش)؛ ( )Cفوتومیکروگراف گروه
آزمون پس از دریافت  ۳/1میکروگرم PLA2-H1. )i.p.( .و تشریح بعد از  5۳ساعت؛ واکوئله شدن
چربی پارانشیم (نوک پیکان)
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شکل  )A( :51میکروگراف نوری ریه در گروه کنترل با دریافت  511میکرولیتر از محلول نرمال
سالین ().i.p؛ بخش برونش نرمال (نوک پیکان) و آلوئول دست نخورده (فلش) را نشان میدهد)B( .
فوتومیکروگراف گروه آزمون پس از دریافت  ۳/1میکروگرم PLA2-H1 )i.p.( .و تشریح بعد از ۳9
ساعت؛ برونش متسع (نوک پیکان) و انفیلتراسیون مشخص سلولهای التهابی در آلوئول (فلشها)

در کل ،آنزیم  PLA2-H1موجب القای میوتوکسیسیتی متوسط در عضالت و تغییرات
هیستوپاتولوژیک خفیف در اندامهای حیاتی ،بدون وجود میوگلوبینوری گردیده بود .پس از
تزریق  PLA2-H1 ،i.pبه حیوانات آزمایشگاهی ،کاهش تحرک در عرض چند ساعت و فلج
کامل پس از  51-55ساعت در موش صحرایی و  1-۳ساعت در موش ظاهر شد .بررسی
ماکروسکوپی اندامهای هر دو موش ،تورم ریه ،کبد و کلیهها را نشان داد .تغییرات در کلیههای
آسیب دیده کمی باالتر از گروه شاهد بود .کبد به خصوص در حیواناتی که تا  ۳1ساعت زنده
مانده بودند ،کمی متورم و دارای تغییر رنگ شده بود (.)15
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فسفولیپازهای  H2( A2و  )H1زهر مار دریایی Hydrophis cyanocinctus

دو آنزیم فسفولیپاز  H2( A2و  )H1از زهر مار دریایی  ،Hydrophis cyanocinctusبا
استفاده از  RP-HPLCبر روی یک ستون  C18نوکلئوسیل ،جداسازی شدند ( .)19جداسازی
اجزای مختلف پروتئین و پپتید زهر خام این مار دریایی ،منجر به جداسازی بیش از 51
فراکشن گردید (شکل .)9۳

شکل  :5۳جداسازی اجزای مختلف پروتئین و پپتید زهر خام زهر
مار دریایی  ،Hydrophis cyanocinctusبا استفاده از  RP-HPLCبر روی یک ستون C18
نوکلئوسیل ،در طول موج  591نانومتر

طیفسنجی جرمی در خلوص و برآورد جرم مولکولی هر فراکشن ،فقط یک ترکیب را در
بسیاری از فراکشنها نشان داد .پیکهای  5۳و  5۳که باالترین فعالیت فسفولیپازی  A2نشان
میدادند را به ترتیب H1 ،و  H2نامیدند .فعالیتهای کاتالیتیکی این فسفولیپازهای خالص ،به
ترتیب حدود  53و  59درصد از کل فعالیت فسفولیپازهای زهر بود.
جرم مولکولی هر دو  ،PLA2توسط  MALDI MSمورد آنالیز قرار گرفت .یون
مولکولهای پروتونه ] [MH+در  m/z59193/5و  595۳9/5دالتون ،به ترتیب نشان دهنده
وزن مولکولی  59199/5و  595۳6/5دالتون برای  PLA2 H1و  PLA2 H2هستند (شکل

توکسینولوژی مارهای دریایی؛ یک مطالعه مروری نظاممند

111

 .)96aپیک ( 55شکل  )96bکه دارای فعالیت فسفولیپاز  A2کمی بود دارای جرم مولکولی
مشابه  H1و  H2و برابر ( )MH+=596۳5/9 Daبود.

شکل  :56طیف  MALDI MSفسفولیپازهای  A2خالص  )a(H1و  )b( H2زهر مار دریایی
 ،Hydrophis cyanocinctusجمعآوری شده از فراکشنهای خالص RP-HPLC

حضور بیش از یک ایزوآنزیم  PLA2در زهر مار دریایی  ،H. cyanocinctusگویای تنوع
ساختاری و عملکردی در این کالس از پروتئینها میباشد.
معموالً چندین گونه  PLA2در یک منبع زهر نظیر  TFLV PL-Ia ،b ،Xدر مار هوبو،
تایپوکسین آلفا ،بتا و گاما از  CM-I–III ،Oxyuranus scutellatusدر ناجا موسامبیکا
( )Naja mossambicaیا  DEI–IIIدر ناجا مالنولوکا ( )Naja melanoleucaوجود دارد .این
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ایزوزیمها ،خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و فارماکولوژیکی بسیار گستردهای دارند ( 1۳و .)11
مقایسه خواص بیولوژیکی مختلف زهر خام مار دریایی  Hydrophis cyanocinctusبا
فسفولیپازهای  A2خالص در جدول ( ،)3دیده میشود.
جدول  :3خصوصیات بیولوژیکی مختلف زهرهای خام و تخلیص شده فسفولیپازهای  A2 (H1و )H2
مار دریایی Hydrophis cyanocinctus
خصوصیات

و نوم تام

5۳5±51/119
فعالیت ویژه )μmol/min/mg( PLA2
1/911±1/551
)i.p. mg/kg, b.w.( LD50
فعالیت همولیتیک (مستقیم)
1/965±1/113
فعالیت همولیتیک (غیرمستقیم)
۳/۳5±1/19۳
مینیمم دوز القاء کننده ادم ( )MEDدر موش ()μg/paw
نسبت ادم (در دوزهای  1/1۳۳ ،۳/۳5و  1/1۳5میکروگرم) 559±51/561
فعالیت همولیتیک

PLA2-H1

PLA2-H2

۳16/61
1/1۳1±/113
1/۳±1/199
1/1۳۳±1/115
591/61±9/1۳5
-

5۳1±1/51
1/۳9±1/155
1/1۳5±1/119
5۳1/۳1±51/51۳
-

هیدروفیتوکسین 206 )Hydrophitoxin a( a
لئو ( )Liuو همکاران در سال  5369اجزاء سمّی زهر خام مار دریایی Hydrophis

 cyanocinctusرا توسط کروماتوگرافی ستونی کربوکسی متیل سلولز ،جداسازی نمودند .در
ابتدا ،هشت پیک اصلی از این کروماتوگرافی جداسازی شد (شکل .)1۳( )99

شکل  :59جداسازی زهر خام مار دریایی  Hydrophis cyanocinctusرا توسط کروماتوگرافی ستونی
کربوکسی متیل سلولز با گرادیان سدیم کلرید
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مطالعات سمّیّت اولیه مربوط به هر یک از هشت فراکشن انجام و مشخص گردید که
فراکشنهای  VII ،VIو  VIIIدارای بیشترین فعالیت نوروتوکسیسیتی هستند .فراکشن  VIIIکه
دارای بیشترین ماده سمّی بود پس از لیوفیلیزاسیون مجدد ،توسط سفادکس  G-15خالصسازی
گردید که خود شامل دو پیک ،یکی عمده و دیگری یک پیک کوچکتر بود (شکل .)93

شکل  :53خالصسازی بیشتر ترکیبات سمّی اصلی از فراکشن VIIIزهر مار دریایی
 Hydrophis cyanocinctusبا کروماتوگرافی ستونی کربوکسی متیل سلولز با گرادیان آمونیوم استات

فراوانترین جزء که هیدروفیتوکسین  )Hydrophitoxin a( aنام گرفت ،برای ترکیب
اسید آمینه مورد مطالعه قرار گرفت که شامل  53اسیدهای آمینه (از جمله آسپاراژین و
گلوتامین و بدون فنیل آالنین) بود .هیدروفیتوکسین  aاز نظر اندازه مولکولی و مشابهت
ساختار ،همانند سایر مارهای دریایی و زمینی که قبالً گزارش شدهاند ،میباشد ( 16و ،)19
که بیشترین مشابهت را با  Lapemis hardwickiiدارا میباشد (.)16
هیدروفیتوکسین )hydrophitoxin b( b
لیو و همکاران ،5369 ،فراوانترین توکسین ،از سه جزء توکسیک جداسازی شده از زهر
مار دریایی  Hydrophis cyanocfnctusرا هیدروفیتوکسین  )a hydrophitoxin( aو دومین را
هیدروفیتوکسین  )hydrophitoxin b( bنام گذاشتند ( .)13آنها دو فراکشن  VIو VII
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جمعآوری شده در جداسازی کروماتوگرافی مطالعه پیشین را ،مورد بررسی قرار دادند.
هیدروفیتوکسین  )hydrophitoxin b( bخالص از جزء  ،VIتوسط ستون کروماتوگرافی با
کربوکسی متیل سلولز ( ،)CM-52با استفاده از یک گرادیان خطی بافر آمونیوم استات در
 PH۳/1به دست آمد و از جزء  VIIجدا گردید .آنها هیدروفیتوکسین  bرا از پیک اول به
دست آوردند (شکل .)۳1

شکل  :91خالصسازی بیشتر توکسین از زهر مار دریایی  Hydrophis cyanocinctusبا
کروماتوگرافی ستونی کربوکسی متیل سلولز با گرادیان آمونیوم استات و به دست آمدن
هیدروفیتوکسین  bاز پیک اول

همچنین ،ترکیب پیک دوم (شکل  )۳1مربوط به فراکشن  VIIاز کروماتوگرافی اصلی که
دارای مقدار کمی هم برای انجام مطالعات بود هیدروفیتوکسین  )hydrophitoxin c( cنامیده شد.
نوروتوکسینهای هیدروفیس اورانتوس  aو هیدروفیس الپموئید a

ترکیبات نوروتوکسیک اصلی ،به نامهای هیدروفیس اورانتوس  aو هیدروفیس الپموئید
 ،aبه ترتیب از و نوم مارهای دریایی  Hydrophis ornatusبه دست آمده از فیلیپین و خلیج
مک کلوئر ( )McCluerو مار دریایی  Hydrophis lapemoidesفیلیپینی جداسازی
شدهاند (.)۳1
ونومهای خام مارهای دریایی  Hydrophis ornatusخلیج مک کلوئر توسط یک -CM
سلولز خالصسازی گردید (شکل الف .)۳5-یک فراکشن با فعالیت کشندگی زیاد در موش
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پس از جمعآوری و لیوفیلیزاسیون ،با یک ستون سفادکس  G-11خالصسازی گردید .این
توکسین که  ۳5درصد از کل پروتئین و  61درصد سمّیّت زهر خام را داشت ،هیدروفیس
اورانتوس  )Hydrophis ornatus a( aنام گرفت.
الف

ب

شکل  :95کروماتوگرافی ستونی  -CMسلولز از و نوم خام مار دریایی Hydrophis ornatus

خلیج مک کلوئر (الف) کروماتوگرافی ستونی  -CMسلولز ( )CM-52از و نوم خام مار دریایی
 Hydrophis ornatusفیلیپینی (ب)

تخلیص و نوم خام مار دریایی  Hydrophis ornatusفیلیپینی نیز به همین منوال صورت
گرفت .هر چند که خالصسازی فراکشن با یک دیسک -ژل الکتروفورز انجام گردید .این
توکسین که  19درصد از پروتئین از کل زهر خام را داشت تحت عنوان هیدروفیس اورانتوس
 aفیلیپینی ( )Hydrophis ornatus aشناخته شد (شکل  -۳5ب).
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و نوم خام مار دریایی  ،Hydrophis lapemoidesهمچون مورد مار دریایی خلیج مک
کلوئر خالصسازی گردید .این توکسین که  ۳۳درصد از پروتئین از کل زهر خام را دارا بود به
عنوان هیدروفیس الپموئید  )Hydrophis lapemoides a( aشناخته شد (شکل .)۳5

شکل  :95کروماتوگرافی ستونی  -CMسلولز ()CM-52
از و نوم خام مار دریایی Hydrophis lapemoides

مقدار  LD50این توکسین در تزریق عضالنی به موش سوری برابر  1/13میکروگرم /گرم
وزن بدن بود .هر توکسین از  ۳1باقی مانده اسید آمینه تشکیل شده بود .ترکیب توکسین
مارهای دریایی  Hydrophis ornatusخلیج مککلوئر و فیلیپین با مار ،Astrotia stokesii
دارای مشابهت بودند.
اثرات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی زهر مارهای دریایی،Hydrophis spiralis ،
 H. Lapemoides ،H. Cyanocinctusو Lapemis curtus

سطوح سرمی برخی آنزیمها و ترکیبات شیمیایی از قبیل کراتین فسفوکیناز (،)CPK
الکتات دهیدروژناز ( ،)LDHآلفا -گلوتامیل ترانسپپتیداز ( ،)GGTگلوتامات اگزالواستات
ترانس آمیناز ( ،)GOTگلوتامات-پیروات ترانس آمیناز ( ،)GPTآلکالین فسفاتاز ( )ALPو -9
آمیالز ( )AMYو همچنین ترکیبات شیمیایی سرم شامل گلوکز ،کراتینین ،بیلیروبین تام و
مستقیم ،آلبومین ،نیتروژن اوره خون ،کلسترول ،تری گلیسرید ،چربی کل و پروتئین تام ،پس
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از تلقیح آزمایشگاهی زهر چند جانور دریایی از جمله چهار مار دریایی ،Hydrophis spiralis
 H. Lapemoides ،H. Cyanocinctusو  Lapemis curtusمورد بررسی قرار گرفتند (.)۳5
مقادیر  LD50 ،i.vزهر خام این مارهای دریایی به ترتیب 1/61 ،1/۳1 ،1/۳1 ،و 5/3
میلیگرم /کیلوگرم بود .موشهای دریافت کنندة دوز یک دوم  LD50پس از 51ساعت ،دارای
شرایط بحرانی بودند اما گروه دریافت کنندة یک سوم  LD50تا  ۳9ساعت زنده ماندند .زهر
مار دریایی Hydrophis spiralis ،به عنوان قویترین زهر ( LD50برابر  1/۳میلیگرم/
کیلوگرم) ،افزایش قابل توجهی در سطوح آنزیمهای سرمی در مقایسه با دیگر زهرها ایجاد
کرده بود .غلظت اجزای شیمیایی سرم گلوکز ،بیلیروبین ،نیتروژن اوره خون نیز به طور قابل
توجهی باال بود .پروتئین ،آلبومین ،چربی کل ،کلسترول و تریگلیسرید پس از تزریق وریدی
زهر ،کاهش پیدا کرده بود.
همچنین تغییرات مورفولوژیکی قابل مالحظهای در کبد ،طحال ،کیسه صفرا ،ریهها و
قلب ،در زهر فیزالیا و مارهای دریایی دیده شد .حیوانات دریافت کننده زهر مار دریایی ،دارای
کبدی با سطحی خشن و رنگ قهوهای مایل به قرمز و لکههای سیاه و سفید مایل به قهوهای
نامنظم ،طحال قهوهای تیره بودند و در چند مورد نیز لکههای قرمز یا قهوهای بر روی قلب
مشاهده شدند .تغییرات رنگ ریه از رنگ مایل به رنگ صورتی روشن به سفید متمایل به زرد
با رگههای قرمز مشخص ،دیده شد.
نه تنها گزارش اثرات قوی نفروتوکسیک ،هپاتوتوکسیک و کاردیوتوکسیک زهر مارهای
دریایی در منابع موجود است بلکه در برخی موارد ،در صورت عدم درمان مناسب و به موقع،
فلج و مرگ نیز دیده شدهاند ( ۳5و .)۳9

برخی آثار گزش با مار دریایی زرد Hydrophis spiralis

در یک مورد نادر از گزش با مار دریایی زرد  Hydrophis spiralisدر سریالنکا ،برخی از
تظاهرات غیرمعمول در بیمار ،نظیر وقوع درد در محل گزش ،بزرگ شدن گرههای لنفاوی
منطقهای و میالژی شدید ،عضله حساس به لمس و عالئم عصبی ،مشاهده گردید .جای نیش
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در محل گزش گزارش گردید .این اولین مورد گزش ،با مار دریایی در سریالنکا بود (.)۳۳
توکسین مار دریایی Hydrophis gracilis

در جستجوی  pubmedدر مورد توکسین مار دریایی  ،Hydrophis gracilisتنها دو
مطالعه که اولی در خصوص مشخصات فیلوژنیک مارهای دریایی ( )۳1است و دومین ،مربوط
به مطالعه عالم و همکاران ( ،)۳9در خصوص اثرات بیوشیمیایی چند زهر مار دریایی که در
مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفت ،به چشم میخورد.
زهر مار دریایی ()Lapemis curtus
در مطالعه کارتیکیان ( )Karthikeyanو همکاران در سال  ،5119فعالیت ضدتوموری زهر
مار دریایی ( )Lapemis curtusدر برابر کارسینومای سرطان آسیتهای ارلیش ( ،)EACدر موش
سوئیسی نژاد آلبینو و نیز کشت سلولی تومور  HeLaو  Hep2مورد بررسی قرار گرفت (.)۳۳
قبل از آن ،در مطالعه جداگانهای ،مار دریایی  L. curtusاز سواحل کالپاکام کوروماندل هند
جمعآوری و زهر آن از مار زنده ،به صورت دستی با فشار ،گرفته شد و بالفاصله پس از لیوفیلیزه،
در  −4°Cذخیره گردید ( .)۳6مطابق مطالعه پیشین کارتیکیان ( )Karthikeyanو همکاران در
سال  ،)5116مقدار  LD50زهر خام 1/۳1 ،میلیگرم بر کیلوگرم ( )mg kg−1بود (.)۳9
در این مطالعه ،غلظتهای مختلف زهر ،جهت تعیین اثر بالقوه ضدسرطانی ،در مدل in

 ،vivoبا استفاده از روش انتخابی ابوسینا و همکاران ( ،)۳3مورد بررسی قرار گرفت .معیار قابل
اعتماد برای ارزیابی پتانسیل هر عامل ضدسرطان ،طوالنی گشتن زندهمانی حیوانات
آزمایشگاهی است .کاهش حجم تومور و تعداد سلولهای تومور زنده ،در آزمونها میتواند به
عنوان شاخص مهم در کاهش بار تومور و افزایش طول عمر موش در نظر گرفته شود (.)61
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شکل  :59سمّیّت سلولی زهر  Lapmis curtusروی خطوط سلولی  HEp2و هال HeLa؛
نتایج (هر کدام شش بار تکرار) گروه درمان با گروه درمان نشده
بر اساس  mean±SDمقایسه شدند ()n=6

با توجه به مشاهدات در مطالعه آنها ،زهر  L. curtusدارای اثرات ضدپرولیفراتیو بالقوهای
روی مدل تومور حیوانی و ردههای سلولی سرطانی بود .در میان دوزهای مختلف مورد آزمون،
 ۳/11میکروگرم /میلیلیتر در  5۳ساعت ،به طور مؤثری مانع از تکثیر سلولهای سرطانی
شده بود .تزریق  i.pهمان دوز بر روی موش ،به طور قابل توجهی موجب کاهش رشد تومور و
افزایش طول عمر آن ،تا  51 ،5/51درصد گردید (شکل .)۳9
ترکیبات ضدسرطانی زهر مارها ،در مطالعات پیشین نیز مورد مطالعه قرار گرفته بودند
( 65و  ،)65مباحث مربوط به فعالیتهای ضدتوموری زهر مارها ،حتی در طب سنتی نیز
مطرح بوده است ()69-61
توکسینهای دو مار دریایی  Lapemis curtusو Acalyptophis peronei

ترکیب زهر مار به طور گستردهای در میان گونههای نزدیک و جنسهای مشابه ،بر اساس
متغیرهای زیست محیطی ،متفاوت است .در مارهای زمینی ،این قبیل تنوعها ممکن است به
دلیل رژیم غذایی مارها باشد .مارهای زمینی ،گونههای مختلف حشرات ،مارمولکها ،قورباغهها
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و وزغها ،پرندگان و جوندگان را شکار میکنند ،در حالی که مارهای دریایی معموالً یک کالس
مهرهداران یعنی ماهیها را مورد هدف قرار میدهند .از این رو ،بررسی تکامل توکسینها در
زهر مار دریایی نسبت به مارهای زمینی جالب به نظر میرسد .در مطالعه پاهاری ( )Pahariو
همکاران ( ،)5116به بررسی بیان ژنهای توکسین دو مار دریایی  Lapemis curtusو
 Acalyptophis peroneiپرداخته شد ( .)91مطالعه آنها نشان داد که تفاوتهای بسیار کمی
در توکسین سه انگشتی ( )3FTxو همچنین آنزیم فسفولیپاز  ،A2به عنوان دو ترکیب اصلی
زهر  Lapemis curtusو  Acalyptophis peroniiوجود دارد.
شکل ( ،)۳۳توزیع کلونها و فراوانی توکسینها در هر دو زهر مارهای  L. curtusو
 A. peroneiرا نشان میدهد.

شکل  :5۳فراوانی توکسینها در زهر  Lapemis curtusو Acalyptophis peronei

تا به امروز ،سه ایزوفرم زنجیرة بلند توکسین سه انگشتی،AAL54892 ،ABN54806( ،
 )AAL54893و چهار ایزوفرم زنجیره کوتاه از این توکسینها (،P68416 ،ABN54805
 )AAL54894 ،AAL54895از زهر  L. curtusگزارش گردیده است (.)6۳
همچنین در این مطالعه ،کلونهای  cDNAکد کننده هر دو ایزوفرم زنجیره بلند،
( )AAL54893 ،AAL54892از  ،3FTxبا  ۳5درصد فراوانی یافت شدند (شکل  ،)۳۳که نسبت
بین ایزوفرمهای  AAL54893و  ،AAL54892برابر  5 :51بود .همچنین کلونهای cDNA
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کد کننده  ،3FTxزنجیره کوتاه ،با دو درصد فراوانی ( )AAL54894یافت گردید.
تاکنون ،سه ایزوفرم  PLA2از مار دریایی  L. curtusیعنی  AAL55555 ،AAL55556و
 )AAL54920گزارش شده است (.)66
در مطالعه پاهاری ،یک ایزوفرم به طور کامل شناسایی شده  ،AAL55555نیز با فراوانی
تقریبی  51درصد یافت گردید .توالیهای بخشی از دو ایزوفرم ( Q8UW25و  )Q8UW11از
توکسین  CRISPغدد زهری  L. curtusگزارش شده است .کتابخانه  cDNAمربوط به مطالعه
پاهاری حاوی حدود  5درصد کلون کدگذاری برای ایزوفرم  Q8UW25توکسین  ،CRISPبدون
هر گونه تنوع در سطح نوکلئوتیدی بود (شکل  .)۳۳کتابخانه  ،cDNAحضور یک فاکتور رشد تک
قلو ( )AY742212را نشان داد که یک خصوصیت مشابه قابل توجهی با فاکتور رشد مشتق از
پالکت ( )PDGFداشت .هر چند که فاکتورهای رشدی چون  )69( NGFو  )63( VEGFدر برخی
از ونومها شناسایی شدهاند ،ولی حضور پروتئین شبه  ،PDGFاولین گزارش در غدة زهری است.
اثرات گاز گرفتگی توسط مار دریایی
زهری که مار دریایی وارد میکند  9تا  59برابر قویتر از زهر مار کبرا است .در اثر گاز
گرفتن ،ممکن است از یک تا  99سوراخ مشاهده شود .دندان ممکن است در زخم باقی بماند.
سم نوروتوکسین ،یک پروتئین بدون آنزیم است که به گرما مقاوم است .بنابراین مصدومی که
توسط مار دریایی گزیده شده است را نباید مثل مصدومی که توسط ماهی زهرآگین گزیده
گردیده در آب داغ قرار داد.

به دلیل داشتن آرواره کوچک ،اغلب گزیدگیها منجر به وارد کردن زهر نمیشود .گزیده
شدن توسط مار دریایی ،درد کمتری به وجود میآورد و معموالً دوره نهفتهای از  59دقیقه تا
چند ساعت قبل از گسترش نشانههای عمومی چون درد و سختی ماهیچه ،احساس زبری
زبان ،تهوع ،استفراغ ،دشواری در صحبت کردن و بلع ،ناتوانی و دیسترس تنفسی ،ادرار
خاکستری رنگ ناشی از میوگلوبینوریا (که ممکن است باعث از کار افتادگی کلیه شود) ،وجود
دارد (.)5۳
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راههای پیشگیری
لباسهای غواصی ،به خصوص دستکشها ممکن است که بدن را در برابر گزیده شدن
محافظت کنند و باید هنگام غواصی در آبهایی که مارهای دریایی فراواناند استفاده شوند.
در محلهای با احتمال وجود مار دریایی ،از کفش استفاده گردد .در هنگام ماهیگیری ،به
مارهای دریایی دست زده نشود .گزیده شدن دست ماهیگیران هنگامی اتفاق میافتد که سعی
میکنند مارهای دریایی را از تور جدا نمایند.

امداد و درمان اولیه
باید مصدوم را بیحرکت نگه داشت و از استفاده از رگ بند اجتناب و از فشار مستقیم با
استفاده از بانداژ متراکم استفاده نمود و آن را با استفاده از آتلها یا بانداژهای کشی در موقعیت
خود ثابت کرد .این روش از گسترش نوروتوکسین جلوگیری میکند.

میتوان از روش برش و مکش استفاده نمود .تمام مصدومان گزیده شده توسط مارهای
دریایی را بدون توجه به عالئم رایج ،باید به سرعت به بخش مراقبتهای ویژه پزشکی انتقال
داد .باید اطمینان حاصل نمود که بیمار به طور مناسب تنفس میکند و آماده احیاء دهان به
دهان یا احیاء قلبی و ریوی (در صورت لزوم) میباشد.
زهر ،یک پروتئین مقاوم در برابر گرما است که انتقال عصبی -عضالنی را مسدود میکند.
اغلب ،میونکروزیس ناشی از میوگلوبینوریا و خرابی کلیوی ،دیده میشوند .هیپوتانسیون هم
ممکن است وجود داشته باشد .امکان ایست قلبی ناشی از فلج ماهیچهای وجود دارد.

انتوباسیون و تهویه مکانیکی ممکن است الزم باشد .عملکرد کلیه باید با دقت مورد بررسی
قرار بگیرد چون ممکن است که دیالیز پریتونیال یا همودیالیز الزم باشد .ادرار قلیایی با تزریق
درون رگی مناسب ،دفع میوگلوبین را باال میبرد .عملکرد کلیه را باید بررسی نمود.

عالئم حیاتی باید به دقت بررسی شوند .حمایت قلبی– عروقی و تزریق مایع درون رگی،
عالوه بر اکسیژن رسانی ،ممکن است الزم باشد .به دلیل احتمال از کار افتادگی عالئم حیاتی،
تمام مصدومان که توسط مار دریایی گزیده میشوند باید حداقل  59ساعت تحت مراقبتهای
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شدید باشند .اگر عالئم مسمومیت ،در عرض یک ساعت اتفاق افتاد ،درمان سریع ،با پادزهر
میسر میشود .اگر بیمار دچار مسمومیت شدید باشد ،درمان توسط پادزهر (استرالیا ،ملبورن،
آزمایشگاه سرم کامانولر) ،حتی پس از یک تأخیر قابل مالحظه نیز مفید است .در صورت عدم
وجود پادزهر مخصوص ،میتوان پادزهر مار خشکی زی (مار ببری یا کرایت االپیده) را جانشین
کرد .در صورت استفاده پادزهر ،پزشک باید برای مقابله با شوک آنافیالکسی آماده باشد .تجویز
تتانوس ،باید به طور مناسب مدّنظر قرار گیرد (.)5۳
نتیجهگیری
تنوع بسیار کمی در ترکیب و نوم در گونههای مشابه و متفاوت مارهای دریایی وجود
دارد .مطالعه ما نشان میدهد یک پروفایل و نوم نسبتاً ساده با میل به سمت ترکیبات مهلک
قابل مالحظهای از نوروتوکسینها و  PLA2sو مقدار کمتری از توکسینهایی چون ،CRISP
 SVMPو  LAAOوجود دارد.
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مقدمه
صدمات ناشی از جانوران آبزی زهرآگین ممکن است عوارض مهمی در انسان ایجاد نمایند
( 5و  .)5امروزه ،مشغولیت انسان به اکوسیستمهای آبی ،به دالیل تجاری (نظیر ماهیگیری) و
تفریح (چون شنا و ورزشهای آبی) افزایش یافته است .نتیجه این فعالیتها ،افزایش خطر سوانح
و صدمات ناشی از این جانوران بوده است که به نوبة خود ارزش آگاهی از مدیریت بالینی این
صدمات و درمان مرتبط با آنها ،توجه جامعة پزشکی را جلب نموده است ( 9 ،5و .)۳
مطالعات و گزارشهای متعدد بومی ،منطقهای و اپیدمیولوژیک غمانگیز آسیب با این
جانوران آبزی ،در منابع به چشم میخورد ( .)1-6طیف گستردهای از جراحات ،ممکن است از
طریق تماس با بیمهرگانی چون عروس دریایی ،توتیایهای دریایی ،مرج و نرمتنان به وجود
آید .هر یک از این موجودات زنده با روشهای منحصر به فرد خود ،آسیبزایی میکنند .بنابراین،
شناخت عالئم و نشانههای بیشمار این صدمات و مسمومیتهای ناشی از مواجهه با آنها به
منظور آغاز درمان ،ضرورت مییابد .آسیبهای این آبزیان و نیز ،آمادگی مدیریت درمان آنها
صرفاً به محل زندگی بومی این گونهها در مناطق مختلف جهان محدود نمیشود ( .)9با ظهور
امکان سفر سریع گرداگرد جهان و سرگرمی آکواریوم حتی در منازل شخصی ،متخصصین
زهرشناسی دریا ،نقش کلیدی را در تشخیص زودرس و درمان این صدمات بازی مینمایند.
توکسینولوژی دریایی مشتمل بر هر دو موارد تزریق سموم دریایی نظیر گزشهای
عروسهای دریایی و صدمات جانوران زهرآگین و مسمومیتهای دریایی مانند مصرف
ماهیهای دریایی سمّی است .آسیبهای دریایی به صورت تزریق زهر شایع است ،اما اکثریت
آنها ،مانند گزش عروس دریایی فیزالیا ،تنها عوارض جزئی ایجاد مینماید و نیاز به درمان
پزشکی خاصی نیست .جراحات ناشی از لقمهماهیها و توتیاهای دریایی نگران کننده میباشند
در حالی که گزش عروس دریایی جعبهای ،خطرناکترین بوده و ممکن است باعث اثرات شدید
و بالقوه کشنده گردند .برخی از جانوران دریایی نیز ترکیبات سمّی محیط خود را در بدن
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انباشته میکنند و هنگام مصرف آنها ،اثرات سمّی و یا مسمومیت ممکن است روی دهد (.)3
هر چند که توکسینهای این جانوران ،مشکالتی در قربانیان خود وجود میآورند ،با یک
نگرش مثبت ،با استفاده از شناخت بیشتر ،میتوان از آنها در گسترههای گوناگون علوم
استفادههای فراوان نمود .ضربالمثل معروف ”سم ،سم را میکشد“ اساس تالش محققان در پیدا
نمودن متابولیتهای پزشکی از این موجودات زنده دریایی که در بر دارنده مقادیر زیادی از
توکسینها ،ونومها ،متابولیتها و منابع دیگری هستند ،شده است .اسفنجها ،کوالنتراها و
میکروارگانیسمها و پس از آن جلبکها ،خارپوستان ،تونیکاتها ،نرمتنان ،بریوزو و غیره ،از منابع
اصلی مواد زیست پزشکی ،معرفی گردیدهاند .تأکید اصلی در جستجوی داروها ،بر بیماریهای
مرگبار انسان به ویژه سرطان و ایدز است .در سالهای اخیر ،دانشمندان در نقاط مختلف جهان
داروهای گوناگونی را برای چنین بیماریهایی از این منابع استخراج نمودهاند (.)51
شاخه خارپوستان ()Echinoderma
شاخه خارپوستان شامل بیش از  ۳111گونه است که برخی از آنها عامل آسیبهای
گوناگون به انسان بودهاند (.)5
واژة اکینودرم ( )Echinodermیک لغت یونانی به معنی پوست خاردار ()Spiny-skinned
میباشد .همه خارپوستان چند ویژگی را به اشتراک گذاردهاند .آنها دارای استخوان بندی
درونی (اسکلت داخلی) ساخته شده از استخوانچهها؛ یک نوع ساختار آهکی؛ پاهای لولهای
()Tube feet؛ تقارن شعاعی در بالغین (تقارن حول یک محور مرکزی ،الگوی تقارن پنج تایی
(پنج یا مضربی از پنج) میباشند ( 3و .)55
شاخه خارپوستان به دو زیر شاخه ،پلماتوزوا ( )Pelmatozoaو آزادزیان تقسیم شدهاند.
خارپوستان در همه بخشهای اقیانوسها در گسترهای از زیستگاهها یافت میشوند .آنها
مشتمل بر پنج رده اللهوشان ( ،)Crinoideaستاره آساها ( ،)Asteroideaمارسانان
( ،)Ophiuroideaخارداران ( )Echinoideaو خیارهای دریایی ( )Holothuroideaهستند
( .)55شکل ( )5برخی زیر شاخههای شاخه بزرگ خارپوستان را نشان میدهد.
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ستارههای دریایی ()Sea stars

ستارههای شکننده ()Brittle stars

توتیای دریایی ()sea urchin

سکة دریایی ()Sand dollars

خیارهای دریایی ()Sea cucumbers

کرینوئیدها ()Crinoids
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شکل  :5برخی زیر شاخههای شاخه خارپوستان ()Echinoderma

ساپونینها ،عمده متابولیتهای مسئول فعالیتهای بیولوژیکی خارپوستان میباشند .در
مطالعات پیشین ،شیمی و فعالیت زیستی ساپونینها مرور گردیدهاند (.)59
ساپونینهای توتیا و ستاره دریایی ،به طور قابل توجهی از یکدیگر متفاوت هستند.
ساپونین ستاره سانان مشتقات استرول هستند ،در حالی که ساپونین خیار دریایی طبیعت
ترپنوئیدی دارند .هر دو گروه ،استر سولفاتها و نیمه قند کوئینووز ( )quinovoseوجود دارد.
با این حال ،در آستروساپونینها ( )asterosaponinsگروه عاملی سولفات به یک آگلیکون
( )aglyconeمتصل است ،حال آنکه در خیار دریایی ،برخی از ساپونینها به نیمه کربوهیدراتی
متصل گردیده است .ساپونین موجود در منابع دیگر ،فاقد گروه عاملی سولفاته میباشند (.)5۳
تعدادی ترکیبات سربروزیدی ،نوکلئوزید پیریمیدینها ،دئوکسی ریبوز تیمینها و
اوراسیل دئوکسی ریبوز از ستاره دریایی  Acanthester planeiجدا گردیدهاند (.)51
برخی از پتانسیلهای درمانی و ترکیبات فعال خالص شده از اکینودرماتا و برخی از
فعالیتهای زیستی مربوط به این شاخه از موجودات دریایی در جدول ( ،)5مشخص شدهاند.
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متابولیتهای ثانویه تولید شده توسط کرینوئیده ( )Crinoideaمعموالً پیگمی آنتراکینونی
سولفاته هستند ،در حالی آزادزیان ،تولید پیگمان کینونی ( ،)quinonicنفتاکینونی
( )naphthoquinonesیا ساپونین سولفاتهای چون استراساپونینها ( ،)asterosaponinsو یا
هالوتورینها ( )holothurinsمینمایند (.)5۳
جدول  :5تعدادی از ترکیبات فعال خالصسازی شده از خارپوستان و برخی از فعالیتهای زیستی
گونه

کالس شیمیایی

ترکیب

فعالیت بیولوژیکی
 RF50%برای  DENVبرابر
یک میکروگرم بر میلیلیتر
**

Gymnochrinus richeri

ژیمنوکروم

B

ژیمنوکروم

D

ایزوژیمنوکروم

D

پتیلومایکالین

A

پیگمان
فنانتروپریلن-
کینون

آنتیویروسی

 **RF50%برای DENVکمتر از
یک میکروگرم بر میلیلیتر
†

Celerina heffernani

سلرومیکالین
آلکالوئید گوانیدین آنتیویروسی
فرومیامیکالین
Fromia monolis

Rosaster sp.

*

 IC50برای HIV-1برابر 1/55
میکروگرم بر میلیلیتر

 IC50برای  HIV-1برابر 1/95
میکروگرم بر میلیلیتر
 IC50برای HIV-1برابر 1/55
میکروگرم بر میلیلیتر

کرامبسیدین 911

 IC50برای  HIV-1برابر 1/55
میکروگرم بر میلیلیتر

( 1 -)51sآلفا -کلستان 9
بتا ۳ ،بتا ۳ ،بتا 6 ،آلفا،9 ،
 51آلفا 5۳ ،بتا -5۳ ،اوکتول

فعال در غلظت  1µgعلیه

استرول

ضد قارچی

Clodosporium cucumerinum

;DENV: dengue virus;HIV-1: human immunodeficiency virus type 1
;RF50%: reduction factor 50%
IC50: half maximal inhibitory concentration

*

**
†

توتیای دریایی ()sea urchin
توتیای دریایی به اکینوئیده ( ،)Echinoideaیکی از کالسهای شاخه خارپوستان ،وابسته
است .بیش از  911گونه از توتیاهای دریایی در جهان شناسایی شدهاند ( ،)56که از این میان
در حدود  511گونه گوناگون از توتیای دریایی در همه اشکال و اندازههای متنوع شناخته
شدهاند .گفته میشود حدود  91گونه از توتیای دریایی برای انسان زهری میباشند .آنها با
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حرکتی آهسته و غیرتهاجمی ،در امتداد کف سنگی و صخرههای مرجانی اقیانوسهای سراسر
جهان در نواحی گرمسیری و معتدل ،در دریاهای کم ژرفا و ژرف و به ندرت در آبهای مناطق
سرد و قطبی یافت میشوند ( .)5برخی از آنها مانند توتیای دریایی قرمز با بیش از  511سال
عمر ،طوالنی عمرترین موجود زنده بر روی زمین هستند .این موجودات کفزی (،)Benthic
همانند هم شاخههای خود ،اسکلت داخلی از نوع کربنات کلسیمی دارا بوده و در طول چرخه
زندگی ،تقارن شعاعی دارند (.)59
توتیاهای دریایی ،جانوران همهچیزخوار هستند .آنها گیاهان و بقایای جانوران را
میخورند و عمدتاً از جلبکها ،ماهیهای مرده در حال فساد ،صدفها و اسفنجها تغذیه
مینمایند .شکارچیان اصلی توتیای دریایی ،خرچنگ ،ماهیهای بزرگ ،سمور دریایی،
مارماهی ،پرندگان و انسان هستند .در برخی از کشورها ،گونههای خاصی از توتیای دریایی،
شکار و به عنوان یک غذای لوکس ارائه میگردد.
توتیاهای دریایی به دلیل شرایط خاص زیستگاهی و استقرار در مناطق جزر و مدی و نیز
همجواری با زیستگاه سنگفرشهای مرجانی ،در مطالعات بومشناسی و پایش زیست محیطی
نواحی ساحلی -دریایی ،به عنوان گونههای شاخص و دیدهبان زیستی مورد بررسی و مطالعه
قرار میگیرند .وجود آنها دارای مزایا و معایبی در این اکوسیستم میباشد .آنها به واسطة
چرا بر روی سنگفرشهای مرجانی و کنترل رشد جلبکها ،نقش مهمی در بوم شناسی
سنگفرشهای مرجانی ایفاء نموده ( )53و به حفظ سالمتی آنها کمک میکنند (.)51
از طرفی ،مرگ و میر تودهای آنها به گسترش جلبکهای رشتهای روی سنگفرشهای
مرجانی میانجامد .توتیای دریایی ،به عنوان فرسایشگرهای زیستی ،در زمان بلوم ،با ایجاد
شکافهایی در صخرهها ،جهت زندگی و چرا در آن ،موجب فرسایش سنگفرشهای مرجانی
میگردند (.)55
توتیای دریایی در بهار تخمریزی میکند و میلیونها تخم کوچک ژله پوش شده در آب
با اسپرم توتیای دریایی نر بارور میگردند .مراحل باروری تخم توتیای دریایی در شکل ()5
آورده شده است.
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5

5

لقاح :فرآیندی چند مرحلهای

تماس بین اسپرم
و غشای پالسمایی تخم

تماس بین اسپرم و پوسته تخم

۳

1

۳

سایر مراحل باروری

جذب  /اسپرم فعال

تماس اسپرم پوسته تخم سبب
تحریک واکنش آکروزومی

شکل  :5مراحل باروری تخم یک توتیای دریایی

با توجه به الیروبی کف اقیانوسها و آلودگی آب ،جمعیت توتیای دریایی در حال کاهش
است و امروزه توتیای دریایی در پارهای با خطر انقراض روبرو است.
آناتومی
توتیاهای دریایی دارای بدنی کروی شکل بوده که دارای برآمدگیهای درازی چون خار
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است که نقش محافظتی بدن را داشته و به حرکت جانور و به دام انداختن ذرات غذای شناور
در آب کمک میکنند .توتیاهای دریایی دارای پنج ردیف جفت پاهای لولهای کوچک در میان
خارهای خود میباشند .پای توتیای دریایی حالت مکنده داشته که به حرکت جانور ،جذب
مواد غذایی و نگه داشتن آن بر روی کف اقیانوس کمک مینماید.
دهان توتیای دریایی مشهور به فانوس ارسطو ( ،)Aristotles lanternبه صورت حفرهایی
مدور بوده که در وسط در قسمت زیرین جانور قرار دارد .در داخل این دهان ،پنج دندان وجود
دارد که در یک سطح دایرهوار در کنار هم قرار گرفتهاند و قادرند هر چیزی را که در بستر دریاها
قرار دارد به راحتی خرد کرده و فرو دهند .دندان برای کشیدن غذا به داخل ،پاره کردن ،خرد
کردن و بلعیدن غذا استفاده میشوند .در واقع توتیاها ،تمیز کنندة بستر دریاها میباشند.
مخرج توتیا در قسمت فوقانی و باالیی جانور قرار دارد .تولید مثل توتیاها به صورت
تخمریزی در آب میباشد .ابتدا توتیای نر اسپرمهای خود را خارج کرده و در آب میریزد و
سپس توتیای ماده تخمهای خود را خارج کرده ،اسپرمها و تخمها با یکدیگر در آب برخورد
کرده و به هم میچسبند و از ترکیب آنها یک توتیای جدید به وجود میآید (شکل .)55( )5

شکل  :9شمای یک توتیای دریایی و برخی ارگی مهم آن؛
تیغ (خار) و پدیسالریا یکی از ارگی زهری و محل و نوم و برخی ترکیبات فعال زیستی

توتیای دریایی همچنین دارای یک ساختار چنگاله مانند کوچکی در میان خارهای خود
میباشند .این ساختارها تحت عنوان پدیسالرینها ( ،)pedicellarinesسازه سوزشی کوچکی
هستند که نه تنها برای دفاع و به دست آوردن مواد غذایی استفاده میشوند ،بلکه در تمیز
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. چندین توکسین از این قسمت جدا گردیدهاند.نگه داشتن بدن توتیای دریایی حیاتی هستند
. شمای یک توتیای دریایی و برخی ارگی مهم آن را نشان میدهد،)9( شکل
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)

آناتومی کالسیک

 آناتومی چند گونة توتیای دریایی:۳ شکل
)www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Ziegler, A., Faber, C., :(منبع عکس

یافتهها
توکسینها و دیگر ترکیبات فعال توتیای دریایی
 حاوی توکسینها و ترکیبات فعال متعددی هستند،گونههای مختلف توتیای دریایی
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( .)5۳کنتراکتین  ،Aاکینوکروم  ،Aاکینومترین ،پروتئین عمده زرده ( ،)MYPسنتروسینهای
 5و  ،5کاتپسین  ،B/Xاسترونگیلوستاتینهای  5و  ،5ویتلوجنین ،توکسین ،UT841
اسپینوکرومها و گروه پروستاتیک پدیتوکسین به نام پدوکسین از مهمترین ترکیبات به دست
آمده از این جانوران میباشند.
بحث
کنتراکتین )Contractin A( A
یک توکسین ،از پدیسالریای هموژن توتیای دریایی توکسوپنئوستس پیللوس
( )Toxopneustes pileolusجدا گردید که موجب انقباض عضله صاف خوکچة هندی میشود.
این توکسین  59کیلو دالتونی که کنتراکتین  )Contractin A( Aنام گرفت شامل 599
اسیدهای آمینه و دارای اسید آمینه  Nترمینال سرین است .در مقایسه ،کنتراکتین  Aتوتیای
دریایی ،هیچ شباهتی در توالی اسید آمینه به توکسینهای جدا شده از دیگر تولید کنندگان
توکسینهای دریایی نظیر مارهای دریایی ،شقایقهای دریایی و یا کرمهای دریایی نشان
نمیدهد .کنتراکتین  ،Aموجب انقباض عضالت صاف نای ،به صورت وابسته به دوزاژ گردیده
است .انقباض ناشی از کنتراکتین  Aآرام است .فعالیت انقباضی و استراحت ناشی از کنتراکتین
 Aبر عضالت صاف ،توسط یک مهارکننده سیکلواکسیژناز مانند ایندومتاسین کاهش مییابد.
همچنین نتایج نشان داده شدهاند که انقباض ناشی از کنتراکتین  Aتوسط یک مهار کنندة
فسفولیپاز ( Cو نه با یک مهار کنندة فسفولیپاز  )A2مهار میشود (.)51
در یک مطالعه در همین راستا ،تغییرات فصلی در فعالیت عصاره پدیسالریای این توتیای
دریایی ،در شرایط انقباض عضلة طولی ایلئوم خوکچة هندی مورد بررسی قرار گرفت .سطح
پروتئین عصاره خام پدیسالریا ،در ماههای مه ،ژوئن و ژوئیه باال رفته بود ولی فعالیت عصاره
آن با فصل تابستان کم و در پاییز و زمستان باالتر رفته بود .سطح پروتئین و فعالیت خاص
عصاره نیز با هنگام نزدیک شدن به فصل تولید مثل ،رابطه مستقیم داشتند .فعالیت خاص
یکی از فراکشنهای خالص عصاره (فراکشن  )IIنیز در فصل بهار (مه) باالترین و در تابستان
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پایینترین مقدار و مجدداً در پاییز و زمستان افزایش یافته بود (.)5۳
بیش از هشتاد سال پیش نیز فوجی وارا ( )Fujiwaraوجود یک ترکیب در عصاره
پدیسالریای این توتیای دریایی را عامل کوتاه شدن شدید نفس و سرگیجه در انسان ،معرفی
نموده بود (.)56
در یک مطالعه ،دو جزء پروتئینی از این توتیای دریایی به دست آمدند (پیک  ،Iاز فراکشن
 )5۳-51و پیک  ،IIاز فراکشن  .)59-55بررسی فعالیت هر جزء ،برای انقباض ایزوتونیک عضالت
طولی ایلئوم خوکچة هندی نشانگر آن بود که فعالیت فراکشن اول کم ،در حالی که فعالیت
فراکشن دوم نسبت به غلظت عصاره پروتئین خام ،باالتر بود .انتشار هیستامین از ماست سلها
در مواجهه با پیک  ،IIوابسته به دوز بود ( ED50برابر با  9/1×51-۳گرم بر مول) (.)51
حضور چند پپتید در مایع سلومیک و عصارههای تیغ (به جز  )E. lucunterاز سه گونه
گوناگون توتیای دریایی از برزیل به نامهای اکینومترا لوکونتر (،)Echinometra lucunter
لیتچینوس واریگاتوس ( )Lytechinus variegatusو آرابیکا لیکسوال ( )Arbacia lixulaکه
فراوانترین گونه در این منطقه هستند ،گزارش گردید ( .)59شکل ( ،)1کروماتوگرامهای مربوط
به آنالیز  RP-HPLCمایعهای سلومیک و (استخراج فاز جامد  51درصد ( ))SPEو خارهای
( 11 SPEدرصد) سه توتیای دریایی و روش استخراج از نوع ( )SPEرا نشان میدهد (.)59
توتیای دریایی  E. lucunterمعموالً در آبهای کم عمق در نواحی جزر و مدی و دامنه
صخرهها ( )53و توتیاهای دریایی A. lixula ،و  L. variegatusنیز در دامنه صخرهها و به طور
عمده در زیر شنها یافت میشوند ( .)91برخی اثرات بیولوژیک پپتیدهای این جانوران ،در
مطالعات پیشین مشخص شدهاند.
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(ب )

شکل  :1به ترتیب کروماتوگرامهای مربوط به  RP-HPLCمایعهای سلومیک
(الف) ( 51 SPEدرصد) و خارهای (ب) ( 11درصد  )SPEسه توتیای دریایی به نامهای
 Lytechinus variegatus ،Echinometra lucunterو lixula Arbaciaو روش استخراج فاز جامد ()59

اکینومترین ()Echinometrin
توتیای دریایی  Echinometra lucunterدر آبهای برزیل به فراوانی دیده میشود.
صدمات ناشی از این جانور ،در قسمت نفوذ خار و واکنشهای التهابی ناشی از ترومای مکانیکی
بوده و عالوه بر این ،گزارشهایی از واکنش التهابی پس از مصرف تخم خام این توتیای دریایی
موجود است .در مطالعه سیانی ( )Scianiو همکاران در سال  515۳بر روی جداسازی و
شناسایی ترکیبات شیمیایی توتیای دریایی  ،E. lucunterیک پپتید به نام اکینومترین
" "Echinometrinاز مایع سلومیک این توتیای دریایی جدا گردید که قادر به آغاز یک واکنش
التهابی در پستانداران بود (.)95
این پپتید جدید از این توتیای معروف به ( ،)Rock-boring urchinعالوه بر واکنشهای
التهابی و ادماتیک ،موجب افزایش لکوسیتها ،کاهش آستانة درد و دگرانوالسیون ماست سلها
در موش در شرایط ( ،in vivoدر یک حالت دوز -پاسخ) بوده است (شکل .)95( )۳
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شکل  :۳پپتید اکینومترین ( )echinometrinاز مایع سلومیک توتیای دریایی Echinometra lucunter

منشأ واکنشهای التهابی نظیر واکنشهای ادماتیک ،افزایش لکوسیت ،کاهش آستانة درد و
دگرانوالسیون ماست سلها در موش در شرایط )95( in vivo
(منبع تصویر)http://www.uniprot.org/taxonomy/105361 :

پپتیدهایی که موجب دگرانوالسیون ماست سلها میشوند قبالً نیز در زهر زنبورهای
عسل و برخی زنبورهای دیگر شناسایی گردیده بودند ( 95و .)99
پروتئینهای آلرژن
پروتئینهای عمدة زرده ()MYP
در مطالعه یاماساکی ( )Yamasakiو همکاران ( ،)5151از عصاره اندام تولید مثلی
( )ROEتوتیای دریایی یک ترکیب گلیکوپروتئینی آلرژن معروف به پروتئین عمده زرده
( )MYPبا وزن  515کیلو دالتونی شناسایی گردید که قادر به افزایش غلظت سرمی  IgEبود
(شکل .)6
نتیجه آزمون خراش به خراش ( ) prick-to-prick testبا عصاره تخم توتیای دریایی،
قویاً مثبت بود (کهیر 5۳×56 ،میلیمتر و گرگرفتگی ۳1×۳1 ،میلیمتر) ،همچنین آزمون
پوستی نیز نتیجه مثبت نشان داد (کهیر  3×51میلیمتر و  91×۳1میلیمتر گرگرفتگی)
(شکل  .)9در این مطالعه ،برای گروه کنترل منفی ،دو نفر از افراد سالم بدون مواجهه ،در
نظر گرفته شد (.)9۳
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شکل  :6الف -ایمونوگلوبولین  )IG( Eایمونوبالتینگ با استفاده از لیزاتهای توتیای دریایی؛
پروتئینهای محلول (الین  )5و جزء نامحلول (الین  )5جدا شده توسط ژل الکتروفورز SDS-
 .PAGEواکنش  IgEبا آزمایش ایمونوبالت با استفاده از سرم فرد بیمار و سالم .مجموع پروتئینها و
مارکر (الین  )9با رنگآمیزی با کوماسی برلیانت بلو  R-250ب -ایمونوبالتینگ الکتروفورز دو بعدی.
جداسازی پروتئین محلول تخم توتیای دریایی توسط الکتروفورز دو بعدی و رنگ آمیزی با کوماسی
برلیانت بلو  )A( .R-250یک پروتئین  5۳1کیلو دالتونی شناسایی شده با  IgEبیمار ( )Bفلش
خطوط عمودی در ژل الکتروفورز  SDS-PAGEدو بعدی .دایره نشان دهندة این پروتئین است.

شکل  :9آزمونهای خراش به خراش ( )prick-to-prick testو پوستی با عصاره تخم توتیای دریایی
در مقابل گروه کنترل؛ آزمون  )prick-to-prickبه طور قابل توجهی مثبت ( 5۳ × 56میلیمتر کهیر
و  ۳1 × ۳1میلیمتر گرگرفتگی) و نتیجه آزمون پوستی (کهیر  3×51میلیمتر و  91×۳1میلیمتر
گرگرفتگی) نیز مثبت بودند (.)9۳
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ترکیب  ،MYPدر اصل به عنوان جزء غالب گرانول زرده تخم توتیای دریایی شناسایی
شده است و برای تغذیه جنین ضروری است .در توتیایهای دریایی دیگری MYP ،در مایع
سلومیک با یک جرم مولکولی باالتر ( 591کیلو دالتون) و از غدد جنسی ( 561کیلو دالتون)
مشاهده گردیده است (.)9۳
پروتئین آلرژن  118کیلو دالتونی
یک پروتئین  559کیلو دالتونی از تخم توتیای دریایی  Paracentrotus lividusکه به
واسطة  IgEسبب آلرژی گردیده بود ،شناسایی شده است .گزارش یک مورد مسمومیت یک مرد
 ۳1ساله با سابقة خارش و کهیر ،تنگی نفس ،خس خس سینه  51دقیقه پس از خوردن تخم
بخار پز و آب پز توتیای دریایی ،در شناسایی این پروتئین دخیل بود .در این مورد ،نتایج حاصل
از آزمون پوستی با آلرژن ،منفی و پاسخ همه تستهای خراش با عصاره توتیای دریایی خام،
پخته شده و آب پز مثبت بودند .پنج دقیقه بعد از تماس مخاط دهان با عصاره توتیای دریایی
پخته ،خارش لب دیده شد .غلظتهای  IgEاختصاصی در مواجهه با توتیای دریایی پخته ،آب
پز و خام به ترتیب مقادیر  1/۳ ،5/5و  1/۳بودند .در عصاره آب پز توتیای دریایی ،باند  559کیلو
دالتونی به عنوان آنتیژن منحصر به فرد مرتبط با  IgEظاهر گردید (شکل .)91( )3
نکتة قابل بحث اینکه اکینومترین ،دارای یک مکانیسم به وضوح متفاوت بوده که شامل
دخالت  IGنمیباشد (.)9۳
پپتیدهای کولینومیمتیک
یک ترکیب پپتیدی قابل دیالیز در هموژنات پدیسالریای توتیای دریایی Lytechinus

 variegatusیافت شد که خصوصیات فارماکولوژیکی آن بر اساس آزمونهای پاسخ ایلئوم
خوکچة هندی ،رحم موش ،فشارخون در سگ ،قلب دوزیستان و عضالت طولی هالوتورینها
به دست آمد .به عنوان بارزترین اثر ،این ترکیب یک فعالیت شبه استیل کولینی از خود نشان
داد (.)96
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شکل  :3الف) نتایج حاصل از آزمونهای خراش -خراش ( )prick-prick testsبا نمونههای آب پز،
خام و پخته توتیای دریایی؛ ب -ژل الکتروفورز  SDS- PAGEو وسترن بالت؛
الین  Pنشان دهنده سرم بیمار؛ الین  ،Cسرم کنترل (سرم فرد غیرمواجه)؛ و الین ،M
جرم مولکولی نشانگر ()91

سنتروسینهای  1و )Centrocins( 1
دو پپتید ،به نامهای سنتروسین  5و  )centrocins I ،II( 5به ترتیب با وزن مولکولی ۳/1
و  ۳/۳کیلودالتون از عصاره سلومیک توتیای دریایی سبز استرونجیلوسنتروس دروباچیننسیس
( )Strongylocentrotus droebachiensisبه دست آمدند که دارای فعالیتهای قوی علیه
باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی بودند .سنتروسین  Iشامل  553و سنتروسین  IIشامل
 559اسید آمینه هستند .این مولکولهای مؤثر بر ایمنی ،نقش مهمی را در سیستم ایمنی
بدن بیمهرگان بازی میکنند (شکل .)51
جدول ( ،)5اثر این دو ترکیب طبیعی و سنتز شده آنها را بر روی برخی از سویههای
میکروبی نشان میدهد.
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( ب)

(الف)

شکل  :51الف) تخلیص سنتروسینها از عصارة سلومیک توتیای دریایی سبز
Strongylocentrotus droebachiensis؛ به روش RP-HPLC
ب) طیف جرمی آنها توسط  ESI-MSمثبت
جدول  :5ارزیابی سطح حساسیت برخی از
سویههای میکروبی به عصاره جدا شده (طبیعی) و پپتیدهای سنتز شده سنتروسین
در سلومیک توتیای دریایی سبز Strongylocentrotus droebachiensis
( MICaمیکروموالر)
ارگانیسم

سنتروسین  1سنتروسین  1سنتروسین  1سنتزی
طبیعی

طبیعی

سنگین زنجیر

سنتروسین 1

سنتروسین  1درون

سنتزی سبک زنجیر زنجیر ()interchain

باکتریهای گرم منفی
5/1
5/9

L. anguillarum
E. coli

5/1
5/1

1/9
5/۳

<511
<511

N.D.

<511

باکتریهای گرم مثبت
5/9
5/1

C. glutamicum
S. aureus

5/9
1/1

1/۳
9/5

<511
<511

<511
<511

11
۳/9

<511
<511

<511

قارچ فیالمنتوس
b

B. cinerea

N.D.

N.D.

P. rogveforti

N.D.

N.D.

N.D.

مخمرها
S. cerevisiae

N.D.

N.D.

C. albicans

N.D.

N.D.

۳/9
۳/9

<511
<511

N.D.
N.D.

;MIC: Minimal inhibitory concentration

a

N.D.: not determined

b
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برخی پپتیدهای دارای فعالیتهای بیولوژیک
جدول ( )9برخی از پپتیدهای موجود در مایع سلومیک و یا خارهای توتیای دریایی و
برخی فعالیتهای بیولوژیک آنها را نشان میدهد (.)59
جدول  :9برخی از پپتیدهای موجود در مایع سلومیک و یا خارهای توتیای دریایی
و برخی فعالیتهای بیولوژیک آنها ()59
پپتید

عملکرد

منشأ

DVKL

مایع

سلومیک A. lixula

آنتیبیوتیک و ضدسرطان

FLSY

مایع

سلومیک L. variegatus

مهار کنندة فسفولیپاز

LDLR

پپتید مایع سلومیک در
ترومبین A. lixula

LGSR

مایع سلومیک

LLLL
LPPP
LVAL
PESL

E. lucunter

سلومیک A. lixula

مایع
مایع سلومیک
اسپین L. variegatus
مایع سلومیک A. lixula

E. lucunter

A2

پپتید در ترومبین ،فعالیت مهار کنندگی بر لوکوسیت االستاز انسانی،
کاتپسین ،Gپورسین پانکراتیک االستاز و آلفا -کیموتریپسین
پپتید مغزی برای ،فعال سازی غدة پورتوراسیک ،فعالیت فاکتور،VIII
توکسین ( Tc61عقرب) ،نوتروفیل انسانی  NADPHاکسیداز فاکتور 5
آنتی میکروبی ،محافظت کنندة نورونی ()neuroprotective
سوبسترای دی پپتیدیل کربوکسی پپتیداز
آنتیویروسی
آمینوپپتیداز  Pباند شده به غشاء ،پروتئین ترپسین کینازها

پاپیلوسین ( )Papilosinو هالوسینتین ()halocyntin
پاپیلوسین ( )Papilosinو هالوسینتین ( ،)halocyntinپپتیدهای ضدمیکروبی به دست
آمده از هموسیتهای اسیدیان دریای سرخ  Halocynthia papillosaبوده که مسئول
فاگوسیتوز و درگیری سیستم ایمنی آنها میباشند و در مایع سلومیک برخی از توتیاهای
دریایی نیز به وفور یافت میشوند ( .)99پپتیدهای مشابه پاپیلوسین ( )Papilosinو
هالوسینتین ( )halocyntinدر مایع سلومیک از  L. variegatusنشان داده شده است (.)59
کاتپسین X/ B

کاتپسین سیستئین پپتیدازها متعلق به خانواده  C1سیستئین پپتیدازها از دسته ،CA
مشهور به خانواده پاپائینها بوده و شامل تعدادی از آنزیمها( ،در پروکاریوتها و یوکاریوت)
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هستند (.)93
این آنزیمها از اجزای اصلی سیستم پروتئولیتیک لیزوزومی و مسئول تخریب و نوسازی
پروتئین بوده و نقش مهمی را در حفظ هموستاز موجودات ایفاء مینمایند .حرکت لیزوزومی
کاتپسینها به طرف غشای سلولی و یا ترشحات خود به خارج از سلول ممکن است به تخریب
ماتریکس خارج سلولی منجر شود .این فرایند معموالً پاتولوژیک بوده و به پیشرفت بسیاری از
بیماریهای جدی بشر نظیر سرطان ،آرتریت ،پوکی استخوان ،آلزایمر ،بیماری  ،MSالتهاب و
نظایر آن کمک مینماید (.)۳1
در یک مطالعه نشان داده شد که عصاره آبی تیغ توتیای دریایی Echinometra lucunter

دارای یک فعالیت سیستئین پپتیدازی است .این فعالیت سیستئین پپتیدازی منحصر به فرد
کاتپسین (به عنوان یک آنزیم واحد) تحت عنوان کاتپسین  )Cathepsin B/X( B/Xنامیده
شد .گفته میشود که این ترکیب دارای فعالیت پروتئولیتیک بوده و در روند بازسازی و رشد
خارها و نیز به عنوان یک وسیلة دفاعی جانور نقش مهمی را بازی میکند .این آنزیم به این
دلیل منحصر به فرد است که دارای هر دو فعالیت کربوکسی مونو و دی پپتیدیل پتیدازی بوده
و تقریباً هیچ فعالیت اندوپپتیدازی ندارد ( ۳5و .)۳5
استرونگیلوستاتینها
جداسازی یک گلیکوپروتئین آنتینئوپالستیک به نام استرونگیلوستاتین 5
( )Strongylostatin Iاز توتیای

دریاییdroebachiensis Strongylocentrotus

(مولر) انجام

گرفته است .همچنین عصاره این توتیای دریایی سبز شامل یک جزء دوم پروتئینی با اثرات
ضدسرطانی به نام استرونگیلوستاتین  )strongylostatin II( 5بوده است (شکل  ،)55که
موجب درمان لوسمی لنفوسیتی موشی  P388با دوز  ۳/1میلیگرم /کیلوگرم و یک افزایش
طول عمر  93-۳5درصدی گردیده است (.)۳9-۳1
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شکل  :55جداسازی گلیکوپروتئین استرونگیلوستاتین )strongylostatin I( 5
و استرونگیلوستاتین )strongylostatin II( 5
از توتیای دریایی ( Strongylocentrotus droebachiensisمولر) به روش RP-HPLC

ترکیبات کاتیونی استرونگیلوسینهای  5و  ،5غنی از پپتیدهای سیستئینی هستند و به
ترتیب شامل  ۳9اسید آمینه ( 1/۳کیلو دالتون) و  15اسید آمینه ( 1/9کیلو دالتون) میباشند.
آنها همچنین دارای فعالیت همولیتیک خفیف بوده و در برابر باکتریهای گرم مثبت و گرم
منفی ،فعال میباشند ( ۳۳و .)۳۳
استرونگیلوسینهای غنی از سیستئین ( ،)SpStrongylocinاولین پپتیدهای ضدمیکروبی
( )AMPSکشف شده از گونه توتیای دریایی Strongylocentrotus droebachiensis ،بودهاند.
حاصل استرونگیلوسینهای نوترکیب  5و  5نیز در برابر باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت،
فعالیت ضدمیکروبی را نشان دادهاند (جدول  .)۳نتایج حاصل از تست سالمت غشاء در غشاء
سیتوپالسمی باکتری  ،E. Coliنشان دادند که استرونگیلوسینهای نوترکیب  5و  5فعالیتهای
ضدباکتری خود را با مکانیزمهای کشتن درون سلولی انجام میدهند ،زیرا هیچ افزایش
نفوذپذیری غشاء تشخیص داده نشد .شواهدی وجود دارد که هر دو پپتید  SpStrongylocinبه
تنهایی قادر به مهار رشد باکتری ،بدون اخالل در غشاء آنها هستند.
مطالعات نشان دادهاند که هر دو استرونگیلوسین ،یک فعالیت قوی را در برابر تمام
باکتریهای مورد آزمون ،و حتی قویتر از پپتیدهای مرجع ،در برابر استافیلوکوکوس اورئوس
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از خود نشان میدهند ( .)۳۳هر دو پپتید  SpStrongylocinحاوی شش سیستئین هستند
که به احتمال زیاد به شکل پل دی سولفیدی درون مولکولی آرایش یافتهاند .این پیوندهای
دی سولفیدی برای پپتیدهای غنی از سیستئین برای ایجاد ثبات ساختار سوم خود در طول
بیوسنتز و حفاظت از پروتئولیز هنگام وجود پروتئازها باکتریایی و انعطافپذیری مولکول و
فعالیت آن ،بسیار مهم هستند (.)۳6
جدول  :۳فعالیت قوی استرونگیلوسینهای نوترکیب  5و 5
در برابر باکتریهای  C. glutamicum ،E. coli ،L. anguillarumو S.aureus
( MICمیکروموالر)

پپتید
L. anguillarum

E. coli

C. glutamicum

S.aureus

51
51
./9
./۳

6 /1
6 /1
./9
./۳

6 /1
9 /9
./۳
./۳

51
51
511
5 /۳

استرونگیلوسین نوترکیب 5
استرونگیلوسین نوترکیب 5
سکروپین( P1کنترل)
سکروپین( Bکنترل)

پالیتوکسین ()PLTX
پالیتوکسین (( )PLTXشکل  ،)55یک ترکیب دریایی غیرپروتئینی قوی تولید شده
توسط یک مرجان جنس پالیتوا ( )Palythoaو دینوفالژالت جنس اوستروپسیس
( )Ostreopsisاست (.)۳9
مطالعات متعددی برای تعیین میزان آلودگی به  PLTXو آنالوگهای آن در موجودات
مختلف دریایی ،نظیر صدفها ،توتیاهای دریایی ،سخت پوستان ،گاستروپودها ،سرپایان و
گونههای مختلفی از ماهیها انجام شده است ( ۳3و .)11
نتایج یک مطالعه بر روی بیش از  95گونه موجود دریایی گیاهخوار ،گوشت خوار و
همهچیزخوار صید شده در روچامبیوی فرانسه ( )Rochambeauکه بین هفته  91و  95در
معرض این توکسین قرار گرفتند نشان دادند که از این میان ،توتیای دریایی نیز دارای باالترین
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سطح توکسین بوده است (شکل  ،)59به طوری که غلظت آن در اواخر ماه جوالی  9/1برابر
بیشتر از ماکزیمم حد پیشنهاد شده  EFSAبود .در سال  5113در روچامبیو ،آلودگی توتیاهای
دریایی به  ،PLTXغلظتی معادل  563/۳میکروگرم را نشان داد .خوردن توتیاهای دریایی ،در
بین مردم برخی از مناطق دنیا رایج است .در حالی که برداشت توتیای دریایی خوراکی در
بسیاری از کشورهای شمال غربی مدیترانه ممنوع است .با این حال شکار غیرقانونی امکانپذیر
است .بنابراین بایستی مخاطرات مسمومیت با  PLTXدر توتیاهای دریایی خوراکی را مدنظر
داشت (.)۳9

شکل  :55ساختار پالیتوکسین

شکل  :59غلظت پالیتوکسین ( )PLTXدر برخی از گونههای موجود دریایی؛
توتیای دریایی یکی از باالترین جانوران جاذب سطح توکسین پالیتوکسین
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ویتلوجنین ()Vitellogenin
ویتلوجنین ( )VTGتوتیای دریایی یک گلیکوپروتئین با وزن مولکولی باال است
(شکل .)15( )5۳

شکل  :5۳ساختار سه بعدی گلیکوپروتئین ویتلوجنین ( )VTGیک توتیای دریایی

این ترکیب پیشساز تولید  MYPدر تخم بارور نشده است .عملکرد ویتلوجنین در بالغین،
که در مایع سلومیک هر دو جنس ماده و نر یافت شده است ،هنوز ناشناخته است .هر چند
نقش آن در چسبندگی سلولهای جنینی نشان داده شده است .در مطالعهای ،ویتلوجنین در
عصاره مایع سلومیک هر دو جنس ماده و نر توتیاهای دریایی نر و ماده از گونه
 Paracentrotus lividusشناسایی گردید .ویتلوجنینها در درون سلولهای کلیوی شکل
کوچک بیرنگ تحت عنوان ”سلوموسیت“ ( ،)coelomocyteبه شکل دانههای بستهبندی شده
در اطراف هسته شناسایی شدهاند که در پاسخ به شرایط تنشزا ،از این سلوموسیتها به محیط
تخلیه میگردند .مشاهدات ،خصوصیت چسب مولکولی ویتلوجنین را در پدیده لخته شدن
(پس از تهاجم به میزبان) نشان میدهند ( 15و .)15
گفته میشود ،پیشسازهای ویتلوجنین ،پروتئینهای عمده زرده تخم ،منبع مواد مغذی
در طول اوایل شکلگیری مهرهداران تخمگذار و بیمهرگان را مهیا میکنند .ویتلوجنین ،یک
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پیشساز لیپوپروتئینها و فسفوپروتئینها (تشکیل دهندة عمدة پروتئین زرده) میباشند
(شکل  .)51به طور خاص ،دامنه  -Nترمینال به عنوان یک پپتید سیگنال عمل کرده که به
خروج کمک میکند .پیشسازهای ویتلوجنین آپولیپوپروتئینهای چند دامنهای هستند که
به پروتئین زرده تمایزیافته تقسیم میشوند.

شکل  :51یکی از عملکردهای ویتلوجنین؛
ویتلوجنین ،یک پیشساز لیپوپروتئینها و فسفوپروتئینها در تشکیل عمدة پروتئین زرده است.

هر چند که نقشهای متعددی از این ترکیب در منابع دیگر گزارش گردیدهاند (شکل .)5۳
ویتلوجنین ،افزون بر مهیا نمودن مواد مغذی پروتئینی و چربی ،برای جنین در حال توسعه و
الرو ،نقش خود را فراتر از عملکرد تغذیهای گسترش داده است .در زنبور عسل ،نشان داده شده
است ویتلوجنین در سازماندهی اجتماعی ،تقسیم زمانی و جستجوگری تخصصی ،تنظیم
دینامیک هورمونی و تغییر در پاسخ چشایی ،نقش به سزایی دارد .همچنین مطالعات اخیر نشان
دادهاند که ویتلوجنین با ایمنی مرتبط است .ویتلوجنین قادر به تشخیص میکروبهای مهاجم به
عنوان یک گیرنده شناسایی الگوی چند بنیانی (،)Multivalent Pattern Recognition Receptor
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به عنوان یک مولکول مؤثر در کشتن باکتریها و یا خنثی نمودن ویروس به عنوان یک افزایش
دهندة فاگوسیتوز تحت عنوان یک اپسونین نقش ایفاء مینماید (.)19

شکل  :5۳برخی از نقشهای متعدد ترکیب ویتلوجنین ( )VTGدر منابع مختلف آن ()19

عالوه بر این VTG ،همچنین فعالیت هماگلوتیناسیون گلبولهای قرمز و جمعآوری
عوامل بیماریزا را از خود نشان داده است .عالوه بر نقشهای ایمنی در بدن ،یکی دیگر از
نقش جدید ویتلوجنین خواص آنتیاکسیدانی آن است (.)19
توکسین فزایندة فرکانس MEPP

یک ترکیب سمّی قابل دیالیز از توتیای دریایی خانواده دیادماتیده ()Diadematidae

توتیای دریایی :توکسینولوژی ،ترکیبات فعال زیستی و مدیریت درمان آن

187

جمعآوری شده در فیجی ،استخراج و اثر آن بر روی تناوب پتانسیل پایانه مینیاتوری
( ))MEPPs( Miniature Endplate Potentialsدر عضله سارتوریوس قورباغه مورد بررسی
قرار گرفت .افزایش فرکانس  MEPPتوسط توکسین ،دارای اهمیت زیاد و وابسته به دوز بود.
این افزایش ،بالفاصله پس از افزایش غلظت آغاز و پس از شستشو به حالت عادی بازگشت.
فرکانس  MEPPبا افزایش غلظت کلسیم افزایش و تقویت شد .همانند کلسیم ،عمل توکسین،
وابسته به غلظت منیزیم بود .همچنین مشخص شد عمل سم به طور قابل توجهی به غلظت
سدیم بستگی دارد .توکسین ،پتانسیل غشاء عضله را تغییر زیادی نمیدهد .بنابراین
دپالریزاسیون پایانه عصبی ،به عنوان اثر اصلی سم در فرکانس  MEPPدر نظر گرفته نمیشود.
افزایش عمل توکسین ،در فرکانس  ،MEPPنتیجه افزایش نفوذپذیری پایانه عصبی به
کاتیونهای دو ظرفیتی و  Na+تفسیر گردید (.)1۳
توکسین توتیای دریایی ()SUT
یک توکسین پروتئینی حساس به گرما با وزن مولکولی  51کیلودالتون از پداسیالریای
توتیای دریایی  Tripneustes gratillaبا ( LD50:1/91میلیگرم /کیلوگرم (تزریق  .i.pبه
موش)) جداسازی گردید .تجویز آنتیهیستامین بین  51تا  91دقیقه قبل ،تأثیری در زمان
مرگ یا  LD50به موشها در مواجهه با غلظتهای مختلف سم نداشت و از اثرات سمّی آن
جلوگیری ننمود ( 11و .)1۳
توکسین UT841

پروتئین  UT841یک پروتئین اسیدی با وزن مولکولی حدود  59کیلو دالتون است که
از زهر پدیسالریای توتیای دریایی  Toxopneustes pileolusپس از یک سری مراحل ،از جمله
تبادل یونی (ژل  -DEAEسفادکس ،)A25 -ژل فیلتراسیون (با ستونهای
 Superdex-200و  )Superdex-peptideو کروماتوگرافی فاز معکوس (ستون )Sephasil-C18
خالصسازی شد (شکل  .)56این جزء مؤثر از زهر که موجب مهار وابسته به زمان جذب Ca+2
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گردید دارای  IC50کمتر از  91نانوگرم بر میلیلیتر بود .همچنین نشان داده شده است که
تأثیر  UT841خالص از زهر توتیای دریایی ممکن است از طریق برخی از لیپیدها و اکسید
نیتریک ،بر جذب وابسته به زمان  Ca+2باشد (.)13
الف

ب

ج

د

شکل  :56الف) خالص سازی  PPUTتوسط فیلتراسیون ژل و آنالیز SDS-PAGE

ب) خالص سازی  PPUTتوسط یک ستون( Superdex511-حدود  511میکروگرم پروتئین) مارکر
سیگما SDS-7N؛ ج) خالص سازی فراکشن  9توسط یک ستون ( .Superdex-peptideحدود 51
میکروگرم پروتئین) مارکر  M3913.سیگما .رنگ آمیزی نقرهای پس از الکتروفورز ژل انجام شد.
د) خالص سازی فراکشن  ۳-9بروش کروماتوگرافی فاز معکوس توسط یک ستون .C18-Sephasil
(حدود  9.1میکروگرم پروتئین جرم استفاده شد .فراکشنهای  9-۳-5و 9-۳-s
 )Aتعیین وزن مولکولی فراکشن 5-۳-9؛  )Bآنالیز ( SDS-PAGEنشانگر  ،M3913سیگما) اجرا
شد .رنگآمیزی ژل با نقره انجام شده بود.
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اثر ترکیبات زهر توتیای دریایی توکسوپنئوستس پیللوس ( ،)Toxopneustes pileolusبر
جذب  Ca+2در مطالعات دیگر نیز گزارش گردیده است هر چند که در هیچ مورد ،خالص سازی
کامل و شناسایی ترکیب مهار کنندة  Ca+2انجام نگرفته است ( 19و .)13
وزن مولکولی فراکشنهای  5-۳-9توسط  SDS-PAGEو  MALDI-TOF MSحدود
 51/111و  59111تعیین گردید .با قیاس با مواد درونزا (با توجه به توالی آمینواسیدها)
 ،UT841یک ماده شبه فسفولیپاز  A2است (.)۳1
جدول ( )1مقادیر  IC50فراکشنهای به دست آمده از خالصسازی زهر پدیسالریای
توتیای دریایی  Toxopneustes pileolusرا نشان میدهد.
جدول  :1مقادیر ( IC50میلیگرم بر مول) فراکشنهای به دست آمده از خالصسازی شده
از زهر  UT841پدیسالریای توتیای دریایی Toxopneustes pileolus
متد
-DEAEسفادکسA25-

ژل
سوپردکس( 511 -کروماتوگرافی)
سوپردکس -پپتید (کروماتوگرافی)
سوپردکس -پپتید (کروماتوگرافی)
سفاسیل C-18

فراکشن
PPUT

فراکشن 9
فراکشن 9-9
فراکشن 9-۳
فراکشن 9-۳-5

IC50

(میلیگرم  /میلیلیتر)
5 /9
1 /5
1/113
1/1۳
>1/191

پدیتوکسین ( )peditoxinو پدوکسین ()pedoxin
یک توکسین پروتئینی حاوی یک گروه پروستاتیک فعال به نام پدیتوکسین ()peditoxin
از پدیسالریای گلوبیفروس توتیای دریایی ( Toxopneustes pileolusالمارک) جدا و خالص
سازی شد .گروه پروستاتیک آن شامل یک ترکیب کوچک به نام پدوکسین ( )pedoxinبا جرم
مولکولی ( 51۳دالتون) و فرمول تجربی  C10H10N2O3است و دارای یک ساختار هتروسیکلیک
الکتونی متشکل از پیریدوکسال و گالیسین میباشد .تجویز زیر جلدی یا داخل عضالنی
پدوکسین به موش در دوزهای کشنده ،دمای پایه بدن را به طور قابل توجهی کاهش و منجر
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به آرام بخشی ،بیحسی ،همراه با شلی عضالنی و در دوزهای باالتر ،منجر به تشنج و مرگ

(11

 511LDمیلیگرم /کیلوگرم) گردید.
آپوپروتئین آن نیز یک پروتئین هم شبه  b-سیتوکروم به نام پدین ( )pedinبا جرم
مولکولی  51111دالتون غیرتوکسیک میباشد ،اما هولوپروتئین خالص ،بسیار توکسیک بوده
و باعث شوک آنافیالکسی مانند و در نهایت موجب مرگ در حیوانات آزمایشگاهی (در دوزهای
 LD50حدود  61میکروگرم /کیلوگرم) گردید .افزودن مقدار کمی از این گروه پروستاتیک به
هولوپروتئین ،موجب افزایش سمّیّت تا حد زیادی میشود .ساختار پدوکسین -9 ،هیدروکسی-
 -5متیل -1-متوکسی -۳ -پیریدین فورمیل گلیسن استر تعیین و با سنتز کل تأیید شد
(شکل .)۳5( )59

شکل  :59ساختار پدوکسین ()pedoxin

کروموفورهای تیغ توتیای دریایی و ترکیبات فعال آن
اسپینوکرومها ()Spinochromes
بسیاری از توتیاهای گوناگون ،دارای رنگهای متفاوتی دارا هستند .در واقع ،رنگ تیغ
توتیایهای دریایی ،برای چند دهه ،موضوع پروژههای متعددی بوده و ترکیبات این پیگمانتها
به عنوان یک مجموعه نسبتاً جدیدی از کروموفورها معرفی گردیدهاند (شکل  .)53تعدادی از
آنها دارای ساختارهای شیمیایی همولوگ هستند که به اسپینوکرومها ()Spinochromes
معروف شدهاند .برخی از ترکیبات جدا شده از توتیایهای دریایی ،پیش از نیز در متن توضیح
داده شدهاند ( ۳5و .)۳9
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پیگمان
فرمول مولکولی
وزن مولکولی (گرم/
مول)

اسپینوکروم

A

اسپینوکروم

B

اسپینوکروم

191

D

اسپینوکروم

E

C12H8O7

C10H6O6

C10H6O7

C10H6O8

5۳۳/59665

555/5151۳

599/511۳۳

51۳/5۳39۳

شکل  :53برخی از اسپینوکرومهای به دست آمده از تیغ توتیایهای دریایی
همراه با فرمول و وزن مولکولی آنها (منبع)pubchem :

هر گونه از توتیایهای دریایی ممکن است دارای کروموفورهای مختلفی بوده که به آنها یک
رنگ مجزا میدهند و حتی مخلوط رنگدانههای مختلف نیز رنگهای مختلفی را ایجاد مینمایند.
تیغ توتیای دریای سرخ استرونجیلوسنتروس فرانسیسکانوس ( Strongylocentrotus

 )franciscanusدارای اسپینوکرومهای  E ،Bو اکینوکروم  Aبوده است (.)۳۳
تیغ توتیاهای دریایی ،دیامدا ستوسوم ( )Diadema setosumو دیامدا ساویجنجه
( )Diadema savignijeکه دارای رنگهای ارغوانی تیره یا سیاه و سفید هستند حاوی پیگمی
اکینوکروم  ،Aاسپینوکروم  Aو متیل اتر اکینوکروم  Aبودند (.)۳1
توتیای دریایی Strongylocentrotus droebachiensisحاوی پیگمی کینوئیدی
اسپینوکرومهای  D ،C ،Aو  Eو همچنین دو ترکیب دیمری بوده که میتوانند رنگهای قرمز،
سبز ،یا بنفش اغلب با نوک سفید داشته باشند (شکل .)۳۳( )51
در تیغ توتیای دریایی سترونجیلوسنتروس نودوس (،)Strongylocentrotus nudus
حداقل  55پیگمان مختلف (از جمله اسپینوکرومهای  E ،C ،B ،Aو اکینوکروم ( )Aشکل
 )55یافت شده است (.)۳6

دانشنامة توکسینولوژی دریایی

191
(الف)

(ب)

شکل  :51الف) یک توتیای دریایی ( Strongylocentrotus droebachiensisعکس از )Ronald Shimek
ب) کروموفورهای دیمری جدا شده از تیغ این توتیای دریایی

شکل  :55ساختار اکینوکروم ،A
کروموفور جدا شده از تیغ توتیای دریایی Strongylocentrotus nudus

اسپینوکرومها ممکن است برای اهداف کامالً متفاوت در توتیای دریایی تکامل یافته
باشند .برخی رنگها ممکن است برای هشدار به شکارچیان و یا همانگونه که ذکر گردید
برخی از آنها سمّیّت ویژهای را دارا هستند که برای قربانیان خود ،به شدت خطر آفرین
هستند ( .)۳9اسپینوکرومهای برخی از توتیاهای دریایی با رنگهای مختلف و ترکیبات مهم
خصوصیات بیولوژیک مفید و شگفتانگیزی دارا میباشند .برخی از آنها به عنوان جاذب
رادیکال به عنوان آنتیاکسیدان عمل میکنند (.)۳3
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رنگدانة پوستة توتیای دریایی بنفش نه تنها خاصیت آنتیاکسیدانی قابل توجهی در برابر
پراکسیداسیون لیپیدی دارد بلکه در برابر  DPPHو رادیکال آنیون سوپر اکسید و پراکسید
هیدروژن و زدودن رادیکال آنیون دیسموتاز نیز همین اثر را داراست .عالوه بر این ،به نظر
میرسد توانایی مهار رادیکال  DPPHتوسط رنگدانه قویتر از آنتیاکسیدان شناخته شدهα ،

توکوفرول باشد (.)۳9
افزون بر این ،نشان داده شده است که غدد جنسی بسیاری از گونههای توتیای دریایی ،غنی
از ترکیبات فعال زیستی ارزشمند نظیر اسیدهای چرب اشباع نشده (PUFAها) و  βکاروتنها
هستند .اسیدهای چرب اشباع نشده ،به خصوص ایکوزاپنتانوئیک اسید و دکوزاهگزا انوئیک اسید
( ،)docosahexaenoic acidاثرات پیشگیرانه قابل توجهی در آریتمیها ،بیماریهای قلبی و
عروقی و سرطان دارند β .کاروتن و برخی گزانتوفیلها دارای یک فعالیت پیش ویتامین A

قوی بوده و میتواند در موارد جلوگیری از رشد تومور و حساسیت به نور مورد استفاده قرار
گیرد (.)61
عصاره رنگدانه از توتیای دریایی سبز  Strongylocentrotus droebachiensisبر روی
مدلهای حیوانی اثرات ضدآلرژیک از خود نشان داد (.)65
رنگدانة قرمز تیره اکینوکروم  Aاز کالس پلیهیدروکسی نفتاکینون ( polyhydroxy

 )naphthoquinoneجدا شده از توتیای دریایی  ،Scaphechinus mirabilisمهار کنندة قوی
آنزیم استیل کولین استراز بوده است (.)6۳
مسمومیت و درمان
غدد جنسی توتیایهای دریایی در برخی از مناطق اروپا و هند و اقیانوس آرام خورده
میشود .این غدد جنسی در طول فصل تولید مثل آنها یک ماده شیمیایی سمّی تولید
مینمایند .مصرف غدد جنسی سمّی میتواند موجب بروز نشانههای مختلف مسمومیت گردد.
بعضی افراد عالئم آلرژی به دنبال خوردن غدد جنسی را به عنوان اولین عالمت نشان میدهند.
حالت تهوع ،اسهال ،استفراغ ،دیسترس اپی گاستر ،سردرد شدید ،تورم لب ،تورم دهان ،عالئم
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آلرژی ،ایجاد بزاق و درد شکمی از جمله این عالئم هستند (.)65
اکثر آسیبزایی با توتیاهای دریایی در نتیجة پا گذاشتن اشتباهی بر روی خارهای آنها
و یا با دست زدن به آنها ایجاد میشود ( .)69نخستین آسیب با درد ،سرخی ،سوزش ،تورم
و التهاب در مکان ورود خار توأم است بالفاصله پس از آسیب توتیای دریایی ،بیماران معموالً
از درد قابل توجهی در محل آسیب شکایت دارند .عالئم سیستمیک از جمله افت فشارخون،
بیحسی و ضعف دیده شده است (.)69-61
خارها شکننده بوده و میتوانند در دست و یا پا شکسته شوند .برداشت کامل خار شکسته
شده این واکنشها را به اتمام میرساند ولی خارهای بر جای مانده میتوانند تولید عوارض
فراوانی مانند گرانولوما ،آرتریت و سینویت نمایند؛ حتی نورومای عصب در نتیجة یک خار بر
جا مانده در انگشتان نیز گزارش شده است ( 69و .)66

درد و ادم اندام آسیب دیده میتواند تا یک هفته پا برجای بماند .گاهی اوقات ،خارها طی
چند روز ناپدید میشوند ،ولی در مواردی نیز آنها روکش داده شده و برای ماهها پابرجا
میمانند و در مکانی دور از زخم اولیه پدیدار میشوند .از آنجا که خارها با رنگدانه سیاهی
پوشیده شدهاند ،این رنگدانهها ممکن است در پوست مانده و با خود خار اشتباه شوند .در هر
صورت ،وجود تکههای شکسته خار در تولید عفونت و واکنش جسم خارجی مؤثر است .از این
رو ،عوارض دیررس شامل ساخت گرانولوما ،آرتروپاتی مزمن ،نوروپاتی پابرجا ،تخریب استخوان
به صورت موضعی و واکنش وزیکولر در نتیجه حساسیت تأخیری ،در مورد توتیای دریایی قابل
پیگیری میباشند (.)69

مکانیسم واکنشهای گرانولوما در نتیجه جسم خارجی ،برخاسته از واکنش نسبت به مواد
غیرارگانیک خارها شامل کربنات کلسیم ،کربنات منیزیوم ،سولفات کلسی ،فسفاتها و سلیکات
میباشد .ضایعات گرانولومایی پاپولها و ندولهایی به رنگ صورتی -آبی به اندازة  5تا 1
میلیمتری بوده که سپس به رنگ قهوهای تغییر مییابند .ادم و هیپرکراتوز شایع بوده ولی
عالئم بسیار متغیر است .از آنجا که عفونت با مایکوباکتریوم مارینوم توأم با خار در تماس با
عصب محیطی میباشد درد ممکن است چنان شدید باشد که بیمار به هذیان دچار شود .پلی
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نوروپاتی بولبار ( )bulbarهمراه با نارسایی تنفسی و نیز سندرم گیالن باره و آنسفالیت پس از
 ۳ساعت تا  51روز پس از آسیب با توتیای دریایی گزارش شدهاند که این یافتهها نشانگر
پدیده خود ایمنی در واکنش با گزش توتیای دریایی میباشند.

یک واکنش حساسیت تأخیری در مکان آسیب ،به صورت آریتم و خارش پس از  6تا 51
روز بعد از بهبودی اولیه ممکن است روی دهد .آسیب با پدیسالریاها بسیار شدیدتر از خارها
بوده و ممکن است ایجاد درد انتشار یابنده شدید و سریع ،ادم موضعی ،خونریزی ،بیحالی،
ضعف ،مورمور شدن ،درد مفاصل ،آفونی ،گیجی ،سنکوپ ،فلج عضالنی عمومی ،دیسترس
تنفسی ،هیپوتانسیون و به ندرت مرگ کند .در بعضی از موارد ،درد طیّ چند ساعت از بین
میرود ولی ضعف عضالنی موضعی یا فلج تا  ۳ساعت پا برجا میماند (.)69

عکسبرداری با تکنیک بافت نرم ممکن است جسم خارجی حاجب (خار) را نشان دهد.
از این رو تصویربرداری برای ارزیابی جسم خارجی ممکن است کمک کننده باشد MRI .نیز
برای یافتن مکان خارهای شکسته بسیار کمک کننده است (.)۳9

جهت تسکین درد ،اندام آسیب دیده را میبایست با شتاب در آب گرم غیرسوزاننده
(حداکثر تا  ۳1درجة سانتیگراد) در حد تحمل برای  91تا  31دقیقه ،فرو برد.
هر پدیسالریای چسیبیده به پوست را باید برداشت نمود تا از زهری شدن بیشتر
جلوگیری کرد .این کار را میتوان با کفِ ریش تراشی و کشیدن آرام یک تیغ انجام داد.

از آنجا که خارهای دراز به آسانی شکسته میشوند ،نیاز است که آنها را عمودی و بدون
هیچگونه حرکت افقی برداشت نمود .تغییر رنگهای سیاه یا بنفش که در اطراف زخم ،بعد از
برداشت خار ،بر جا میمانند ،اغلب تنها رنگ به جا مانده از خارها هستند و پیامدی به دنبال
نخواهند داشت.

گرچه بعضی از خارهای باریک زهری ممکن است طیّ  5۳ساعت تا  9هفته جذب شوند،
امّا بسیار پسندیده است که آنهایی که قابل دسترس هستند را برداشت نمود .روش برداشت
شکسته خار از بند انگشت با تزریق  5/1سیسی لیدوکائین زیرپوستی در هر طرف از بند
انگشت انجام میپذیرد .نوک زخم تورم یافته یا مکانی که بیشترین تغییر رنگ و یا حداکثر

دانشنامة توکسینولوژی دریایی

196

درد را دارد باید به آرامی با تیغ بیستوری شکاف داد.
شکسته خار ممکن است خود به خود در برش ایجاد شده به پیش رانده شده و بیرون آید.

میبایست تمام خارهای کلفت را به دلیل خطر عفونت و تشکیل گرانولوما یا کیست درموئیدی
برداشت نمود .همچنین این خارها ممکن است به مفصل مهاجرت کرده و یا بر روی عصب جای
گرفته و تولید درد مداوم کنند و در این صورت جراح میبایست با کمک میکروسکوپ این خارها
را خارج کند .باید در نظر داشت که چنانچه خار در مفصل بین بند انگشتی وارد شده باشد،
میبایست انگشت را تا بیرون آوردن خار ثابت نگه داشت تا از شکسته شدن و نفوذ بیشتر خار
پیشگیری شود .این کار همچنین ممکن است تورم دوکی شکل انگشت که بعد از ورود خار در
مجاورت مفصل بند انگشتی میانی و یا ابتدایی روی میدهد را کنترل نماید.

گرچه کربنات کلسیم خارها ،خنثی هستند ولی از آنجا که این خارها با لجن ،گِل ،باکتری
و بازماندههای اپیدرمال ارگانیک توأم هستند ،عفونتهای ثانویه شایع بوده و در صورت وجود
زخمهای عمیق ،تجویز آنتیبیوتیک پیشگیرانه توصیه میشود ( 69و .)6۳
گرانولوما که  5تا  55ماه بعد از آسیب اولیه یافت میشود را میتوان با جراحی برداشت
نمود .تزریق درون ضایعهای با کورتیکواستروئید اثر کمی دارد ولی ممکن است با موفقیت توأم
شود .واکنش تأخیری گسترده که شامل سفتی سیانوتیک ،تورم دوکی شکل در انگشتان و یا
خوردگی موضعی استخوان بندهای انگشت است را شاید بتوان با کورتیکواستروئید سیستمیک
و آنتیبیوتیک درمان کرد ( 6۳و .)61

کاربرد آب گرم و بیحس کننده موضعی برای درمان نیش زدگی تاج خار در مراحل اولیه
کمک کننده است.
به طور خالصه مراحل مدیریت درمان آسیب با توتیای دریایی را میتوان به صورت زیر
بیان نمود:
 )5خارج نمودن خارها
الف) تشخیص آسیب توتیای دریایی
به منظور درمان نیش توتیای دریایی ،ابتدا باید مطمئن شد که قربانی ،توسط توتیای
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دریایی و نه با سایر حیوانات دریایی دیگر مورد گزش قرار گرفته است (شکل .)55 A
ب) اطمینان از وجود قطعات سمی :توتیای دریایی معموالً از طریق تیغ و پدیسالریای
خود ،سم را آزاد مینمایند .خارها تولید زخم کرده و میتوانند در پوست باقی بمانند که
بالفاصله باید این قطعات را حذف نمود .پدیسالریای همچنین باید به سرعت پس از آسیب
برداشته شوند (شکل .)55 B
ج) حذف تیغ :پس از آسیب ،حذف خار با حداکثر سرعت ممکن جهت به حداقل رساندن
تماس با زهر بایستی انجام گردد .خارهای بزرگ با استفاده از موچین به صورت عمود با حرکت
آرام ،به طوری که تیغ نشکند به سمت جلو بیرون آورده میشوند (شکل  .)55 Cبرای برداشت
تیغ ،به خصوص اگر فرورفتگی عمیق باشد و نتوان با تیغ برداشت میتوان از موم داغ نیز استفاده
نمود .موم داغ را در محل ،ریخته و پس از خشک شدن ،خار با موم بیرون کشیده میشود .اگر
تیغ به درستی حذف نشود مشکالت پزشکی دراز مدت میتواند رخ دهد (شکل .)55 D
د) حذف پدیسالریا :پدیسالریا نیز باید به سرعت حذف شود .میتوان آن را با استفاده
خمیر اصالح در منطقه آلوده و سپس خراش دادن با یک تیغ ریش تراشی برداشت نمود .تیغ
باید با مالیمت به زخم کشیده شود تا باعث ناراحتی بیشتر نگردد (شکل .)55 C
 )5شستشوی منطقة آلوده
الف) تمیز کردن زخم با آب و صابون :به محض حذف تیغ و پدیسالریا ،زخم نیازمند به
تمیز کردن و جستجو میباشد .لمس مکان آسیب ناراحت کننده و همراه با درد خواهد بود.
همچنین میتوان از پراکسید هیدروژن یا بتادین به جای صابون استفاده کرد و سپس به طور
کامل با آب پاک آشامیدنی ،شستشو داد (شکل .)55 E
ب) نبستن زخم :زخم را به هیچ وجه نباید با باند و نوار ،محکم بست (شکل .)55 F
ج) استحمام زخم :برای درمان درد و به حداقل رساندن احتمال عفونت ،باید پس از تمیز
کردن اولیه ،استحمام نمود .میتوان زخم را در آب گرم غوطهور نمود .آب باید گرم باشد اما
جوش نباشد .نگه داشتن زخم در آب به مدت حداقل یک ساعت یا تا زمانی که میتوان گرما
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را تحمل کرد به کاهش درد و حل شدن بقایای تیغ باقی مانده ،کمک خواهد کرد .میتوان از
سولفات منیزیم یا اضافه نمودن ترکیب منیزیم سولفات به آب به این روند ،کمک کرد .سعی
برخی از افراد ،از حمام سرکه گرم  -مقدار کمی از سرکه در یک وان آب داغ -و گذاشتن
ناحیه آسیب دیده به مدت  51تا  ۳1دقیقه استفاده میکنند .افزودن سولفات منیزیم به آب،
به حل شدن بقایای تیغ باقی مانده ،کمک خواهد کرد (شکل .)55 G

 )9درمان زخمها و درد
الف) درمان زخم قبل از خواب :قبل از خواب ،باید برای اجتناب از تحریک زخم ،یک
پانسمان کوچک بر آن نهاده و با یک پارچه خیس با سرکه روی زخم در بستههای پالستیکی
قرار داده شود .پانسمان شل نگه داشته میشود (شکل .)55 H

ب) مصرف آنتیبیوتیک و مسکن :برای حل مشکالت عفونی و درد شدید و طوالنیمدت،
درمان آنتیبیوتیکی و مسکن باید انجام گیرد .استامینوفن و ایبوپروفن انتخابهای خوبی برای
مدیریت درد هستند (شکل .)55 I

ج) بازدید و پیگیری عالئم عفونت :زخمهای توتیای دریایی اگر درمان شوند معموالً به
خوبی التیام مییابند .باید مواظب نشانههایی از عفونت شامل قرمزی ،چرک ،تورم منطقه
آسیب دیده و یا غدد لنفاوی که در منطقه آسیب دیده (گردن ،زیر بغل یا کشاله ران) نیز بود.
در صورت هر گونه مشکالت تنفسی یا درد قفسه سینه و عفونت شدید باید به نزدیکترین
اورژانس مراجعه نمود .در صورت وجود یک خار ،نزدیک یک مفصل ،ممکن است برای برداشت
آن عمل جراحی نیاز باشد .در صورت سوراخهای متعدد زخم ،خستگی ،ضعف ،درد عضالنی و
یا اختالل در حرکت بازوها و پاها و همچنین ،پیشرفت نشانههای واکنش آلرژیک جدی نظیر
مشکالت تنفسی ،درد قفسه سینه ،کهیر ،قرمزی پوست ،یا تورم لبها و یا زبان فوراً باید به
پزشک مراجعه نمود (شکل .)6۳( )55 J
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شکل  :55تصاویر شماتیک از مراحل مدیریت درمان آسیب با توتیای دریایی ()A-J

فراگرد کلی
از زمانهای دور ،پوستة خشک آهکی توتیای دریایی در طب سنتی چینی مورد استفاده
قرار میگرفته است .در کتاب ”داروهای گیاهی چینی“ استفاده آن جهت از بین بردن تورم و
خلطآوری به ثبت رسیده است .حدود  91گونه از توتیای دریایی برای انسان سمّی شناخته
شده است ( .)5آنها دارای یک ساختار چنگاله مانند کوچکی تحت عنوان پدیسالرینها
( ،)Pedicellarinesبوده که حاوی توکسینها و ترکیبات فعال زیستی مختلفی میباشند .خار
توتیاهای دریایی نقش محافظ بدن این جانوران را داشته ،به حرکت جانور و به دام انداختن
ذرات غذای شناور در آب کمک میکند .خار برخی از گونههای توتیای دریایی نیز حاوی
توکسینها و ترکیبات فعال متعددی هستند .تیغ توتیای دریایی حاوی مواد معدنی،
پروتئینها ،پلیساکاریدها و رنگدانهها هستند ،در حالی که غدد جنسی توتیای دریایی حاوی،
پلیساکارید ،اسید چرب و پروتئین است (.)69
مطالعات دارویی مدرن نشان دادهاند که عصاره توتیای دریایی دارای تأثیرات متعدد
بیولوژیکی ،مانند اثرات ضدسرطانی (ضد سرطان خون) ،آنتیاکسیدانی ،ضدخستگی و اثرات
ضدالتهابی میباشند ( .)63رنگدانه نفتاکینونی پلیهیدروکسیله از پوسته توتیای دریایی بنفش
( )Anthocidaris crassispinaدارای یک فعالیت ضدرادیکال قوی در برابر
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 -5 ،5دی فنیل -5 -پیکریل هیدرازیل ( ،)DPPHآنیون رادیکال سوپراکسید و پروکسید
هیدروژن میباشد (.)۳9
یک جزء توکسین  59کیلودالتونی به نام کنتراکتین  ،)Contractin A( Aاز هموژن
پدیسالریای توتیای دریایی توکسوپنئوستس پیللوس ( )Toxopneustes pileolusجدا گردیده
است که موجب انقباض عضله صاف خوکچة هندی شده است ( .)51عصاره پدیسالریای این
توتیای دریایی را عامل کوتاه شدن شدید نفس و سرگیجه در انسان ،دانستهاند ( .)56رنگدانه
قرمز تیره اکینوکروم  Aاز کالس پلیهیدروکسی نفتاکینون ()polyhydroxy naphthoquinone
جدا شده از توتیای دریایی  Scaphechinus mirabilisمهار کنندة قوی آنزیم استیل کولین
استراز است ()6۳
یک پپتید به نام اکینومترین ” “echinometrinاز مایع سلومیک توتیای دریایی
 E. lucunterجدا گردیده است که قادر به آغاز یک واکنش التهابی در پستانداران ،واکنشهای
ادماتیک ،افزایش لکوسیت ،کاهش آستانة درد و دگرانوالسیون ماست سلها در موش در
شرایط ( in vivoدر یک حالت دوز -پاسخ) بوده است ( .)95از عصاره اندام تولید مثلی توتیای
دریایی یک ترکیب پروتئینی آلرژن معروف به پروتئین عمده زرده ( )MYPبا وزن  515کیلو
دالتونی شناسایی گردیده است که قادر به افزایش غلظت سرمی  ،IgEکهیر و گرگرفتگی است
( .)9۳یک پروتئین  559کیلو دالتونی از تخم توتیای دریایی  ،Paracentrotus lividusدر یک
مرد  ۳1ساله ،سبب آلرژی به واسطه  ،IgEبا عالئم خارش و کهیر ،تنگی نفس ،خس خس
سینه  51دقیقه پس از خوردن تخم آبپز با توتیای دریایی ،گردیده است ( .)91یک ترکیب
پپتیدی در هموژنات پدیسالریای توتیای دریایی  Lytechinus variegatesاثرات شبه استیل
کولینی داشته است ( .)96دو پپتید ،به نامهای سنتروسین  5و  5به ترتیب با وزن مولکولی
 ۳/1و  ۳/۳کیلو دالتون از عصاره سلومیک توتیای دریایی Strongylocentrotus

 droebachiensisدارای فعالیتهای قوی علیه باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی بودند (.)59
پپتیدهای ضدمیکروبی پاپیلوسین ( )Papilosinو هالوسینتین ( )Halocyntinدر مایع
سلومیک  ،L. Variegatusیافت گردیده است .کاتپسین  B)Cathepsin B/X( /Xبه دست
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آمده از عصاره آبی خار توتیای دریایی ،Echinometra lucunterدارای فعالیت پروتئولیتیک
(هر دو فعالیت کربوکسی مونو و دی پپتیدیل پتیدازی) میباشد ( ۳5و  .)۳5گلیکوپروتئینهای
استرونگیلوستاتینهای  )strongylostatin 1( 5و  )strongylostatin 2( 5از توتیای دریایی

 Strongylocentrotus droebachiensisدارای اثرات ضدسرطانی بوده و موجب درمان لوسمی
لنفوسیتی موشی  P388گردیده است ( ۳9و  .)۳۳آنها همچنین ،دارای فعالیت همولیتیک
خفیف بوده و در برابر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی فعال میباشند ( ۳۳و .)۳۳
ویتلوجنین ،یک گلیکوپروتئین با وزن مولکولی باال است ( )15که از سلوموسیتهای گونه
 Paracentrotus lividusبه محیط آزاد میگردند و دارای فعالیت هماگلوتیناسیون گلبولهای
قرمز بوده و با به عنوان چسب مولکولی ،در پدیده لخته شدن ،پس از تهاجم به میزبان ،نقش
ایفاء مینمایند ( 15و  .)15یک توکسین ،از توتیای دریایی خانواده دیادماتیده ()Diadematidae
بر روی تناوب پتانسیل پایانه مینیاتوری ( )potentials)MEPPs( miniature endplateدر عضله
سارتوریوس قورباغه ،موجب افزایش نفوذپذیری پایانه عصبی به کاتیونهای دو ظرفیتی و Na+

گردیده است ( .)1۳یک توکسین پروتئینی  51کیلودالتونی حساس به دما ،از پداسیالریای
توتیای دریایی  Tripneustes gratillaبا  LD50برابر ( 1/91میلیگرم /کیلوگرم) در تزریق .i.p
به موش)) جداسازی شده است ( 11و .)1۳
پروتئین اسیدی  UT841حدود  59کیلو دالتونی ،خالص سازی شده از زهر پدیسالریای
توتیای دریایی  Toxopneustes pileolusبا  IC50کمتر از  91نانوگرم /میلیلیتر ،موجب مهار
وابسته به زمان جذب  Ca+2گردیده است (.)16
یکی از فراکشنهای  ،UT841با توجه به توالی امینواسیدها ،یک ماده شبه فسفولیپاز A2

است ( .)۳1تجویز زیر جلدی یا داخل عضالنی گروه پروستاتیک توکسین پروتئینی پدیتوکسین
( )peditoxinاز پدیسالریای گلوبیفروس توتیای دریایی ( Toxopneustes pileolusالمارک)،
به نام پدوکسین ( )pedoxinبا جرم مولکولی ( 51۳دالتون) و فرمول تجربی  C10H10N2O3و
با ساختار -9هیدروکسی -5-متیل -1 -متوکسی -۳ -پیریدین فورمیل گلیسین استر ،به
موش در دوزهای کشنده ،موجب کاهش دمای قابل توجه پایه بدن ،آرام بخشی ،بیحسی،
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همراه با شلی عضالنی و در دوزهای باالتر ،منجر به تشنج و مرگ ( LD11حدود  511میلیگرم/
کیلوگرم) گردیده است (.)۳5
پیگمی خار توتیایهای دریایی یک مجموعه نسبتاً جدیدی از کروموفورها هستند که به
اسپینوکرومها ( )Spinochromesمعروف هستند ( ۳5و  .)۳9برخی از اسپینوکرومها ممکن
است برای هشدار به شکارچیان و یا برخی از آنها دارای سمّیّت ویژهای بوده ( )۳9و برای
قربانیان خود به شدت خطر آفرین باشند .رنگدانه پوسته توتیای دریایی بنفش نه تنها خاصیت
آنتیاکسیدانی قابل توجهی در برابر پراکسیداسیون لیپیدی دارد ( )۳3بلکه در برابر DPPH

(قویتر از  -αتوکوفرول) و رادیکال آنیون سوپر اکسید و پراکسید هیدروژن و زدودن رادیکال
آنیون دیسموتاز نیز همین اثر را دارا است ( .)۳9غدد جنسی بسیاری از گونههای توتیای
دریایی ،غنی از ترکیبات فعال زیستی ارزشمند نظیر اسیدهای چرب اشباع نشده (PUFAها)
و  βکاروتنها هستند ( .)61عصاره پیگمان توتیای دریایی سبز ( Strongylocentrotus

 )droebachiensisبر روی مدلهای حیوانی دارای اثرات ضدآلرژیک بودند ( .)65مصرف غدد
جنسی سمّی میتواند به نشانههای گوناگون مسمومیت منجر شود .بعضی از افراد ،عالئم آلرژی
به دنبال خوردن غدد جنسی را به عنوان اولین عالمت نشان میدهند .حالت تهوع ،اسهال،
استفراغ ،دیسترس اپی گاستر ،سردرد شدید ،تورم لب ،تورم دهان ،عالئم آلرژی ،ایجاد بزاق و
درد شکمی از جمله این عالئم هستند .برداشت کامل خار شکسته شده در دست و یا پا ،این
واکنشها را به اتمام میرساند ولی خارهای بر جای مانده میتوانند تولید عوارض فراوانی مانند
گرانولوما ،آرتریت سینویت ،ادم ،هیپرکراتوز و حتی نورمای عصب نمایند .آسیب با پدیسالریاها
ممکن است ایجاد درد انتشار یابنده شدید و سریع ،ادم موضعی ،خونریزی ،بیحالی ،ضعف،
مورمور شدن ،درد مفاصل ،آفونی ،گیجی ،سنکوپ ،فلج عضالنی عمومی ،دیسترس تنفسی،
هیپوتانسیون و به ندرت مرگ شود .عکسبرداری با تکنیک بافت نرم و  MRIبرای یافتن مکان
خارهای شکسته ،بسیار کمک کننده است ( .)61جهت تسکین درد ،اندام آسیب دیده را
میبایست در آب گرم (حداکثر تا  ۳1درجه سانتیگراد) برای 91تا  31دقیقه فرو برد .برداشت
خار شکسته از بند انگشت با تزریق  5/1سی سی لیدوکائین زیر پوستی در هر طرف از بند
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انگشت انجام میپذیرد .از آنجا که خارها با لجن ،گِل ،باکتری و بازماندههای اپیدرمال ارگانیک
توأم هستند ،تجویز آنتیبیوتیک پیشگیرانه توصیه میشود .گرانولوما که  5تا  55ماه بعد از
آسیب اولیه یافت میشود را میتوان با جراحی برداشت نمود .واکنش تأخیری گسترده که
شامل سفتی سیانوتیک ،تورم دوکی شکل در انگشتان و یا خوردگی موضعی استخوانبندهای
انگشت است را شاید بتوان با کورتیکواستروئید سیستمیک و آنتیبیوتیک ،درمان کرد (.)69
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برخی از گونههای توتیای دریایی حاوی توکسینها و ترکیبات فعال متعددی هستند.
آنها معموالً از طریق تیغ و پدیسالریای خود ،سم را آزاد مینمایند .همچنین مصرف خوراکی
غدد جنسی سمّی میتواند به مسمومیت منجر شود .پوسته توتیای دریایی ،که هنوز هم به
عنوان زبالههای مواد غذایی در نظر گرفته میشود ،میتواند یک منبع جدید آنتیاکسیدان
طبیعی باشد .افزون بر این ،میتوان بیان نمود که با وجود مطالعات مختلف در زمینة
سمشناسی این جانوران ،مطالعاتی که منجر به شناسایی ترکیب توکسین خالص سازی شده
از زهر خام گردیده باشد ،انگشت شمار بوده و تقریباً تمام مطالعات تا مرحله خالصسازی پیش
رفته و ناتمام رها گردیدهاند که جای انجام مطالعات بعدی در آینده را باز گذاشته است.
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مقدمه
لقمهماهیان و کوسهها متعلق به کالس غضروف ماهیان ،برای سال متمادی ،موضوع مورد
عالقة جانورشناسان بودهاند .یکی از ویژگیهایی که اعضاء کالس غضروف ماهیان را متمایز از
ماهیان استخوانی و دیگر مهرهداران عالی مینماید این است که به جای استخوان ،دارای
اسکلتی از جنس غضروف هستند ( 5و  .)5از جمله همگروههای لقمهماهیان را میتوان اره
ماهیها ( ،)sawfishesگیتار ماهیها ،سپر ماهیان برقی ( ،)electric raysلقمهماهیان عقابی و
مانتاسها ( )mantasذکر نمود .لقمهماهیان ممکن است در خطوط ساحلی و به ندرت تا
اعماقی حدود  5111فاتوم یافت گردند (.)5
از نظر طبقهبندی علمی ،حدود  ۳95گونه مختلف از لقمهماهیان (یا باتوئیدها (،))batoids
متعلق به  59خانواده ،مشتمل بر حدود  11درصد ماهیان غضروفی موجود در جهان ،وجود
دارد (.)9
اگر چه کوسهها ممکن است بدون هیچ هشداری به انسان حمله نمایند؛ لقمهماهیها
مطیع و معموالً غیرمهاجم بوده و به انسان حمله نمیکنند؛ مگر اینکه توسط غواصان،
گردشگران ،شناگران ساحلی و یا گرفتار در تور ماهیگیران ،برآشفته گردند ( ۳و  .)1در موارد
بسیار نادر ،لقمهماهی با غرق نمودن قایقهای موتوری ،موجب صدمات کشنده به انسان
گردیدهاند .گزارش چند فوت ناشی از صدمات نافذ لقمهماهی به قفسه سینه و زخم سپتیک
نیز موجود است ( 1و .)۳
از آنجا که لقمهماهیها ممکن است در تمام اقیانوسهای گرمسیری و معتدل در سراسر
جهان و حتی در بسیاری از رودخانههای آب شیرین گرمسیری یافت شوند ،بنابراین آسیب با
آنها در انسان به طور گستردهای از نظر جغرافیایی رایج و اما به ندرت مهلک هستند (.)1
بر طبق یک مطالعه در سال 5339در ایاالت متحده به تنهایی ،ساالنه بین  611تا 5111
آسیب با لقمهماهی گزارش گردیده است که در مقایسه با گزشهای دیگر -نظیر عقرب ماهی

دانشنامة توکسینولوژی دریایی

111

با بیش از  911مورد ساالنه -قابل مالحظه میباشد ( 1و .)6
آسیب با لقمهماهی به عنوان یک گروه مهم ولی بسیار قابل پیشگیری در گستره ماهیان
زهرآگین دریایی محسوب میگردد (.)9
از سال  ،5311صدمات ناشی از لقمهماهی در بخشهای اورژانس یا مراکز کنترل سموم
فقط به صورت گذشتهنگر و آن هم اغلب ،به صورت ناقص توصیف گردیده است و هیچ
تحقیقات مشترک آیندهنگر چند مرکزی جامعی توسط مراکز پزشکی ساحلی به منظور بررسی
صدمات لقمهماهی انجام نشده است .مسافران مناطق پر خطر ،بیشتر تعطیالت و اوقات فراغت
خود را بیشتر صرف کاوش سواحل و صخرههای گرمسیری در مناطق جزیرهای ،به صورت تنها
و بدون دسترسی فوری به خدمات مراقبتهای بهداشتی پیشرفته میگذرانند و از این رو،
پتانسیل بیشتری را برای آسیب با لقمهماهیها خواهند داشت .بنابراین ،استراتژی مدیریت
درمان صدمات با لقمهماهی ،توانایی پزشکان در مدیریت بهتر آن و جلوگیری از آسیب
لقمهماهی در این مسافران ،از نیازهای مبرم این مناطق تلقی میگردد (.)1
آناتومی خارجی لقمهماهیها
شکل ( )5آناتومی نمای جلو (الف) و پشت یک اسکات (ب) از خانواده راژیده (،)Rajidae
همراه با یک تصویر شماتیک از آناتومی اسکاتها و رایها (ج) را نشان میدهد .ما در این
نوشتار به مجموع اسکاتها و رایها ،لقمهماهی اطالق مینماییم.
برخالف ماهیان استخوانی ،در لقمهماهیان دارای تعدادی سیستمهای حسی بسیار قوی
توسعه یافتهاند که به آنها اجازه تشخیص موقعیت طعمه و حرکت در محیط خود را میدهند.
این وزیکولهای زیر جلدی واقع در اطراف سر ،در مجموع به عنوان آمپول لورنزینی
( )Ampullae of Lorenziniمعروفاند .هر آمپول در سطح پوست به صورت منافذ کوچکی
قابل مشاهده است ،هر منفذ به یک کانال طویل پر از ژل که در آن سلولهای حسی با فیبرهای
عصبی واقع شدهاند ،متصل است .همچنین آمپول ممکن است در ارتباطات درون گونهای به
خصوص در میان لقمهماهیان و همچنین سنجش جزئی اقیانوسی در حال حرکت ،نقش مهمی
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داشته باشند .لقمهماهیان در درجه اول با استفاده از اسپیراکلهای ( )Spiraclesخود تنفس
مینمایند.
(ب)

(الف)

(ج)

شکل  :5آناتومی نمای جلو (الف) و پشت یک اسکات (ب) از خانوادة راژیده (،)Rajidae
همراه با یک تصویر شماتیک از آناتومی اسکاتها و رایها (ج)
منبع:

http://rebrn.com/re/look-at-his-feet-look-at-them-1192176
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سوراخهای بینی اسکات و رای که در سطح شکمی پوزه قرار دارد دهانة اندام بویایی
هستند که نوستریلس ( )Nostrilsگویند .در برخی از گونهها ،سوراخهای بینی ممکن است با
یک فالپ بینی پوشیده شده باشد .دندان مسطح و تاج بالنت این ماهیها ،مناسب خرد نمودن
طعمه سخت پوستان هستند .در اسکاتها ،دندان ردیف جلو برای گاز گرفتن و در پشت آنها
دندان سطر به سطر آمادة جایگزینی دندان بیرونی هستند که ممکن است از طریق سایش و
پارگی از دست بروند .جالب توجه است که در اسکاتها ،شکل دندان بالغین نر از جنس ماده
و یا نرهای نابالغ و حتی در طول فصل تولید مثل ،متفاوت هستند .شکافهای آبششی ،دهانة
خارجی آبشش هستند .هنگامی که یک ماهی نفس میکشد ،آب از طریق اسپراکل وارد و پس
از عبور از حلق ،از طریق رشتههای آبششی ،تبادل تنفسی اکسیژن و دی اکسیدکربن رخ
میدهد و سپس از طریق شکاف آبششی خروج مییابد .در اسکات و رای ،چهار تا هفت جفت
شکاف آبششی در دو طرف سر قرار دارد (.)3

دندان

اسپیراکل

آمپول لورنزینی

فینها

فلسها

شکافهای آبششی

شکل  :5برخی از اندامهای خارجی لقمهماهیها ()3
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(ب)

(الف)

لقمهماهی

رای عقابی ()Aetobatus narinari

)(Dasyatis americana

(ج)

یک اسکات

شکل  :9الف) یک رای عقابی ()Aetobatus narinari
ب) .یک گونة گرمسیری لقمهماهی ()Dasyatis americana
به دمها توجه شود .هر دو دارای یک دم طویل با یک اسپین زهرآگین
ج) یک اسکات زنده نگهداری شده در تانک در مرکز اقیانوس شناسی بدفورد
(دمهای سخت و عضالنی) ()3

تمام ماهیهای غضروفی دارای فلسهای پالکوئیدی با تعداد ،اشکال و مقیاسهای
متفاوت در گونههای مختلف هستند .در اسکات و رایها فلسهای پالکوئیدی معموالً از یک
یا چند ردیف دنتیکل (یا خار) در طول خط وسط پشت تشکیل شدهاند .در برخی از گونهها،
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فلسهای پالکوئیدی به ساختارهای آشکار قالب مانندی برای گزش و به صورت یک خار
دفاعی که مشخصه بسیاری از گونههای اسکات هستند تغییر یافتهاند .کوسهها ،لقمهماهیان
برای برقراری تعادل و تحرک خود تعدادی باله ( )Finsدارند .در اسکات ،باله پشتی برجسته
اما کوچک و واقع در نزدیکی پایان دم ،در حالی که در رای ،باله پشتی هم وجود ندارد و یا تا
حد زیادی در اندازه کاهش مییابد .در اسکات و رای ،این بالههای جانبی بزرگ "بال مانند"،
اغلب به طرف سر اتصال و برای حرکت استفاده میشود .همچنین ،کوسهها و لقمهماهیان
دارای بالههای لگنی کوچک بر روی هر دو طرف کلوآک هستند که به حفظ ثبات آنها کمک
مینمایند .در نرها ،این بالههای لگنی خلفی به اندام تنومند ،لوله مانندی به نام کالسپرها
( )claspersتغییر یافته است .دم اسکات و رای نقشهای مختلف را بازی میکند .دم رایها به
بلند و باریک شدن گرایش پیدا کرده و به استثناء رایهای الکتریکی معموالً جهت نیروی
محرکه ،استفاده نمیشود .در اسکاتها و بت رایها ،دم شامل خارهای تغییر یافتهای از
فلسهای پالکوئیدی با غده زهری در پایه آن است که از این خارهای دمی در دفاع در برابر
شکارچیان بزرگ مانند کوسهها استفاده میشود (شکل  .)9اهمیت دم سفت و سخت حالت
در اسکاتهای بالغ ،اهمیت کمتری داشته و به نظر نمیرسد که در حرکت و یا دفاع فعال
کارایی چندانی داشته باشند .با این حال ،ممکن است که دم برجسته عضالنی و سفت
اسکاتها ،برای تخلیه بار در ارگان الکتریکی ،کمک کننده باشد (شکل  -9ج).
ارگی الکتریکی ()Electric Organs
در میان ماهیهای غضروفی ،اندام الکتریکی تنها در اسکاتها و رای الکتریکی یافت
میشود .ارگان برقی رای الکتریکی که بخش گستردهای از باله سینهای را اشغال نموده است
بسیار قوی است و استفادههای تهاجمی برای به دام انداختن شکار و دفاعی برای تضعیف
شکارچیان دارد .در اسکات ،ارگان برقی نیز یک ساختار زوج ،در عضالت جانبی دم در دو
طرف ستون مهرهها تعبیه شده است .تخلیه الکتریکی ماهیهای الکتریکی (آذر ماهی برقی)
از  9تا  551ولت است و جریان الکتریکی از بخش منفی شکمی به سوی بخش مثبت پشتی
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انتقال مییابد .این ماهی میتواند چندین تخلیه ممتد را با شدت نزولی انجام دهد .شوک
الکتریکی ،اثرهای جدی در ناتوانی موقت انسان دارد و برای کودکان فوقالعاده خطرناک است.
تخلیه طوالنیمدت سیگنالهای الکتریکی برای مقاصد تهاجمی یا دفاعی ،آن را بسیار تضعیف
مینماید .در عوض ،این سیگنالها ،نقش مهمی را در رفتارهای ارتباطی ،از جمله تولید مثل
و پیمایش سرزمینی بازی میکنند .دم سفت اسکات اغلب برای تسهیل انتقال ضربان
الکتریکی ،برای برقراری ارتباط درون گونهای در طول فعالیتهای مهم مانند جفتگیری،
کاربرد دارد (.)51
طبقهبندی لقمهماهیان
بدون شک یکی از زیباترین موجودات دریایی ،لقمهماهی میباشد که با ظاهری کامالً
منحصر به فرد از دیگر آبزیان ،شناخته شده است (.)55
تقریباً حدود  511گونه از لقمهماهی که به دو باال خانوادة داسیتوتیده ( )Dasytoideaیا
اسکات واقعی و میلوباتوتیده ( )Myliobatoideaیا رای واقعی و هر باال خانواده به سه خانواده
که برخی از آنها نیز به زیر خانوادههایی تقسیم گردیدهاند (شکل  55( )۳و  .)59از بین
لقمهماهیهای داسیتوتید ،تنها گونه اوروژیموس ( )Urogymusفاقد خار دم و غیرزهرآگین
است.
عالوه بر این ،بسیاری از رایهای میلوباتوتید ،از جمله رایهای غول پیکر مانتا ( Giant

 ،)Manta Raysفاقد خار دم و غیرزهرآگین هستند (.)5۳
تخمین زده شده است که به تنهایی در هر سال در کلمبیا ،هزاران نفر در گستره خطر
گزند آسیبهای لقمهماهی مارینکل ( )Marinkelleآب شیرین شاخههای کم عمق آمازون
قرار گیرند (.)9
لقمهماهیهای داسیاتید ( )Dasyatidو اوروفید ( )Urolophidبه چند دلیل ،عامل اکثریت
گزشهای دریایی زهرآگین در انسان میباشند .اوالً ،این دو خانواده از لقمهماهیهای واقعی،
شامل بیشترین تعداد گونههای لقمهماهی در اقیانوسهای معتدل و گرمسیری سراسر جهان
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هستند .دوم و مهمتر اینکه موقعیت پشتی خار دم در لقمهماهیهای داسیاتید و اوروفید باعث
میشود که گزش در این گونه نسبت به گونههای دیگر تأثیر بیشتری داشته باشد .خارهای
لقمهماهی بلندتر و با موقعیت آناتومیک دورتر بر روی دم شالق مانند ،خطرات بیشتری را
برای انسان به بار میآورد (.)5۳
در رایهای پروانهای ( ،)Gymnuridaeخار دم پشتی کوچک ،طول کمتر از 5/1
سانتیمتر و متصل به قسمت ریشه دم هستند .در رای عقابی ( ،)Myliobatidaeطول خار دم
پشتی تا  55سانتیمتر میرسد ،اما در قسمت نزدیک به تنه در باالی ریشه دم قرار دارد (.)5۳

شکل  :۳تاکسونومی لقمهماهیها
* خانوادههایی با توان آسیب باال برای انسان ()1
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در لقمهماهیهای داسیاتید ( )Dasyatidو اوروفید ( ،)Urolophidتیغهای پشت دم،
دورتر از تنه نسبت به گونههای دیگر قرار گرفته است ( .)5۳در لقمهماهیهای داسیاتید
( ،)Dasyatidتیغهای پشت حتی تا  91سانتیمتر یا بیشتر از آن میرسد که از همه گونههای
دیگر لقمهماهیها بلندتر است .ترکیب تیغهای پشت دم بلند در لقمهماهیهای داسیاتید
( )Dasyatidو اوروفید ( ،)Urolophidباعث میشود که خطرناکترین گروه لقمهماهیها برای
انسان باشند (.)5۳
زهرهای لقمهماهیها و مکانیسمهای تلقیح زهر
از نظر تاریخی ،شاید کار راسل ( )Russellو همکاران پیشگام این مطالعات باشند که
نشان دادند ،زهر لقمهماهیها از بسیاری از پروتئینهای فعال آنزیمی که کاردیوتوکسیک و
حساس به حرارت هستند تشکیل شده است ( .)51-59به دلیل اهمیت موضوع ،در سال
 5319مطالعات مروری بر روی مخاطرات حمله لقمهماهیها انجام گرفته که متأسفانه به
راحتی قابل دسترس نمیباشند ( 59و .)53

فعالیت کاردیوتوکسیک زهر لقمهماهی اورولوفید ()Urobatis halleri
راسل و همکاران ،زهر لقمهماهی اورولوفید اوروباتیس هالری ( )Urobatis halleriرا مورد
مطالعه قرار دادند و نشان دادند که این زهر بسیار حساس به دمای این جانور حاوی '- 1

نوکلئوتیداز و فسفودی استراز است (.)51-56
فراکشن زهر محلول در آب ،دارای وزن مولکولی متوسط ،بسیار حساس به دما بوده که
به سرعت با حرارت غیرفعال میشود .ده اسید آمینه در آن مشخص شده است .نیتروژن و
کربوهیدرات در  511میلیگرم از زهر به ترتیب مقادیر  9/5و  9/9میلیگرم محاسبه گردیدند.
مقدار  LD50داخل وریدی سم لیوفیلیزه در  59میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن برآورد شده
است ( 56و .)59

دانشنامة توکسینولوژی دریایی

110

آنها همچنین در مطالعات دیگری نشان دادند که این ونومها موجب تغییرات در
سیستمهای قلبی و عروقی ،تنفسی ،عصبی و ادراری میگردند ( 51و .)5۳
مطالعة راسل و همکاران ( )5316نشان داد که تزریق داخل وریدی زهر لقمهماهی موجب
تغییرات مختلفی در الگوهای  ECGدر گربه میگردد .میزان تغییر در بیشتر موارد بستگی به
مقدار زهر تزریق داشته است .غلظتهای پایین سم ،موجب اتساع عروق محیطی ساده و گذرا و
یا انقباض عروق گردید .مقدار کمی از این زهر در ابتدا تولید کاهش ضربان قلب با یک افزایش
فاصلة  PRو یک بلوک دهلیزی بطنی درجه اول ،دوم یا سوم نمود .بلوک درجه دوم معموالً به
دنبال مهار سینوسی به وجود آمد .برگشت اثرات در دوزهای پایین در عرض  91ثانیه پس از
پایان تزریق رخ داد .پس از دریافت دوزهای بیشتری از زهر ،عالوه بر تغییرات فاصله  ،PRتغییرات
موج نسبتاً فوری در  STو  Tکه نشان دهنده ایسکمی و برخی آسیبهای عضالنی در حیوان
بود ،مشاهده گردید .این تغییرات قبل از برگشتن به حالت نرمال ،اغلب به مدت  51دقیقه باقی
میماند .هنگامی که مقادیر کشنده زهر تزریق میگردید الگوی غیرطبیعی و غیرقابل پیشبینی
مشاهده گردید .همه درجات بلوک دهلیزی بطنی ،مهار سینوسی ،بلوک بین بطنی ،کاهش دامنة
کمپلکس  QRSو درجات مختلف از ایسکمی و آسیب دیده شدند .تغییرات سریع انتقال دهلیزی
بطنی ،نشان دهنده اثر مستقیم زهر بر روی ائوریکول و تغییر در امواج  STو  Tنشان دهنده اثر
مستقیم زهر بر روی بطن بوده است ( .)5۳همچنین آشکار گردید که و نوم بر روی ضربان ساز
طبیعی قلب تأثیر میگذارد .مرگ حیوان در اثر سقوط سریع فشارخون و فروپاشی کامل سیستم
قلبی و عروقی حادث گشت ( 51و  .)5۳با این وجود ،مکانیسمهای مولکولی دقیق از اثرات
کاردیوتوکسیک این زهرها ،ناشناخته ماندهاند (.)1
همزمان با این تغییرات ،زهر پیامدهایی نیز در دستگاه تنفسی و سیستم عصبی مرکزی
( ،)56بدون هیچ تأثیری در انتقال عصبی -عضالنی ( )53داشت .عالوه بر این ،ادم ریوی ،تورم
سینوسهای کبدی و احتقان عروقی با نکروز اپیتلیال لولة هنله در کلیهها دیده شد (.)56
مطالعات محققان بر روی اثرات و نوم  ،Urobatis halleriدر حیوانات آزمایشگاهی ،هیچ
اثر ضدانعقادی ،همولیتیک و یا خواص مهار عصبی-عضالنی را نشان ندادند (.)5۳
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سلولهای التهابی در بافتهای نکروتیک
مطالعات مکانیسمی اثرات التهابی تلقیح زهر لقمهماهی توسط محققان نیروی دریایی
ایاالت متحده گزارش گردیده است (.)51
ژرماین ( )Germainو همکاران ( )5111در مطالعه خود ضمن بیان گزارش  5111گزش
ساالنه در ایاالت متحده ،ناشی از این جانوران دریایی زهرآگین ،عالئم بالینی پس از مسمومیت،
نظیر درد شدید فوری و متعاقب آن سیانوز همراه با ادم موضعی و پشتی ،نکروز موضعی
پیشرونده و زخم و گاهی اوقات گانگرن را بر شمردند .آنها برای مشخص کردن ارتشاح
التهابی در محل آسیب لقمهماهی ،بافت آسیب دیده را حدود  ۳روز پس از گزش ،مورد بررسی
قرار دادند .بافتشناسی معمول و لکه ایمونوهیستوشیمی برای نشانگرهای لنفاوی ،از جمله
 CD3 ،CD4و  KP-1 ،CD20 ،CD8و  TIAانجام گردید و یک منطقه مرکزی نکروز خونریزی
دهنده با ارتشاح اطراف سلولهای لنفوئیدی و ائوزینوفیل نشان داده شد.
حدود یک سوم از سلولهای تک هستهای ()T-cell-restricted intracellular antigen
 TIA+بودند .به نظر میرسد که این سلولها به طور عمده مربوط به سلولهای  CD3+و CD4+

بودند .آنها نتیجه گرفتند که این جمعیت منحصر به فرد از سلولهای التهابی و واسطههای
شیمیایی در زخم لقمهماهی ،ممکن است به واکنشهای بعدی التهابی حاد و نکروز دخیل
بوده و درمان در برخی از صدمات لقمهماهی به تعویق افتد (.)51
فعالیتهای پروتئازی لقمهماهی پوتاموتریگون فالکنری ()Potamotrygon falkneri
لقمهماهیهای آب شیرین در رودخانههای پارانا ،پاراگوئه ،اروگوئه و توکانتینس و
شاخههای فرعی آنها در برزیل بسیار فراوان هستند .در مطالعة که توسط حداد ( )Haddadو
همکاران در سال  511۳صورت گرفت ،جنبههای بالینی  9۳بیمار مجروح لقمهماهی آب
شیرین ارائه گردید .درد شدید از اولین عالئم آشکار بود .نکروز پوستی در درصد باالیی از
قربانیان ،به خصوص در بیشتر ماهیگیران و آبتنیکنندگان مشاهده شد .اقدامات درمانی اولیه،
مانند غوطهوری عضو آسیب دیده در آب داغ در مراحل اولیه تلقیح سم به ویژه در کنترل درد

دانشنامة توکسینولوژی دریایی

111

حاد ،بسیار مؤثر واقع شده بودند؛ با این حال ،از نکروز پوستی جلوگیری ننموده بود.
عصاره سم لقمهماهی آب شیرین پوتاموتریگون فالکنری (،)Potamotrygon falkneri
یک باند قوی حدود  55کیلو دالتونی را در روش  SDS-PAGEنشان داد .اجزای مختلف
دیگری بین  51تا  591کیلو دالتون در عصاره زهر شناسایی شد .بسیاری از آنها که دارای
جرم مولکولی باالی 91و  511کیلو دالتون بودند به ترتیب دارای فعالیتهای ژالتینازولیتیکی
و کازئینولیتیکی بودند .فعالیت هیالورونیدازی تنها در یک جزء حدود  9۳کیلو دالتونی
تشخیص داده شد (.)55
چنین ترکیبات فعال آنزیمی در زهر لقمهماهی آب شیرین میتواند به الگوی منحصر به
فرد نکروز پوستی و برخی دیگر از تصاویر بالینی موضعی بسیاری از مجروحان لقمهماهی
آبهای شیرین برزیل را توجیه نماید (.)55
برخی از زهرهای خار لقمهماهی خال آبی ()Neotrygon kuhlii
بومان ( )Baumannو همکاران در سال ( )515۳بر روی عصاره زهر پروتئینی بافت خاردار
لقمهماهی خال آبی (( )Neotrygon kuhliiشکل  )1مطالعهای انجام دادند (.)59
یک روش جدید برای تسهیل استخراج زهر نمونهها و حذف آلودگیهای موکوسی ،با
استفاده از یک پروتکل چند مرحلهای ،عمدتاً شامل ترسیب و تخلیص با آمونیوم سولفات
( )AMSبا یا بدون استون ( )AcOHمورد استفاده قرار گرفت .نمونههای حاصل از دو تخلیص
بر روی یک  D5ژل  SDS-PAGEتک بعدی مقایسه شدند .باندهای حاصل از سولفات آمونیوم،
مشابه ترکیب سولفات آمونیوم و استون بود .با این حال ،باندهای حاصل در نمونه استون به
دلیل ترسیب آلودگیهای موکوسی قویتر و حذف آالیندهها ،خواناتر بودند (شکل .)۳
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شکل  :1الف) لقمهماهی آبی خالدار  Neotrygon kuhliiجمعآوری شده از خلیج مورتون و سیستم
زهری آن؛ ب) عکس میکروسکوپی استریو از خار زهری آن در بزرگنماییهای مختلف ()59

(الف)

(ب)

شکل  :۳الف)  SDS-PAGEتک بعدی از عصارة خار زهر پروتئینی لقمهماهی  N. kuhliiدر مراحل
مختلف پروتکل پاکسازی پروتئین؛  = AMSسولفات آمونیوم و  = AcOHاستون؛
رنگ آمیزی ژل با کوماسی بلوی G250؛
ب) همان مشخصات ،ژل  SDS-PAGEدو بعدی ()59

تزریق  51میکروگرم به صورت  i.p.زهر ترسیب شده با سولفات آمونیوم ،موجب یک
اریتم فوری و تورم قابل توجه یک انگشت پا ( 9/99±1/51میلیمتر) نسبت به انگشت پای
طرف مقابل (به عنوان کنترل) ،و تزریق همان مقدار زهر با رسوب استون نیز با حفظ فعالیت
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حدود ( 5/36±1/56میلیمتر) نسبت به انگشت مقابل با کمی اریتم کمتر ،موجب گردید.
پاسخهایی از جمله شروع خود به خودی لیس زدن یا بلند کردن پا عقبی ،برای هر دو زهر
خام ،مشاهده شد.
چندین نوع پروتئین از بافت خار لقمهماهی  N. kuhliiشناسایی گردیده شده است (شکل
 6و جدول  .)5این پروتئینها شامل هموگلوبین زیرواحد آلفا ،سیستاتینها ،گالیکتین ،فعال
کنندة گانگلیوزید  ،GM2گلوتاتیون  -Sترانسفراز ،مهار کنندة االستاز لکوسیت ،ترانسدوالز،
 ATPسنتاز ،پروکسیردوکسین  ۳و دی فسفات کیناز نوکلئوزیدی نوع  IIIرشته متوسط بودند
(.)59

شکل  :6پروتئینهای موجود در بافت خار لقمهماهی  N. kuhliiو درصد ()59

عصاره و نوم  N. kuhliiحاوی ترکیبات پروتئینی متعدد نسبتاً پیچیده است (جدول .)5
برخی از این پروتئینها مربوط به حفظ ساختار ،انتقال و متابولیسم بدن و تعدادی از این
پروتئین نیز به عنوان یک توکسین قلمداد میشوند .تشخیص پروتئینهای موجود در عصاره
زهر  N. kuhliiتوسط ( )LC–MS/MSانجام شد .انواع این پروتئینها در جدول ( )5نشان داده
شدهاند (.)59
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جدول  :5انواع پروتئینهای به دست آمده از عصارة خار ( )barbلقمهماهی N. kuhlii

نوع پروتئین

UniProt match

عملکرد

پروتئین ریبوزومی اسیدی ۳1s
 ATPسنتاز
کورونین
سیستاتین
سیتوکروم C
فریتین
گالکتین
فعال کنندة  GM2گانگلیوزیدی
گلوتاتیون  –S-ترانسفراز
هموگلوبین زیرواحد آلفا
مهار کنندة االستاز لکوسیت
نوکلئوزید دی فسفات کیناز
پروکسیردوکسین ۳
ترانسدوالز
فیالمنت میانی نوع III
کانالهای آنیونی وابسته به ولتاژ

K4GJD9

طویلسازی در سنتز پروتئین
تولید ATP
اکتین باندینگ پروتئین
مهار سیستئین پروتئیناز
فعالیت حمل الکترون
اهمیت در هوموستازی آهن
اپوپتیک ،پرو و آنتیاینفالماتوری
فعالیت نامشخص
دتوکسیفیکاسیون سلولی
آنتی میکروبی
التهاب
فعالیتهای تنظیمی
فعالیتهای آنتیاکسیدانی
متابولیسم گلوکز
ساختاری
نفوذ مولکولهای هیدروفیلیک

Q9PTY0
F1QDY7
Q28988, J7FQE8
Q6DKE1
Q801J6
H2UTD9
K4FYQ1
Q9TSM5
P56691
R0LF52
G3HBD3
K4FY71
Q28H29
P23729
Q9IA66

گالیکتین ()Galectins
ترکیبی به نام گالکتین در عصاره زهر لقمهماهی خال آبی ( ،)Neotrygon kuhliiتوسط
بومان ( )Baumannو همکاران در سال ( )515۳شناسایی گردید ( .)59گالکتینها لکتینهایی
هستند که با پروتئینهای کربوهیدراته خود شناخته میشوند .دیگر ساختارهای با بنیان لکتین
به ویژه لکتینهای نوع  Cترکیبات توکسیکی هستند که قبالً در ونومهای مارها ،کرمهای
ابریشم لونومیا و ماهیهای استخوانی تاالسوفیرین ناترری ( )Thalassophryne nattereriدیده
شده بودند .این ترکیبات دارای فعالیتهای ضدانعقادی (شکل  ،)9پیش انعقادی ،مدوالسیون
پالکتی (شکل  ،)3میوتوکسیک و هماگلوتیناسیون هستند (.)5۳
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شکل  :9اثرات مهارکنندهها و فعال کنندههای و نوم پروتوتئینهای شبه لکتینی
نوع (CLPs) C -در روند آبشار انعقاد خون ()5۳

شکل  :3مکانیسم مدولوسیون عملکرد پالکتی پروتوتئینهای شبه لکتینی
نوع CLPs( C -زهر ()5۳
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با وجود عدم ارتباط ساختاری گالکتینها به لکتین نوع – C-type lectin-)CLPs( ،C

 ،like proteinsتعدادی از این پروتئینها دارای فعالیت آپوپتیک و پیش التهابی یا ضدالتهابی
میباشند (.)51

شکل  :51شکل شماتیک بررسی اجمالی از دخالت گاالکتینها در روند التهاب؛ (نقطههای سیاه)،
تولید شده به طور مثال توسط ماکروفاژها ( )Møو سلولهای اندوتلیال ممکن است در درگیر کردن
لکوسیتهای پلیمورفونوکلئر ( )PMNLجریان خون نقش داشته باشند .گاالکتینها ممکن است
گفتمان  PMNLبا اندوتلیوم و همچنین تسهیل مهاجرت از طریق ماتریکس خارج سلولی ()ECM
توسط کموتاکتیک و ارتباط متقابل سلولی به ماتریکس پروتئین اساسی مشارکت نماید .عالوه بر این،
در تعامل با باکتریهای مهاجم ،گاالکتینها ممکن است به عنوان اپوسونینها عمل کنند و موجب
تسهیل پیوست بین  PMNLو باکتریها گردند .با فعالسازی انفجار تنفسی در  ،PMNLگاالکتینها
ممکن است از هر دو طریق دفاع ضدباکتری و همچنین در تخریب بافت التهابی شرکت کنند (.)51

گالکتینها یکی از تنها دو لیگاند القاءگر مرگ سلولی بوده و با اتصال به لیگاند ساکاریدی
خاصی واقع در سطح سلولی گلیکوپروتئینها یا گلیکوزیدها برای آغاز آپپتوز ،عمل مینمایند.
گاالکتینها به عنوان زهری بالقوه ،در آپپتوز و علت اولیه درد شدید زخم هنگام زهرآلودگی
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انسان توسط ماهی دخیل بوده و فعالیت عملکردی دارد کالکتینها تنها تحت شرایط خاص و
به شیوه حساس به الکتوز قادر به فعال کردن  -NADPHاکسیداز از نوتروفیلهای انسانی
هستند .مواردی از این دست در رشته گلیکوبیولوژی ( )Glycobiologyبه سرعت در حال
گسترش است ( .)59شکل ( )51مشارکت گالکتین را در روند التهاب نشان میدهد.
گالکتینها ممکن است به عنوان مدیاتورهای پیش التهابی و ضدالتهابی عمل نمایند و
افزایش درک ما در خصوص به دست آوردن این تعادل توسط این ترکیبات و نیز جهت تنظیم
فرایندهای التهابی در داخل بدن از اهمیت زیادی برخوردار است (.)59
پروکسیردوکسین ))Peroxiredoxin-6)PRDX6(( 6
از سال  ،5339ساختار کریستالی شش پروکسیردوکسین شامل چهار Cys-5
پروکسیردوکسین ( PrxII ،TryP ،PrxIو  ،)AhpCیک پروکسیردوکسین  Cys-5آتیپیک

( )PrxVو یک پروکسیردوکسین  )PrxVI( Cys-5شناسایی گردیده است (شکل .)5۳( )55

شکل :55ساختار کریستالی شش پروکسیردوکسین ()5۳
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یک نوع پروتئین در عصاره و نوم  N. kuhliiبه نام پروکسیردوکسین  ۳شناسایی گردید.
سهم این پروتئین بر اساس این دادههای بیان ژنی ،نشان دهنده  51درصد از کل و نوم
 N. kuhliiبود (.)59
پروکسیردوکسینها یک خانواده مهم آنزیمهای آنتیاکسیدانی هستند که در موجودات
وجود دارند و در کنترل سطح پراکسید (شکلهای  55و  )59ناشی از سیتوکین مربوط به
واسطه انتقال سیگنال سلولی نقش دارند (.)5۳

شکل  :55مکانیسم انواع پروکسیردوکسین ()5۳
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شکل  :59شمایی از عملکرد پروکسیردوکسین در کاهش  H2O2و هیدروپروکسیدهای فسفولیپید؛
،PL ،phospholipid ،PLOOH ،phospholipid hydroperoxide ،PLOH ،phospholipid alcohol
SOD ،superoxide dismutase

ترکیب  PRDX6یک پروتئین دو عاملی است که یکی از عملکرد اصلی آن هیدرولیز
چربی از طریق فعالیت فسفولیپاز  A2میباشد (شکل .)56( )5۳
آنزیمهای  PLA2دارای اثرات و فعالیتهای ضدپالکتی ،میوتوکسیک و نوروتوکسیک
میباشند .بنابراین ،شبیه به فعالیت  PLA2مشاهده شده در دیگر زهرهای جانداران زهرآگینی
چون مارها و عروس دریایی PRDX6 ،ممکن است به فعالیتهای زهر لقمهماهی N. kuhlii

یاری نماید (.)59

شکل  :5۳موقعیت مراکز کاتالیتیک پروکسیرودوکسین در کریستال هومودیمر؛
 Ser32-His26-Asp140روی سطح پروتئین فعالیت )59( PLA2
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سیستاتینها
دو سیستاتین از آنالیز پروتئومیک عصارة زهر تیغ ( )barbلقمهماهی خال آبی
( )Neotrygon kuhliiشناسایی گردیده است که بر اساس دادههای بیان ترانسکریپتومی در
مجموع  53درصد از کل زهر را تشکیل داده بودند (.)59
سیستاتینها ( )Cystatinsیک باال خانواده بزرگی از پروتئینهای مهار کنندة قوی
سیستئین پروتئینازها از جمله پاپائین و کاتپسینها میباشند ( 53و  .)91این ترکیبات قبالً
در زهر برخی مارها نظیر کبرای تایوانی ( )95( )Naja naja atraو عنکبوت چیلوبراکیس
جینگژو ( )95( )Chilobrachys jingzhaoو همچنین در بزاق کنههای اورنیتودوروس موباتا
( )99( )Ornithodoros moubataو ایکسودس اسکاپوالریس ()9۳( )Ixodes scapularis
شناسایی گردیده بودند.
در مارها ،نقش توکسیک آنها به درستی مشخص نشده است ،هر چند که توکسین زهر
سیستاتینها ممکن است آنزیمهای دفاعی قربانی را مهار و در نتیجه ،فعالیت زهری دیگر
اجزای زهر را تسهیل نمایند (.)59
همچنین ممکن است سیستاتینها با فرآیندهای لخته شدن توسط مهار کاتپسین متصل
به ترکیباتی چون آنکسین ،)Annexin-2( 5-با عمل بر گیرندههای سطح سلولی برای
فعالسازی پالسمینوژن بافتی ،پالسمینوژن و پالسمین ،تداخل ایجاد نمایند (.)91
هر دو سیستاتین مشابه به پروتئینهای سیستاتینی شبه β-جدا شده از سایر جانوران
هستند .با این وجود ،تجزیه فیلوژنتیک خانواده ژن سیستاتین نشان داد که این دو ترکیب
شناسایی شده در و نوم  ،N. kuhliiغیرمونوفلیتیک ( )non-monophlyeticبوده و با
سیستاتینهایی که قبالً از سایر جانوران زهرآگین دیگر به دست آمده بودند غیرهمولوگ
هستند و ژنهای آنها حداقل چهار برابر دیگر جانوران زهرآگین هستند (.)91
اورپوترین ()Orpotrin
لقمهماهیهای آب شیرین آمریکای جنوبی از تک خانواده ( )Potamotrygonidaeهستند
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که شامل سه جنس معتبر پلسیوتریگون ( ،)Plesiotrygonپاراتریگون ( )Paratrygonو
پوتاموتریگون ( )Potamotrygonمیباشند (.)9۳
برخی از گونههای لقمهماهیان پوتاموتریگونیده ،بومی اکثر آبهای شیرین رودخانههای
پارانا ،توکانتینس و انشعابات آن در برزیل بوده و علت صدمات مکرر به انسان به شمار میآیند.
در یک مطالعة کاتیا ( )Katiaو همکاران در سال ( )511۳به جداسازی ،خصوصیات
بیوشیمیایی و شناسایی و نوم  ،Potamotrygon gr. Orbignyiبه دست آمده از رودخانه پارانا
پرداختند .به کمک طیف سنجی جرمی و تعیین توالی ،پپتید جدیدی تحت نام اورپوترین
( )Orpotrinبه طور کامل شناسایی شد (.)96
از آنالیز کروماتوگرافی  RP-HPLCزهر  ،P. gr. orbignyiحدود  51پیک اصلی واضح به
دست آمد .پیک انتخاب شده ،مربوط به این پپتید نسبتاً آبدوست بود که در کروماتوگرام با
یک پیکان نشان داده شده است (شکل  -51الف).
(الف)

(ب)

شکل  :51الف) پروفایل  RP-HPLCزهر  P. gr. orbignyiدر  ،551 nmپیک انتخاب شده ،مربوط به
پپتید اورپوترین ()Orpotrin؛ ب) اسپکتروم  MALDI-TOF/MSاورپوترین ( )Orpotrinتخلیص شده

فراکشنها نیز توسط طیف سنجی جرمی  MALDI-TOF/MSمورد آنالیز قرار گرفتند
(شکل  -51ب) و مشخص گردید که این و نوم مخلوطی غنی از پپتیدها و پروتئینها در
محدوده وسیعی از جرمهای مولکولی میباشد (.)96
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ساختار اولیه اورپوترین ،با یک جرم مولکولی  5115/۳3دالتون از طریق ،de novo Ms-Ms
توالی  HGGYKPTDKبه دست آمد (.)96
این پپتید ،هماکنون به عنوان یک تنگ کنندة عروقی برای مصارف غیرانسانی با درجه
خلوص  3۳/9درصد ،توسط کمپانی نووپروالب ،در بستهبندی ویال  1میلیگرمی ارائه میگردد
(شکل .)5۳

شکل  :5۳پپتید اورپوترین به عنوان یک تنگ کنندة عروقی ،تولید شده توسط کمپانی نووپروالب؛
منبع:
موجود در:

novoprolabs

http://www.novoprolabs.com/p/vasiconstrictor - peptide - orpotrin - 305272.html

این مطالعه نشان داد که بقایای توالی  36-511با کراتین کیناز جور است ،اما شباهتی
به پپتیدهای زیست فعال شناخته شده نداشت .در این مطالعه همچنین مشخص گردید که
در شرایط فیزیولوژیکی هنگام استفاده موضعی  51میکرولیتر از محلول یک میلیموالر پپتید
اورپوترین ،اثرات تنگ کنندة عروقی در عضالت کرماستر موش مشاهده میشود .این عمل،
انتخابی بوده و محتمل است که مستقیماً بر روی آرتریولهای بزرگ شبکة ریزگردش خونی
عمل نماید هر چند که مکانیسم عمل دقیقی ارائه نگردیده است (.)96
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پورفالن ()Porflan
یک پپتید زیست فعال از زهر لقمهماهی پوتاموتریگون اوربیگنئی ( Potamotrygon gr.

 )Orbignyiرودخانههای توکاتینس و پارانای ایالت توکاتینس برزیل به دست آمد .پس از آنالیز
کروماتوگرافی زهر  P. gr. orbignyiتوسط  ،RP-HPLCآنالیز فراکشنها توسط MALDI-

 TOF/MSصورت گرفت و وزن مولکولی  511۳/13دالتون به دست آمد (شکل .)56
(الف)

(ب)

شکل  :56آنالیز کروماتوگرافی و نوم  P. gr. orbignyiتوسط  ،RP-HPLCپیک انتخاب شده با یک
پیکان ،مربوط به این پپتید پورفالن ( )Porflanاست (الف) .آنالیز فراکشنها توسط طیف سنجی
جرمی  ،MALDI-TOF/MSوزن مولکولی  511۳.13دالتون ( )511۳/135 m/zرا برای پپتید
پورفالن نشان میدهد (ب) (.)99

از تعیین توالی آن ،یک پپتید با توالی اسید آمینه  ESIVRPPPVEAKVEETPEبه
دست آمد (شکل  )59که هیچ همسانی با پپتیدها و پروتئین شناخته شده نشان نمیداد (.)99
اثرات پیش التهابی و التهابی این پپتید ،با افزایش تعداد گلبول سفید خون در
سیاهرگهای پس مویرگی عضالت کرماستر موش نشان داده شد .عالوه بر این ،شبیه
سازیهای دینامیک مولکولی پیشبینی نمود که پورفالن ،بدون کمک قادر به عبور از غشاء
بیولوژیکی نیست و لذا ممکن است برای تحریک فعالیت با انتقال فعال ،دامنههای خارج سلولی
را ،مورد هدف قرار دهند ( .)99پورفالن و آنالوگهای آن به طور شیمیایی سنتز و توسط RP-

 HPLCو طیف سنجی  MALDI-MSمورد آنالیز قرار گرفتهاند (جدول .)5
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شکل  :59پورفالن ،یک پپتید با توالی اسید آمینه ESIVRPPPVEAKVEETPE

جدول  :5پورفالن و آنالوگهای شیمیایی سنتزی آن همراه با جرم مولکولی
پپتیدها

توالی

پورفالن (طبیعی)
پورفالنN-
پورفالنC-

ESIVRPPPVEAKVEETPE
ESIVRPPPVE
VEAKVEETPE

جرم مولکولی

جرم مولکولی

(مشاهده شده)

(تئوری)

511۳/135
5555/1۳
5591/۳5

511۳/1۳
5555/۳5
5591/1۳

فعالیتهای میوتوکسیک زهرهای پلسیوتریگون ایوام و پوتاموتریگون موتورو
مشخص گردیده است که زهرهای به دست آمده از عصارة موکوس خار پشتی
لقمهماهیهای آبهای شیرین آمازون در دریاچه جانائواکا ،رود سولیموئس نزدیک شهر
مانائوس به نامهای پلسیوتریگون ایوام ( )Plesiotrygon iwameو پوتاموتریگون موتورو
(( )Potamotrygon motoroشکل  ،)53دارای فعالیت میوتوکسیک هستند.
پروفایل الکتروفورتیک به دست آمده از عصارههای موکوس ناحیة پشتی ()dorsal region
خار لقمهماهی  P. motoroمتفاوت بودند (شکل  .)51 -Aدر عصارههای ناحیة پشتی جانور،
یک گروه قوی و منتشر حدود  ۳5کیلو دالتون ،اجزای پروتئولیتیک بین  19و  ۳5حال
کیلودالتون و نیز یکی دیگر در  ۳کیلودالتون (شکل  )51 -Cو همچنین در عصاره خار یک
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گروه منتشره حدود  51کیلو دالتون ،باندهای مختلف بین  19تا  56کیلو دالتون و اجزای
پروتئولیتیک باالی  19کیلو دالتون در  P. motoroدیده شدند .پروفایل الکتروفورزی
عصارههای منطقه پشتی و خار در  P. iwameبا یک باند قوی و منتشر  51کیلو دالتون (شکل
 ،)51 -Bو نیز اجزای پروتئولیتیک  ۳و  ۳1کیلودالتون مشابه بودند (شکل .)51 -D

شکل  :53لقمهماهیهای پوتاموتریگون موتورو ) (A) (Potamotrygon motoroو پلسیوتریگون ایوام
) (B) (Plesiotrygon iwameآبهای شیرین آمازون در دریاچه جانائواکا ،رود سولیموئس نزدیک
شهر مانائوس

شکل  :51پروفایل الکتروفورتیک عصارههای موکوس لقمهماهیهای  Potamotrygon motoroو
Plesiotrygon iwamae؛ ( :)Aپروفایل الکتروفورتیک عصارههای موکوس منطقه پشتی و خار P.
motoro؛ ( :)Bپروفایل الکتروفورتیک عصارههای موکوسی منطقة پشتی و خار P. iwame؛
( :)Cزیموگرافی عصاره مخاط منطقه پشتی و خار  .P. motoroو  :Dزیموگرافی عصارة مخاط منطقه
پشتی و خار P. iwame
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 5۳ساعت پس از تزریق  ۳11میکروگرم و نوم به عضله اسکلتی موش ،دژنراسیون
فیبرهای عضله ،نکروز انعقادی واضح و همچنین التهاب دیده شدند .حضور نوتروفیلها،
ماکروفاژها و همچنین کاهش تعداد ائوزینوفیلها و لنفوسیتها مشخص بود.
بر اساس آنالیز مورفومتریک ،اثر رابدومیولیز ناشی از تزریق زهر  P. motoroدر موشهایی
که به آنها و نوم  P. iwameتزریق شده بودند بسیار شدیدتر بود و فعالیتهای سیستمیک و
موضعی میوتوکسیک بیشتری دیده شدند (.)93
قبالً رابدومیولیز با افزایش سطح  CKتام و  CK-MBدر یک ماهیگیر آسیب دیده توسط
یک لقمهماهی از خانواده داسیاتیس ،گزارش گردیده است (.)۳1
فعالیتهای کولینومیمتیکی زهر لقمهماهی پوتاموتریگون موتورو
اعتقاد بر این است که و نوم لقمهماهی آب شیرین  P. motoroدارای فعالیتهای مقلد
کولینرژیک میباشد (.)۳5
زهر به دست آمده از عصاره خار این لقمهماهی ،سبب افت فشارخون در موشهای
صحرایی بیهوش گردید که این عمل را به گشادگی رگهای محیطی ،از طریق فعال شدن
گیرندههای موسکارینی نسبت دادهاند (.)۳5
برخی فعالیتهای بیولوژیکی زهرهای لقمهماهیهای دریایی
( )Dasyatis guttataو رودخانهای ()Potamotrygon falkneri
یک مطالعه مقایسهای بین عصاره بافت گزشی لقمهماهیهای دریایی
( )Dasyatis guttataو رودخانهای (( )Potamotrygon falkneriشکل  )55به دست آمده از
آبهای برزیل ،انجام گردید (.)۳9
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(ب)

(الف)

شکل  :55الف) لقمهماهیهای دریایی ()Dasyatis guttata
و ب) رودخانهای ()Potamotrygon falkneri

تنها عصاره بافت گزشی  P. falkneriبه صورت وابسته به دوز واکنشهای ادم موضعی،
اریتم و رنگ پریدگی ،اکیموز ،نکروز و یک واکنش التهابی شدید در محل تزریق نشان دادند.
هیچ نشانهای از واکنشهای التهابی در تزریق زهر  D .guttataحتی در دوزهای باالتر (۳11
میکروگرم) به حیوانات آزمایشگاهی مشاهده نشد (جدول .)9
جدول  :9واکنشهای موضعی و نکروز ناشی از زهرهای  P. falkneriو D. guttata

(دادهها بر اساس )Mean±SD
عصارة بافت گزشی

نکروز

واکنشهای موضعی

()μg

( )mm

( )mm

2

2

D. guttata

511
511
۳11

1
1
1

1
1
1

P. falkneri

511
511
۳11

1
55/1±59/1
59/9±51/9

6/1±55/۳
95/1±5۳/9
535/1±5۳/1
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مرگ و میر در جانوران ،تنها در تزریق زهر  P. falkneriمشاهده شد .تزریق 911
میکروگرم از عصاره بافت گزشی  P. falkneriدر عرض  5۳ساعت برای همه جانوران ،مهلک
بود (جدول .)۳
جدول  :۳فعالیت کشندگی زهرهای  P. falkneriو D. guttata

(تجویز  i.pدوزهای مختلف دو و نوم به موشها ())n=۳
کشندگی ()h

عصاره بافت گزشی
(میکروگرم)

5۳

۳9

1 /۳
1 /۳
1 /۳
1 /۳

1 /۳
1 /۳
1 /۳
1 /۳

1 /۳
1 /۳
5 /۳
۳ /۳

1 /۳
1 /۳
9 /۳
۳ /۳

D. guttata

511
511
۳11
911
P. falkneri

511
511
۳11
911

شکل  55الگوی الکتروفورتیک عصاره بافت  P. falkneriو  D. guttataرا نشان میدهد.
در  ،SDS-PAGEاجزای بسیاری با جرمهای مولکولی مشابه در هر دو عصاره بافت گردیدند
که به طور عمده ،در باالی  9۳کیلودالتون ،جدا شدن آنها دشوار بوده است .برخی از گروههای
حدود  55کیلو دالتون به طور انحصاری و همچنین یک گروه قوی و منتشر بین  ۳9و ۳1
کیلو دالتون در عصاره بافت  P. falkneriمشاهده شده بود .ژل همچنین در هر دو عصاره ،یک
باند زیر  59کیلو دالتون را نشان داد .حداقل  5۳باند در هر دو عصاره بافت ،روی ژلها توزیع
شده بودند (شکل .)55
فعالیتهای میوتوکسیک فقط در زهر  P. falkneriدیده شدند (شکل .)59
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شکل  :55پروفایل الکتروفورتیک  51-۳ SDS-PAGEدرصد ونومهای  P. falkneriو D. guttata

( 1میکروگرم) (رنگآمیزی ژل نقره؛ اعداد سمت راست جرم مولکولی مارکر)

شکل  :59فعالیت میوتوکسیک ونومهای  P. falkneriو  511 ،511( D. guttataو  911میکروگرم)؛
* تفاوت معنیدار آماری بین دو گروه مورد و کنترل منفی( )PBSو گروه کنترل مثبت
( 511میکروگرم سم مار )P>1/11( )Bothrops jararacussu ،Bjssu
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فعالیت ادماتوژنیک در هر دو زهر مشابه و وابسته به دوز بودند .فعالیت ادماتوژنیک هر
دو عصاره بافت در  51دقیقه پس از تزریق عصاره بافت به اوج خود رسیده و تا  5۳ساعت به
تدریج کاهش یافته بود (شکل  .)5۳اثرات درد نیز در هر دو زهر دیده میشد که در زهر
 P. falkneriدو برابر  D.guttataبود (شکل .)51

شکل  :5۳فعالیت ادماتوژنیک لقمهماهیهای  )A( P. falkneriو )B( D. guttata

شکل  :51فعالیت درد ونومهای  P. falkneriو D. guttata؛ به منظور بررسی فعالیتهای درد،
دوزهای مختلف هر عصاره در  91میکرولیتر از  PBSرقیق و به صورت  i.p.تزریق گردید .از  PBSبه
عنوان کنترل منفی استفاده شد .واکنش حیوانات به لیسیدن و یا گزیدن انگشت تزریق در طول یک
دورة  91دقیقه بیان شد (*.)P>1/11
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فعالیتهای همولیز ،فسفولیپاز  A2و انعقادی در هیچ یک دیده نشد .واکنش متقاطع
آنتیژنیک توسط االیزا و وسترن بالت با استفاده از آنتیبادی در خرگوش به ویژه در جرمهای
مولکولی باالی  55 kDaقابل توجه بودند .هر دو زهر حاوی آنزیمهای پروتئولیتیک در برابر
کازئین ،ژالتین ،و فیبرینوژن بودند ولی فعالیت متالوپروتئینازی مشاهده نشدند .فعالیت
هیالورونیدازی فقط در زهر  P. falkneriدیده شد (شکل .)5۳

شکل  :5۳فعالیتهای کازئینولیتیک ،ژالتینولیتیک ،فیبرینوژنولیتیک ( 51میکروگرم) و
هیالورونیدازی ( ۳1میکروگرم) زهرهای  P. falkneriو D. guttata
با استفاده از 55/1درصد SDS-PAGE؛ (اعداد سمت چپ مربوط به نشانگر جرم مولکولی؛
مناطق روشن در ژل نشان دهنده نواحی فعالیت آنزیمی) ()۳9
این نتایج نشان میدادند که زهر  P. falkneriدارای سمّیّت بیشتری نسبت به زهر D. guttata

هستند .این نتایج ،اینکه چرا صدمات انسانی این جانوران در آبهای شیرین مراتب بیشتری
داشتند را توجیه مینمود (.)۳9
تغییرات بافتی در پوست موش
ناشی از تلقیح زهر عصارة بافت پوشش خار P. falkneri

آنتونیازی ( )Antoniazziو همکاران در سال  5155مطالعهای را با هدف بررسی تغییرات

توکسینولوژی لقمه ماهیان

111

بافتی در پوست موش ،ناشی از تلقیح زهر ناشی از عصاره بافت پوششی خار لقمهماهی P.

 ،falkneriجمعآوری شده از رودخانه پارانا در مرز سائوپائولو و ماتو گروسو دو سول ایاالت در
جنوب غربی برزیل طراحی نمودند (.)۳۳
و نوم لقمهماهی  P. falkneriموجب تحریک واکنشهای موضعی در محل تزریق گردیده
بود .واکنشهای التهابی شدید در محل تزریق شامل ادم ،اریتم ،رنگ پریدگی و نکروز بودند
تزریق  PBSبه حیوان کنترل با هیچ واکنش التهابی روبرو نبود (شکل .)56
سه ساعت پس از تزریق ،انقباضات هستهای و هایپرکرومازی ،در چند سلول اپیدرمی
پایه و فولیکولهای مو ،با جدا شدن آغازین اپیدرم از درم ،با شواهدی از ادم خفیف نشان داد،
اما هیچ ارتشاح التهابی یا خونریزی مشاهده نشد .سلولهای عضله اسکلتی هایپرائوزینوفیلی
خفیف و دژنراسیون سیتوپالسمی فاصله کانونی ،ترومبوز حاد تنها در یک رگ خونی در درم
عمیق دیده شد.
شش ساعت پس از تزریق ،کانونهای متعدد اپیدرمی جدا شده از درم سطحی مشاهده
شدند .عالوه بر ادم ،ارتشاح التهابی بسیار خفیف متشکل از نوتروفیلها و ماکروفاژها ،به
خصوص در بافت زیر جلدی و همچنین ترومبوز حاد چند رگ خونی در عمق پوست و کانون
نکروز انعقادی سلولهای عضالنی اسکلتی بدون هیچ گونه خونریزی وجود داشت .بعد از 5۳
ساعت از تزریق ،نکروز انعقادی کامل پوست ،واضح و با دوام مشهود بود و تغییرات نکروتیک،
اپیدرم ،درم ،بافت زیر جلدی و ماهیچههای اسکلتی را تحت تأثیر قرار داده بود .کانون اروسیون
اپیدرمی و ارتشاح التهابی حاد خفیف و همچنین مجموعههای بقایای سلولی در درم و اپیدرم
فوقانی مشهود بود .هموراژی وجود نداشت و تعداد بسیار کمی از رگهای خونی ،ترومبوز را
نشان دادند .در یک مورد عفونت باکتریایی اپیدرمی سطحی دیده میشد (.)۳۳
گزارشهایی از اثرات زهر لقمهماهیهای آب شیرین بر روی انسان و حیوانات آزمایشگاهی
وجود دارد که موجب القای نکروز و واکنش التهابی در محل تزریق زهر  P. falkneriشدهاند
( 55و .)55
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شکل  :56تظاهرات ماکروسکوپی پوست موش (سمت داخلی) پس از تزریق عصارة بافت
خار  P. falkneriدر زمانهای مختلف؛
واکنش موضعی و نکروز پس از  65 ،5۳ ،۳ ،9و  3۳ساعت (به ترتیب )A-E
مورد بررسی قرار گرفتند .حیوان کنترل ()F( )PBS

برخی ترکیبات فعال زیستی عصاره خام لقمهماهی D. jenkinsii

عصاره خام لقمهماهی ، jenkinsii Dasyatisبه طور سنتی برای درمان شکایات التهابی و
آرتریت توسط ماهیگیران و مردم محلی استفاده میشده است (.)۳1-۳6
راویتکاندیران ( )Ravitchandiraneو همکاران در سال  ،5159مطالعهای را به منظور
بررسی سمّیّت ارگان ،شناسایی ترکیبات فعال زیستی و همچنین اثرات ضددردی و ضدالتهابی
عصاره خام لقمهماهی  D. jenkinsiiانجام دادند ( .)۳6آنالیزهای شیمیایی و طیفی عصارهها
با استفاده از  FT-IRو  GC-MSانجام گردیدند.
آنالیز  GC-MSحضور سه ترکیب در زمانهای ماندگاری بین  56/3۳5تا  51/551دقیقه
را نشان دادند (شکل  .)Aترکیب  5مربوط به یک یون مولکول ( )5۳۳m/zبا فرمول مولکولی
 C16H20O2به عنوان  -۳( -5کربوکسی) فنیل نونا 5 -و  -1دی ان (شکل  ،)Bترکیب  ،5با
یون مولکولی در ( )51۳m/zو فرمول مولکولی  C11H12O7و پیشنهاد فتاالت -9هیدروکسی
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مونو -گلیسریل هیدروژن (( )3-hydroxymono- glyceryl hydrogen phthalateشکل  )Cو
ترکیب سوم با یون مولکولی ( )5۳3m/zو فرمول مولکولی  C8H5O3با پیشنهاد انیدرید فتالیک
پروتونه (شکل  )Dبه دست آمدند .عصاره این ترکیبات دارای سمّیّت قابل مالحظهای بر مغز،
کبد ،و کلیه موش نبودند (()59شکل .)59

شکل  :59آنالیز  GC-MSعصارة خام لقمهماهی D. jenkinsii

و حضور سه ترکیب با یون مولکولهای  51۳ ،5۳۳و ( 5۳3به ترتیب شکلهای )A-D

برخی از لقمهماهیهای خلیجفارس ایران و خصوصیات دستگاه زهری آنها
رایها ،االسموبرانشهای رایج موجود در آبهای شمالی خلیجفارس و دریای عمان
هستند ( .)۳9بر طبق مطالعه بهزادی در سال ( ،)5116تعداد  55گونه رای ،در استان هرمزگان
شناسایی شده است که از این میان ،تعداد  55مورد ،دارای خار دمی و شامل خانوادههای
 Rhinopteridae ،Myliobatidae ،Dasyatidaeو  Gymnoridaeبودند (.)۳9
دهقانی و همکاران ( ،)5151مطالعهای را بر روی خصوصیات بافتشناسی سلولهای
زهری ترشحی اختصاصی در خار لقمهماهیان آبهای شمالی خلیجفارس و دریای عمان انجام
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دادند .پنج گونه مورد مطالعه ،از سه خانواده رایهای آبهای شمالی خلیجفارس و دریای
عمان شامل هیمانتورا والگا ( ،)Himantura walgaهیمانتورا (،)Himantura SP.1.
باستیناکوس سفن ( ،)Pastinachus sephenمتعلق به داسیاتیده و همچنین ،آئتوباتوس
فالژلوم ( )Aetobatus flagellumمتعلق به میلیوباتیده و جیمنورا پوئسیلورا ( Gymnura

 )poeciluraمتعلق به خانوادة جیمنوریده بودند (.)۳3

شکل  :53نمونة لقمهماهی Himantura walga

و موقعیت دستگاه زهری و سلولهای تخصصی آنها ()A-G

مطالعة میکروسکوپی در  H. walgaنشان داد که سلولهای ترشحی تخصصی در اپیدرم
در طول کل خار میباشد (شکل  .)53 -Aاین سلولها به طور عمده در منطقه شکمی و
شیارهای جانبی واقع شدهاند .سلولهای تخصصی در میان الیههای مختلف اپیدرم واقع شدهاند
(شکل  )53 -Bکه دارای شکل استوانهای با هسته گرد میباشند (شکل  .)53 -C-Fوزیکولهای
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سیتوپالسمی دوکی شکل در سیتوپالسم آنها دیده میشود (شکلهای  Gو  .)53 -Dبقیه
اپیدرم توسط سلولهای استوانهای در الیة بازال اپیدرم و سلولهای دور آن در ردیفهای
آپیکال شکل یافتهاند (شکلهای  .)53 -B -Dسیتوپالسم ،غنی از گرانولهای ترشحی و
اتصاالت بین سلولی قوی است (شکلهای  Dو .)53 -C

شکل  :91نمونة لقمهماهی Himantura SP.1

و موقعیت دستگاه زهری و سلولهای تخصصی آنها ()F-A

در ( Himantura SP.1شکل  ،)91-Aسلولهای ترشحی تخصصی در سطح شکمی،
شکمی -جانبی و پشتی -جانبی خار مشاهده شد اما هیچ سلول ترشحی زهر در منطقه پشتی
یافت نشد .هر چند ،سلولهای ترشحی در یک یا چند الیة جداگانه زیر سلولهای اپیدرمی
مرتب شدهاند .آنها به شکل بیضوی به دور هسته بیضی قرار گرفتهاند (شکل .)B-D
سیتوپالسم با تعداد بسیار زیادی وزیکول پر شدهاند (شکل  .)Dالیهای ناقص از سلولهای ویژه
در نوک خار و در بقیه قسمت خار که کامل هستند قرار دارند (شکل  Cو ()Bشکل .)91
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سلولهای تخصصی در مناطق شکمی -جانبی و خلفی -جانبی خار  P. sephenحضور
دارند (شکل  .)Aاین سلولها واقع در یک الیة نازک در زیر سلولهای اپیدرمی روی الیه بازال
سلولهای اپیتلیال قرار گرفتهاند (شکلهای  Cو  .)Bآنها دایرهای یا بیضوی شکل با هسته
تخم مرغی شکل بوده و توسط دسموزومها به یکدیگر چسبیدهاند (شکل  .)Bبقیه سلولهای
اپیدرمی اطراف سلولهای غدهای (شکلهای  Eو  )Cو سلولهای مخاطی بزرگ در میان
سلولهای اپیدرمی دیده میشوند (شکلهای  95 D ،91 Eو .)95 B –C
هیچ سلول ترشحی زهری اختصاصی در خار  A. flagellumوجود ندارد (شکلهای  Cو
.)95 B
خارهای  G. poeciluraنیز فاقد سلول ترشحی زهری اختصاصی هستند .با این حال،
سلولهای استوانهای قابل تشخیص در اپیتلیوم وجود داشتند (شکل .)99

شکل  :95نمونة لقمهماهی  P. sephenو موقعیت دستگاه زهری و سلولهای تخصصی ()E-A
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شکل  :95نمونة لقمهماهی )A( P. sephen؛
در شکلهای ( )C, Bعدم وجود سلول ترشحی زهری اختصاصی در خار A. flagellum

شکل  :99لقمهماهی  ،)A( G. poeciluraعدم وجود سلول ترشحی زهری اختصاصی در خار،
سلولهای استوانهای در اپیتلیوم قابل تشخیص هستند (.)B

یافتههای بالینی
اغلب صدمات لقمهماهیها به طور معمول هنگامی که شخص به طور تصادفی پای خود
را بر روی این ماهیان ،که خود را زیر شنهای ساحل پنهان نمودهاند ،رخ میدهد .لقمهماهیان،
برای استراحت یا پنهان شدن از چشم شکارچیان ،خود را با شن و ماسه به طوری که به
سختی دیده میشوند ،استتار میکنند .هنگام پا گذاشتن بر روی آنها و یا مورد آزار و اذیت
قرار گرفتن ،دم خود را به سمت مزاحم به عنوان یک مانور دفاعی برای محافظت از خود پرتاب
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و خارهای خود را به بدن مهاجم یا مزاحم فرو مینمایند .ماهیگیران بسیاری هنگام تالش
برای گرفتن این جانوران ،دستها و بازوهایشان زخمی شده است ( .)11-15در موارد نادر،
خارهای قدرتمند لقمهماهی در شکم یا قفسه سینه انسان نفوذ و باعث آسیب شدید گردیده
است .لقمهماهیان آکواریومهای خانگی نیز موجب صدمات جدی گردیدهاند .لقمهماهیان مانتا،
که در پایه دم خود خار ندارند خطرناک نیستند (.)19
موضعی
بالفاصله درد روی میدهد .این درد که عالمت برجسته آسیب دیدگی با لقمهماهی
محسوب میشود و طی یک تا دو ساعت افزایش یافته و بعد از  ۳تا  51ساعت فرو مینشیند؛
گرچه ممکن است برای چند روزی نیز پابرجا بماند .منطقة نیش گزیدگی ،تورم یافته و رنگ
پریدگی با حاشیهای آبی پیدا میکند که چند سانتیمتر پهنا داشته و بعد از یک تا دو ساعت
در اطراف زخم گسترش مییابد .درد ممکن است ثابت ،ضرباندار یا حالت نیزهای داشته باشد.
خونریزی ممکن است زیاد بوده و احتمال مرگ و میر از خونریزی نیز وجود دارد .در مقادیر
کمتر ،خونریزی درد را تسکین میدهد .یک ترشح موکوئیدی ممکن است وجود داشته باشد.
ممکن است پوشش روی خار در زخم که تا چند سانتیمتر میتواند طول داشته باشد ،رؤیت
گردد (.)1۳-1۳
اندمان آسیبزا و خار آنها ،در نزدیکی پایه دم که سخت و تیز با قالبهای متمایل به
عقب ( )retroserrationsخود را نشان میدهند ،میتوانند یک برش دندانه دار را موجب گردند
که به دلیل سمت و سوی رو به جلوی قالبها به دشواری میتوان آنها را از زخم جدا نمود.
بسته به گونه5 ،تا ( ۳خار) در قاعده دم لقمهماهی میتواند وجود داشته باشد .یک پوشش
پوست مانند ،اندمان آسیبزا را از غدد سم ،غالف و محصور نموده است .آسیب ناشی از یک
لقمهماهی میتواند عضالت و تاندون فرد را برش دهد و یا زخم عمیقی ایجاد نماید(.)19
بدتر شدن درد طیّ چند روز یا هفته میتواند به دلیل عفونت ثانویه باشد .نکروز موضعی،
زخم شدن و عفونت ثانویه شایع است و اگر مراقبت نگردد میتواند ماهها برای بیمار دردسرساز
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باشد .در سالها قبل ،آمپوتاسیون انجام میشد .استئومیلیت در استخوان زیرین نیز گزارش
شده است .اغلب ،عود عالئم موضعی ،طی یک یا دو هفته ،نشانگر جسم خارجی (پوشش خار
یا خود خار) در زخم است (.)1۳
بخشهایی از غالف و خار میتوانند در زخم باقی بمانند .همانگونه که بررسی گردید
زهر حاوی ترکیبات مختلفی است که موجب تخریب بافت ،درد شدید و حتی مرگ گردد
(.)19
سونوگرافی یا روشهای تصویربرداری میتواند علت را مشخص سازد ولی نتیجة منفی
نمیتواند وجود جسم خارجی را کنار بگذارد (.)1۳
عمومی
عالئم ،شامل درد فوری ( )16و شدید منتشره به مرکز و میل به منطقة درناژ لنفاتیک،
ترشح بزاق ،تهوع ،استفراغ ،بیاشتهایی ،سر درد ،اسهال ،دفع زیاد ادراری و غیره گزارش
شدهاند .کرامپهای عضالنی ،لرزش دستها و فلج تونیک ممکن است در اندام آسیب دیده یا
به صورت گستردهتر دیده شوند ( 1۳و  .)19غش ،تپش قلب ،هیپوتانسیون ،بینظمی قلبی
(اختالالت هدایتی ،بالکهای قلبی) و ایسکمی امکانپذیر هستند.
برخی عالئم قلبی مشاهده شده در مطالعات حیوانی نیز شامل افزایش ضربان قلب و
تغییرات مختلف در الکتروکاردیوگرافی ( )ECGنظیر تغییرات امواج  Tو  Qو فواصل  PRو
 RRبودند (.)16
دپرسیون تنفسی و درد در هنگام تنفس ممکن است روی دهد .تعریق و تب شبانه،
تحریکپذیری عصبی ،پریشانی و هذیان از عالئم دیگر هستند .مرگ در صورتی که خار به
پلورا ،پریکارد یا پریتونیوم فرو رفته باشد ،امکانپذیر است .عالئم اولیه برای ساعتها تا روزها
برجای میماند ولی ممکن است برای هفتهها یا ماهها بعد از آسیب ،حتی بعد از بستن زخم،
عود کنند یا پابرجا بمانند .این عالئم شامل درد مبهم در منطقة ورمی است که از جاذبه تبعیت
میکند .از این رو ،مچ پا میتواند بعد از ایستادن دچار تورم و درد شود .استراحت با باال نگه
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داشتن ،موجب تسکین درد میگردد .رادیوگرافی یا تصویربرداری و سونوگرافی میتوانند خار
لقمهماهی را در بافتهای نرم شناسایی کنند ( 1۳و .)13
اقدامات تشخیصی
عکس ساده یا تصویربرداری سونوگرافیک ،اجسام خارجی و خارماهی را در بافتهای نرم
شناسایی کرده و آسیب استخوانی را هویدا میسازد .عالئم فیزیولوژیک حیاتی ،الکترولیتها و
الکتروکاردیوگرام ،بر اساس شرایط ،کنترل میشوند (.)1۳
درمان
مراقبت از فرد مصدوم در صحنه آغاز میشود .در صورت شناگر بودن قربانی ،از ابتدا
نجات وی از غرق شدگی صورت میگیرد ( .)19در منطقه حادثه ،شستشوی محل آسیب با
آب تمیز در صورت وجود ،یا آب دریا و حذف هر گونه جسم خارجی در محل آسیب ،در اسرع
وقت باید انجام پذیرد ( .)19جلوگیری از خونریزی با اعمال فشار مستقیم با یک پارچه تمیز
و یا هر آنچه نظیر حوله که در ساحل در دسترس است بایستی انجام گیرد .برای کاهش
مواجهه زهر ،بقایای ارگان زهری با موچین برداشته میشود .انجام این کار از آسیب بیشتر
جلوگیری میکند .باید مراقب بود که کمک کننده ،خود با خار آسیب نبیند .اگر درد وجود
ندارد ،زخم یا پارگی را تمیز و با آب و صابون یا یک ضدعفونی کننده شستشو داده شود .در
صورت وجود درد ،خونریزی ،یا زخمهای بزرگ و عالئمی مانند غش یا تعریق (که نشاندهنده
جذب سم به بدن است) ،باید ترتیب انتقال مصدوم ،به یک مرکز پزشکی را اتخاذ نمود.
پادزهری برای سم لقمهماهی وجود ندارد .در صورت دور بودن محل آسیب تا محلهای درمانی
و یا هنگام درمان ،ناحیه آسیب دیده را باید در آب گرم قابل تحمل ( ۳1درجه سانتیگراد)
برای  91-31دقیقه قرار داد .این عمل ،اثرات دردناک ناشی از زهر را که توسط گرما خنثی
میشود را کاهش میدهد .در صورت بیحسی ناحیه آسیب ،باید دقت شود از سوختگی با آب
گرم جلوگیری شود ( 19و .)11
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موفقیت در درمان بستگی به شتاب در درمان دارد .فرو بردن در آب گرم ،اثر کم و یا
هیچ اثری بر روی درجه نهایی نکروز بافت نرم ندارد .اندیکاسیونی برای افزودن آمونیوم،
سولفات منیزیوم ،پرمنگنات پتاسیم و یا فرمالین به محلولی که برای فروبردن زخم استفاده
میشود ،وجود ندارد .تحت چنین شرایطی ،این مواد برای بافت توکسیک بوده و ممکن است
مشاهده زخم را مختل سازند .چنانچه آب گرم در دسترس نباشد ،میتوان زخم را با آب
غیرگرم یا سالین شستشو داد .با این کار نیز میتوان مقداری از زهر و موکوس را برداشت
نموده و تا حدی درد را تسکین داد .در هنگام به کار گیری آب گرم یا هر زمانی دیگر که
شستشو یک مورد انتخابی نیست ،زخم را میبایست جستجو نموده و هر بخش قابل مشاهده
و در دسترسِ خار یا پوشش خار را برداشت نمود تا از ادامة فرایند زهرآفرینی پیشگیری کرد.
چنانچه خار به رگ خونی حیاتی و یا قلب وارد شده است ،برداشت خار را میبایست در اتاق
عمل انجام داد تا از بروز خونریزی ناخواسته و عوارض دیگر پیشگیری نمود .هماکنون دادهای
برای استفاده از آنتیهیستامینها و یا استروئیدها وجود ندارد .گزارش شده است که مالش
یک نیمه از سطح پیاز خام ،مستقیم بر روی زخم ،توانسته درد و احتماالً عفونت بعد از آسیب
با لقمهماهی خال آبی ( )Dasyatis kuhliiرا کاهش دهد.
در هنگام اولین دبریدمان یا فرو بردن اندام در آب گرم ،کنترل درد آغاز میشود .ممکن
است نارکوتیکها الزم باشند (.)1۳
میتوان استامینوفن یا ایبوپروفن خوراکی را در صورتی که فرد دارای استفراغ نیست،
تجویز نمود ( .)19درمان عالئم حیاتی غیرطبیعی ،گام اول است .اگر فشارخون پایین است،
مایعات از طریق وریدی داده میشود .ممکن برای حفظ فشارخون نیاز به دارو باشد .در صورتی
که وضعیت وخیم فرد ،بستری شدن ضرورت مییابد (.)19
انفیلتراسیون موضعی زخم با لیدوکائین  5تا  5درصد یا بویکائین  1/51درصد (نمیبایست
از  9تا  ۳میلیگرم در کیلوگرم در بزرگساالن تجاوز کند؛ همچنین در کودکان زیر  55سال
اجازه داده نشده است) ،بدون اپینفرین ممکن است کمک کننده باشد .ممکن است بالک
عصبی منطقهای الزم باشد .پس از فرو کردن زخم در آب گرم ،زخم در شرایط استریل جستجو
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شده و به خوبی میبایست دبریدمان شود (به ویژه از بافت خونریزی کرده و نکروتیک) .زخم
میبایست به صورت باز پوشیده شود تا سپس به صورت تأخیری اقدام به بستن اولیة خود
زخم نمود و یا آن را به صورت شل در اطراف درناژ کافی بخیه زد تا احتمال عفونت زخم
کاهش یابد .روش دیگر ،برش در زخم و پوشاندن آن با پوششی از فتیلههای آلژیناتی است.
پروفیالکسی با آنتیبیوتیک توصیه میشود زیرا شانس باالیی برای زخم شدن ،نکروز و عفونت
ثانویه وجود دارد .اصوالً به دلیل پتانسیل باالی آلودگی باکتریایی این نوع زخمها ،پروفیالکسی
آنتیبیوتیکی را باید مدنظر قرار داد .میکرو ارگانیسمهای فوزاریوم سوالنی (،)Fusarium solani
ویبریو آلژینولیتیکوس ( ،)Vibrio alginolyticusفوتوباکتریوم دامسال (،)Photobacterium damsela
ائروموناس هیدروفیال ( )Aeromonas hydrophilaو پپتوسترتوکوکوس ()Peptostreptococcus
از زخمهای لقمة دریایی گزارش شدهاند:
آنتیبیوتیک گسترده طیف (داکسیسیکلین و کاربرد موضعی نئومایسین) در مراحل اولیه
استفاده میشود .در یک مطالعه که  53مورد آسیب با لقمهماهی مورد بررسی قرار گرفتند،
گزارش گردید که شمار چشمگیری از آسیب دیدگانی که آنتیبیوتیک پروفیالکسی دریافت
نکرده بودند با عفونت زخم مراجعه کردهاند؛ از این رو تجویز آنتیبیوتیک ،در هنگامه نخست
برخورد با این نوع زخمها توصیه میشود .چنانچه حفرة شکمی با خار لقمهماهی دریایی آسیب
دیده شد ،باید افزون بر پوشش آنتیبیوتیکی باکتریهای دریایی ،فلور روده را نیز با
سفوکسیتین ،کلیندامایسین ،جنتامایسین و یا آنتیبیوتیک مناسب وریدی دیگری تحت
پوشش قرار داد (.)1۳
عالوه بر این ،تجویز آنتیبیوتیکهای سیپروفلوکساسین ،تریمتوپریم -سولفامتوکسازول،
سفوروکسیم و سفالوسپورینهای نسل سوم چون سفوپرازون ،سفتازیدیم ،سفتیزوکسیم و
سفتریاکسون نیز پیشنهاد گردیده است (.)11
در یک مطالعه در ایران ،درمان بالینی آسیب با لقمهماهیان شامل استفاده از استفاده از بطری
آب گرم در منطقه آسیب دیده ،تزریق هیدروکورتیزون به عنوان عامل ضدآلرژی ،و داروهای ضددرد
نظیر استامینوفن ،ناپروکسن و پتدین و همچنین سفالکسین به عنوان عامل ضدمیکروبی بود ()16
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زخمهایی که به خوبی دبریدمان نشده باشند و یا مورد جستجو و پاکسازی از مواد
خارجی قرار نگرفته باشند ،ممکن است هفتهها و یا ماهها از خود چرک خارج سازند .چنین
زخمهایی ممکن است آلوده به نظر آیند؛ ولی آنچه حقیقتاً وجود دارد آن است که این یک
زخم مزمن است که در نتیجة مادة ارگانیک پایدار بر جای مانده ،به وجود میآید .پس از چند
هفته پس از آسیب ،مادة خارجی را میتوان با رادیوگرافی از بافت نرم یا با سونوگرافی و یا
 MRIمشاهده کرد .پس از چند هفته ،جستجو ممکن است خوردگی ساختارهای بافت نرم
پیرامونی و تشکیل کیست اپیدرمال یا واکنشهای جسم خارجی وابسته را آشکار سازد .همانند
دیگر زخمهای برخاسته از محیط دریایی ،در این نوع عفونت ،بایستی ارگانیسمهای غیرمعمول
را جستجو نمود .برای مثال یک مورد فیوزاریوزیس ( )Fusarium solaniبعد از گزش با
لقمهماهی که به دبریدمان متوالی و کتوکونازول پاسخ داد ،گزارش شده است .همچنین فاسیت
نکروزان در نتیجه فوتوباکتریوم دامسال ،بعد از پارگی ساق پا پس از گزش با لقمهماهی نیز
مشاهده شده است .به طور کلی ،در موارد مزمن که واکنش به اجسام خارجی چیرگی دارد،
میتوان بافتهای آسیب دیده و ندولهای فیبروتیک را با جستجو در زخم ،برداشت نمود.
دیده شده است که با این جراحیهای کوچک ،بهبودی سریع روی میدهد .اگر ساختارهای
مهم ،مانند اعصاب ،تاندونها ،و یا شری ،آسیب دیده باشند ،بایستی با مشورت با یک جراح،
زخم را مدیریت و در صورت نیاز در اتاق عمل ترمیم نمود (.)19
آنتیبیوتیک در این مرحله کمکی نمیکند .میبایست پروفیالکسی کزاز را چنانچه زخم
نکروتیک یا آلوده باشد انجام داد .از اصول درمانی آسیب با لقمهماهی آن است که بیماران را
بایستی حداقل سه ساعت برای ارزیابی احتمال رخداد اثرات ناخواستة سیستمیک تحت نظر قرار
داد .همچنین به بیماران توصیه میشود که  ۳9ساعت پس از آسیب نیز میبایست برای ارزیابی
دوبارة زخم مراجعه کنند .البته چنانچه عفونت پدیدار شد ،بایستی زودتر مراجعه کنند (.)1۳
بحث و جمعبندی پژوهشها
سیستمهای زهری شگفتانگیزی در قلمرو بسیاری از جانوران تکامل یافتهاند (.)۳1
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زهرها ،ترشحات فعال زیستی هستند که برای دفاع ،بازدارندگی رقیب یا شکار طعمه مورد
استفاده قرار میگیرند ( .)۳5با وجود اینکه پژوهشهای قابل توجهی برای روشن ساختن
ترکیب سموم خزندگان زهرآگین ،به ویژه مارها با توجه اهمیت خاص پزشکیشان انجام
پذیرفته است ( ۳5و  ،)۳9مطالعات زیادی در مورد ترکیب ونومهای ماهیهای استخوانی و
غضروفی صورت نگرفته است.
برخالف مارها ،به نظر میرسد که ماهیها در درجه اول از سیستمهای زهری ،برای
محافظت از خود از شکار شدن استفاده مینمایند ( .)۳۳اکثر گونههای ماهیهای زهرآگین،
خارهایی را برای تلقیح و نوم ،به شکار خود استفاده مینمایند .این خارها معموالً در قسمت
پشت قرار گرفتهاند ،اگر چه تعدادی از گونهها دارای دستگاه زهری سینهای یا دمی میباشند
( .)۳۳جراحات ناشی از خارهای ماهیهای زهرآگین را ایکتیواکانتوتوکسیکوزیس
( )ichthyoacanthotoxicosesگویند ( 15و .)۳9
مطالعه زهر ماهیها ذاتاً به دالیلی چون ناپایداری و حساسیت بسیار به حرارت،pH ،
لیوفیلیزه کردن ،ذخیره سازی ،فریز نمودن مکرر و ذوب دشوار میباشد ( .)۳1عالوه بر این،
نمونه زهر ماهی معموالً همراه با موکوس بوده که مراحل جداسازی را مشکلساز مینماید .در
آنها ،معموالً به جای یک غده زهری ساختارمند برای ذخیره سازی ،یک گروه ساده از
سلولهای ترشحی در درون یا در طول یک شیار در یک خار وجود دارد ( 59و .)۳3
با وجود این مشکالت ،اثرات فارماکولوژیک برخی از زهرهای ماهیها تا حدی شناخته
شدهاند و نیز تعداد انگشتشماری از توکسینهای زهر آنها خالص سازی و فعالیتهای
سمّیّتزایی آنها مشخص گردیده است (.)۳5
از نظر طبقهبندی علمی ،حدود  ۳95گونه مختلف از لقمهماهیها در جهان ،وجود دارد
( .)9در سال  5339در ایاالت متحده به تنهایی ،بین  611تا  5111آسیب با لقمهماهی گزارش
گردیده است (.)1
لقمهماهیهای داسیاتید ( )Dasyatidو اوروفید ( ،)Urolophidعامل اکثریت گزشهای
دریایی زهرآگین در انسان میباشند (.)5۳
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مطالعة راسل و همکاران به عنوان پیشگام این مطالعات نشان داد که زهر لقمهماهیها از
بسیاری از پروتئینهای فعال آنزیمی کاردیوتوکسیک و حساس به حرارت ،تشکیل شده است
( 51و  .)5۳همچنین نشان داده شده است که زهر لقمهماهی اورولوفید Urobatis halleri

حاوی ' - 1نوکلئوتیداز و فسفودی استراز میباشد ( .)51-56این زهر سبب تغییرات در
سیستمهای قلبی و عروقی ،تنفسی ،عصبی ،و ادراری میگردند ( 51و  .)5۳هر چند که
مکانیسمهای مولکولی دقیق اثرات کاردیوتوکسیک زهر لقمهماهیها ناشناخته باقی مانده است
( 1و .)99
باندهای دارای جرم مولکولی باالی  91و  511کیلو دالتون از آنالیز  SDS-PAGEعصاره
سم لقمهماهی آب شیرین پوتاموتریگون فالکنری ( )Potamotrygon falkneriو یک جزء
حدود  9۳کیلو دالتونی به ترتیب دارای فعالیتهای ژالتینازولیتیکی ،کازئینولیتیکی و
هیالورونیدازی بودند .حضور این آنزیمها میتواند تا حدودی برخی از تصاویر بالینی موضعی و
نکروز پوستی مجروحان لقمهماهیها را توضیح دهد (.)55
عصاره زهر پروتئینی بافت خاردار لقمهماهی خال آبی ( )Neotrygon kuhliiموجب یک
اریتم فوری و تورم قابل توجه در انگشت پا در حیوان آزمایشگاهی شده است .پروتئینهای
شناسایی شده در این بافت ،شامل هموگلوبین آلفا زیرواحد ،سیستاتینها ،گالیکتین ،فعال
کننده گانگلیوزید  ،GM2گلوتاتیون  -Sترانسفراز ،مهار کنندة االستاز لکوسیت ،ترانسدوالز،
 ATPسنتاز ،پروکسی ردوکسین  ،۳دی فسفات کیناز نوکلئوزیدی نوع  IIIرشته متوسط
بودهاند ( .)59پروتئینهای کربوهیدراتهای با بنیان لکتین به نام گالکتین ،در عصاره زهر این
لقمهماهی شناسایی گردید ( )59که فعالیتهای ضدانعقادی ،کمک انعقادی ،مدوالسیون
پالکتی ،میوتوکسیک و هماگلوتیناسیون را از خود نشان دادند ( .)5۳تعدادی از این پروتئینها
دارای فعالیت آپوپتیک و کمک التهابی یا ضدالتهابی میباشند ( .)51آنها تحت شرایط خاص
قادر به فعال کردن  -NADPHاکسیداز از نوتروفیلهای انسانی هستند .گالکتینها همچنین
ممکن است به عنوان واسطههای پیش التهابی و ضدالتهابی عمل نمایند .یک نوع پروتئین از
یک خانواده مهم آنزیمهای آنتیاکسیدانی در عصاره این زهر به نام پروکسیردوکسین ۳
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شناسایی گردید ( .)59که یکی از عملکردهای اصلی آن هیدرولیز چربی از طریق فعالیت
فسفولیپاز  A2میباشد ( .)56از این گونه لقمهماهی ،دو نوع سیستاتین از آنالیز پروتئومیک
عصاره زهر خار تیغ ( )barbبه دست آمد ( )59که مهارکنندههای قوی سیستئین پروتئینازها
از جمله پاپائین و کاتپسینها میباشند ( 53و  .)91سیستاتینها ممکن است آنزیمهای دفاعی
حیوان مورد گزش قرار گرفته را مهار و در نتیجه فعالیت سمّی دیگر اجزای زهر را تسهیل
نماید ( .)59استفاده موضعی با عمل انتخابی و مستقیم بر روی سرخرگهای شبکه ریزگردش
خونی ،دارای اثرات تنگ کنندة عروقی در عضالت کرماستر موش میباشد (.)96
یک پپتید زیست فعال دیگر از زهر همان لقمهماهی با توالی اسید آمینه
 ESIVRPPPVEAKVEETPEو وزن مولکولی  511۳/13دالتون با اثرات التهابی به دست
آمد که هیچ همسانی با پپتیدها و پروتئین شناخته شده ،نشان نمیداد (.)99
زهرهای به دست آمده از عصاره موکوس خار پشتی لقمهماهیهای پلسیوتریگون ایوام
( )Plesiotrygon iwameو پوتاموتریگون موتور و ( )Potamotrygon motoroدارای فعالیت
میوتوکسیک هستند .تزریق زهر لقمهماهی  ،P. motoroدر موش دارای فعالیت سیستمیک و
موضعی میوتوکسیک بیشتری نسبت به زهر لقمهماهی پلسیوتریگون ایوام میباشند ( .)93زهر
لقمهماهی  P. motoroآب شیرین همچنین دارای فعالیتهای مقلد کولینرژیک ( )۳5و افت
فشارخون در موشهای صحرایی بیهوش به دلیل گشاد شدن رگهای محیطی ،از طریق فعال
شدن گیرندههای موسکارینی میباشد ( .)۳5عصاره بافت گزشی لقمهماهی  P. falkneriبه

صورت وابسته به دوز ،فعالیتهای میوتوکسیک ،واکنشهای ادم موضعی ،اریتم و رنگ پریدگی،
اکیموز ،نکروز و یک واکنش التهابی شدید در محل تزریق را نشان دادند ( .)۳9زهر این
لقمهماهی ،موجب تحریک واکنشهای التهابی شدید در محل نظیر ادم ،اریتم ،رنگ پریدگی
و نکروز بودند ( .)۳۳مراقبت از فرد مصدوم در صحنه آغاز میشود.
بیاشتهایی ،تهوع ،استفراغ ،اسهال ،دفع زیاد ادراری و ترشح ،درد منتشره ،کرامپهای
عضالنی ،لرزش دستها و فلج تونیک ممکن است در اندام آسیب دیده ،غش ،تپش قلب،
هیپوتانسیون ،بینظمی قلبی (اختالالت هدایتی ،بالکهای قلبی) ،دپراسیون تنفسی و درد در
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هنگام دم ،تعریق و تب شبانه ،تحریکپذیری عصبی ،پریشانی و هذیان ،مرگ در صورت فرو
رفتن خار به پلورا ،پریکارد یا پریتونیوم ،از عالئم شایع در آسیب با لقمهماهیها است (.)1۳
موفقیت در درمان بستگی به شتاب در درمان دارد .فرو بردن ناحیه آسیب دیده در آب
گرم قابل تحمل ( ۳1درجه سانتیگراد) برای  91-31دقیقه اثرات دردناک زهر را میکاهد
( .)19میتوان زخم را با سالین شستشو داد .عالئم حیاتی غیرطبیعی ،گام اول است .اگر
فشارخون پایین است ،مایعات از طریق وریدی داده شود .ممکن برای حفظ فشارخون نیاز به
دارو باشد .در صورتی که فرد بسیار بیمار است ،بستری شدن ضرورت مییابد (.)19
انفیلتراسیون موضعی زخم با لیدوکائین  5تا  5درصد یا بویکائین  1/51درصد ،بدون اپینفرین
ممکن است کمک کننده باشد .پروفیالکسی با آنتیبیوتیک توصیه میشود زیرا شانس باالیی
برای زخم شدن ،نکروز و عفونت ثانویه وجود دارد .چند هفته پس از آسیب ،مادة خارجی را
میتوان با رادیوگرافی از بافت نرم یا با سونوگرافی و یا  MRIمشاهده نمود.
الزم به ذکر است که در کشورهایی چون کره و ژاپن ،از دیرباز برخی از اسکاتها ،چون
(( )Raja kenojeiبه دلیل غنای تغذیهای ماکرومولکولهایی چون اسیدهای چرب فراوان،
قندهای متعدد و ترکیبات پروتئینی به عنوان یک منبع غذای سنتی مطرح بوده است (.)۳۳
همچنین فعالیتهایی چون اثرات ضدالتهابی ،ضددردی و ضدسرطانی در برخی گونهها نظیر
 Aetobatus narinariآنها نیز مطالعه گردیده است (.)۳۳-۳9
نتیجهگیری
در یک فراگرد کلی ،برخی از گونههای لقمهماهیها حاوی توکسینها و پروتئینهای فعال
آنزیمی و بیولوژیکی متفاوتی هستند .با وجود چشمگیر بودن آمار آسیبهای مکانیکی و تلقیح
زهر ناشی از خار دمی ،شناخت اثرات فارماکولوژیک زهرهای آنها هنوز در اول راه دراز خود
قرار دارد و نیز تعداد انگشت شماری از توکسینهای زهر آنها خالصسازی و شناسایی و
فعالیتهای آنها مشخص گردیده است .واضح است که توان مطالعاتی بیشتری بر روی این
موارد ،بایستی توسط توکسینولوژیستها ،به ویژه در مناطق پر خطرتر نهاده شود.

دانشنامة توکسینولوژی دریایی

160

منابع
1. Thompson JR, Springer S. Sharks, Rays, Skates, and Chimaeras. United States
Department of the Interior Fish and Wildlife Service Bureau of Commercial Fisheries.
Washington, D.C. 1961; 1-15.
2. Burk MP, Richter PA. Stingray injuries of the foot. Two case reports. J Am Podiatr Med
Assoc 1990; 80(5): 260-2.
3. Christine O (2005). U.S.V.I. Animal Fact Sheet #29 Fish Department of Planning Aand
Natural Resources, Division of Fish and Wildlife. (Accessed June 30, 2016, at
http://ufdcimages.uflib.ufl.edu/UF/00/09/34/46/00029/00029Fish.pdf.)
4. Russell FE, Panos TC, Kang LW, et al. Studies on mechanisms of death from stingray
venom. A report of two fatal cases. Am J Med Sci 1958; 235(5): 566-84.
5. Diaz JH. The Evaluation, Management, and Prevention of Stingray Injuries in Travelers.
J Travel Med 2008; 15(2): 102-9.
6. Cooper NK. Stonefish and stingrays-some notes on the injuries that they cause to man.
J R Army Med Corps 1991; 137: 136-40.
7. Kizer KW, McKinney HE, Auerbach PS. Scorpaenidae envenomation. A five-year
poison center experience. JAMA 1985; 253(6): 807-10.
8. Marinkelle CJ. Accidents by venomous animals in Colombia. Ind Med Surg 1966;
35(11): 988-92.
9. CSRL (2007). Canadian Shark Research Lab, Bedford Institute of Oceanography and
Marine Fish Species at Risk Section, Northwest Atlantic Fisheries Center.
Skatesandrays.
(Accessed
June
30,
2016,
at
http://www.marinebiodiversity.ca/skatesandrays/External%20Anatomy%20Overall.
htm.)
10. Sisneros JA, Tricas TC. Ontogenetic changes in the response properties of the
peripheral electrosensory system in the Atlantic stingray (Dasyatis sabina). Brain
Behav Evol 2002; 59(3): 130-40.
11. HSW (2015). Skates and Rays. (Accesses July 5, 2016, at
http://animals.howstuffworks.com/fish/skate-and-ray-info.htm.)
12. Snyderman M, Wiseman C. Guide to marine life: Caribbean, Bahamas, Florida. New
York: Aqua Quest Publications, 1996; 265 .
13. Acott C, Meier J. Clinical toxicology of venomous stingray injuries. In: Meier J, White
J, editors. Handbook of clinical toxicology of animal venoms and poisons. Boca
Raton, Florida: CRC Press, 1995: 135-40.
14. Mebs D. Venomous and poisonous animals. A handbook for biologists, toxicologists
and toxinologists, physicians and pharmacists. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2002;
91-110.
15. Russell FE, Van Harreveld A. Cardiovascular effects of the venom of the round
stingray, Urobatis halleri. Arch Int Physiol Biochim 1954; 62(30): 322-33.
16. Russell FE, Barrit WC, Fairchild MO. Electrocardiographic patterns evoked by venom
of the stingray. Proc Soc Exp Biol Med 1957; 96(3): 634-5.

161

توکسینولوژی لقمه ماهیان

17. Russell FE, Fairchild MD, Michaelson J. Some properties of the venom of the stingray.
Med Arts Sci 1958; 12(2): 78-86.
18. Russell FE. Stingray injuries: a review and discussion of their treatment. Am J Med
Sci 1953; 226(6): 611-22.
19. Halstead BW, Bunker NC. Stingray attacks and their treatment. Am J Trop Med Hyg
1953; 2(1): 115-28.
20. Germain M, Smith KJ, Skelton H. The cutaneous cellular infiltrate to stingray
envenomization contains increased TIA+ cells. Br J Dermatol 2000; 143: 1074-7.
21. Haddad V Jr, Neto DG, de Paula Neto JB, et al. Freshwater stingrays: study of
epidemiologic, clinical and therapeutic aspects based on 84 envenomings in humans
and some enzymatic activities of the venom. Toxicon 2004; 43(3): 287-94.
22. Haddad Jr HJ. Atlas de animais aquáticos perigosos do Brasil: guia médico de
identificação e tratamento de acidentes. São Paulo: Roca, 2000, 123-8.
23. Baumann K, Casewell NR, Ali SA, et al. A ray of venom: Combined proteomic and
transcriptomic investigation of fish venom composition using barb tissue from the
blue-spotted stingray (Neotrygon kuhlii). J Proteom 2014; 109: 188-98.
24. Morita T. Structures and functions of snake venom CLPs (C-type lectin-like proteins)
with anticoagulant, procoagulant, and platelet modulating activities. Toxicon 2005;
45(8): 1099-114.
25. Almkvist J, Karlsson A. Galectins as inflammatory mediators. Glycoconj J 2004; 19(79): 575-81.
26. Wood ZA, Schröder E, Robin Harris J, et al. Structure, mechanism and regulation of
peroxiredoxins. Trends Biochem Sci 2003; 28(1): 32-40.
27. Manevich Y, Reddy KS, Shuvaeva T, et al. Structure and phospholipase function of
peroxiredoxin 6: identification of the catalytic triad and its role in phospholipid
substrate binding. J Lipid Res 2007; 48(10): 2306-18.
28. Manevich Y, Fisher AB. Fisher Peroxiredoxin 6, a 1-Cys peroxiredoxin, functions in
antioxidant defense and lung phospholipid metabolism. Free Radic Biol Med 2005;
38(11): 1422-32.
29. Ochieng J, Chaudhuri G. Cystatin superfamily. J Health Care Poor Underserved 2010;
21(1 Suppl): 51-70.
30. Abrahamson M, Alvarez-Fernandez M, Nathanson CM. Cystatins. Biochem Soc Symp
2003; (70): 179-99.
31. Brillard-Bourdet M, Nguyên V, Ferrer-di Martino M, et al. Purification and
characterization of a new cystatin inhibitor from Taiwan cobra (Naja naja atra) venom.
Biochem J 1998; 33(Pt 1): 239-44.
32. Chen J, Deng M, He Q, et al. Molecular diversity and evolution of cystine knot toxins
of the tarantula Chilobrachys jingzhao. Cell Mol Life Sci 2008; 65(15): 2431-44.
33. Grunclová L, Horn M, Vancová M, et al. Two secreted cystatins of the soft tick
ornithodoros moubata: differential expression pattern and inhibitory specificity. Biol
Chem 2006; 387(12): 1635-44.

دانشنامة توکسینولوژی دریایی

161

34. Ribeiro JM, Alarcon-Chaidez F, Francischetti IM, et al. An annotated catalog of
salivary gland transcripts from Ixodes scapularis ticks. Insect Biochem Mol Biol
2006; 36(2): 111-29.
35. Hajjar KA, Jacovina AT, Chacko J. An endothelial cell receptor for plasminogen/tissue
plasminogen activator. I. Identity with annexin II. J Biol Chem 1994; 269(33): 21191-7.
36. Araujo MLG, Charvet-Almeida P, Almeida MP, et al. Freshwater stingrays
(Potamotrygonidae): status, conservation and management challenges. AC Info Doc
2004; 20: 1-6.
37. Conceição K, Konno K, Melo RL, et al. Orpotrin: A novel vasoconstrictor peptide
from the venom of the Brazilian Stingray Potamotrygon gr. orbignyi. Peptides 2006;
27(12): 3039-46.
38. Conceição K, Santos JM, Bruni FM, et al. Characterization of a new bioactive peptide
from Potamotrygon gr. orbignyi freshwater stingray venom. Peptides 2009; 30(12):
2191-9.
39. Lameiras JL, da Costa OT, Moroni FT, et al. Systemic rhabdomyolysis induced by venom
of freshwater stingrays Plesiotrygon iwamae and Potamotrygon motoro (ChondrichthyesPotamotrygonidae) from the Amazon Basin. Toxicon 2014; 77: 105-13.
40. Masson AA, Ormonde do Carmo PHA, Carvalho JLV. Rhabdomyolysis secondary to
an accident with marine stingray (Dasyatis family). J Venom Anim Toxins Inc Trop
Dis 2012; 18(3): 344-8.
41. Church JE, Hodgson WC. The pharmacological activity of fish venoms. Toxicon 2002;
40(8): 1083-93.
42. Rodrigues RJ. Pharmacology of South American freshwater stingray venom
(Potamotrygon motoro). Trans N Y Acad Sci 1972; 34(8): 677-86.
43. Barbaro KC, Lira MS, Malta MB, et al. Comparative study on extracts from the tissue
covering the stingers of freshwater (Potamotrygon falkneri) and marine (Dasyatis
guttata) stingrays. Toxicon 2007; 50(5): 676-87.
44. Antoniazzi MM, Benvenuti LA, Lira MS, et al. Histopathological changes induced by
extracts from the tissue covering the stingers of Potamotrygon falkneri freshwater
stingrays. Toxicon 2011; 57(2): 297-303.
45. Kestin M, Miller L, Littlejohn G, et al. The use of unproven remedies for rheumatoid
arthritis in Australia. Med J Aust 1985; 143(11): 516-8.
46. Rejholec V. Long-term Studies of Anti-osteoarthritic Drugs: an Assessment. Semin
Arthritis Rheum 1987; 17(2 Suppl 1): 35-53.
47. Ravitchandirane V, Yogamoorthi A. Studies on the analgesic and anti-inflammatory
properties of crude extracts of sting ray, Dasyatis zugei (Muller and Henle 1841).
Biosci Biotech Res Asia 2008; 5(1): 343-8.
48. Behzadi S. Study on diversity and distribution of Batoidfishes in Persian Gulf
(Hormozgan Province). [dissertation]. Bandar Abbass: Azad University of Bandar
Abbass, 2007. (Persian)

161

توکسینولوژی لقمه ماهیان

49. Dehghani H, Sajjadi MM, Parto P, et al. Histological characterization of the special
venom secretory cells in the stinger of rays in the northern waters of Persian Gulf and
Oman Sea. Toxicon 2010; 55(6): 1188-94.
50. Adams S. Bites and Stings, marine stings. Accident and Medical Practitioners
Association,
New
Zealand,
JAMPA
2007;
4(1):
1-10.
http://rnzcuc.org.nz/Portals/0/Documents/Adams_Bites%20and%20Stings%20Mari
ne%20stings%20FINAL.pdf.
51. Scharf MJ. Cutaneous injuries and envenomations from fish, sharks, and rays.
Dermatol Ther 2002; 15(1): 47-57.
52. Garnier CR. Occupational injuries due to stingrays. Trans R Soc Trop Med Hygiene
1980; 74(3): 408.
53. Haines C. 2008. Stingray Injury Treatment. (Accessed June 30, 2016,
http://www.eMedicineHealth.com.)
54. Nabipour I. The venomous animals of the Persian Gulf. Bushehr: Bushehr University
of Medical Sciences Press 2012, 64-78. (Persian)
55. Perkins RA, Morgan SS. Poisoning, Envenomation, and Trauma from Marine
Creatures. Am Fam Physician 2004; 69(4): 886-90.
56. Isbister GK. Venomous fish stings in tropical northern Australia. Am J Emerg Med
2001; 19(7): 561-5.
57. Dehghani H, Sajjadi MM, Rajaian H, et al. Study of patient's injuries by stingrays,
lethal activity determination and cardiac effects induced by Himantura gerrardi
venom. Toxicon 2009; 54(6): 881-6.
58. Thomas C, Scott S. All stings considered: first aid and medical treatment of Hawai’i’s
marine injuries. Honolulu: University of Hawai’i Press, 1997, 1-233.
59. Weiss BF, Wolfenden HD. Survivor of a stingray injury to the heart. Med J Aust 2001;
175(1): 33-4.
60. Fry BG, Roelants K, Champagne DE, et al. The toxicogenomic multiverse: convergent
recruitment of proteins into animal venoms. Annu Rev Genomics Hum Genet 2009;
10: 483-511.
61. Casewell NR, Wüster W, Vonk FJ, et al. Complex cocktails: the evolutionary novelty
of venoms. Trends Ecol Evol 2013; 28(4): 219-29.
62. Kasturiratne A, Wickremasinghe AR, de Silva N, et al. The global burden of snakebite:
a literature analysis and modelling based on regional estimates of envenoming and
deaths. PLoS Med 2008; 5(11): e218.
63. Garrone Neto D, Haddad Junior V. [Tingrays in rivers in southeastern Brazil:
occurrence localities and impact on the population]. Rev Soc Bras Med Trop 2010;
43(1): 82-8.
64. Smith WL, Wheeler WC. Venom evolution widespread in fishes: a phylogenetic road
map for the bioprospecting of piscine venoms. J Hered 2006; 97(3): 206-17.
65. Sivan G. Fish venom: pharmacological features and biological significance. Fish
Fisheries 2009; 10(2): 159-72.

دانشنامة توکسینولوژی دریایی

161

66. Hwang JH, Jung BM, Rha SJ, et al. Nutritional Composition Changes in Skate (Raja
kenojei) during Different Ripening Periods. J Nutr Food Sci 2014; 4: 295.
67. Rathinambal V, Kavimani S, Ravitchandirane V. Evaluation of analgesic, antiinflammatory and Anti-cancer Activities of Cartilage Extract of Aetobatus narinari.
Int J Pure App Biosci 2014; 2(3): 331-7.
68. Halstead BW, Vicini MV. Venomous fish stings (ichthyoacanthotoxicoses). Clin
Dermatol 1987; 5(3): 29-35.

