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 چکیده
در پژوهش حاضر برای اولین بار وجود آمینواسیدهای شبه مایکوسپورین در توتیای دریایی گونه 

Echinometra mathaei فارس مورد بررسی قرار گرفت. آمینواسیدهای شبه مایکوسپورین  در سواحل خلیج

شوند و نقش مهمی در ها تولید میترکیبات جاذب فرابنفش هستند که توسط برخی از میکروارگانیسم ءجز

های مختلف محافظت موجودات در برابر پرتوهای فرابنفش دارند. آمینواسیدهای شبه مایکوسپورین در بافت
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های مختلف آن مورد ارزیابی قرار گرفت. و فرکشن امبرای عصاره ت ،DPPH حذف رادیکال آزاد قدرت همچنین
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 مقدمه

های آن به نور خورشید بسته به طول موج

کند. در اعماق مختلفی از آب دریا نفوذ می

های شفاف مناطق گرمسیری، پرتوهای آب

متری  20توانند تا عمق فرابنفش خورشیدی می

توجهی داشته باشند.  اثرات زیستی قابل

نانومتر  285-340پرتوهای فرابنفش در دامنه 

توانند زنند و میهای زنده آسیب میبه بافت

برای بسیاری از موجودات دریایی خطرناک و 

حتی کشنده باشند. این مسئله از دیرباز مشخص 

شده است که  انواع مختلفی از ترکیبات جاذب 

تولید  هافرابنفش که توسط میکروارگانیسم

شود نقش مهمی در محافظت موجودات در می

 ,.Bhatia et al)برابر پرتوهای فرابنفش دارد 

2011; Chrapusta et al., 2017) . 

پرتوی های اخیر، ترکیبات جاذب در سال

دریایی، به موجودات استخراج شده از فرابنفش 

پرتوی فرابنفش دلیل خاصیت قوی جذب 

نانومتر( و خواص  362و  307)حداکثر بین 

ترین قابل اطمیناناکسیدانی، به یکی از آنتی

های پژوهشزمینه  های طبیعی درفرآورده

اند شدهبیوتکنولوژی و زیست دارویی تبدیل

(Rastogi and Incharoensakdi, 2014). 

 توانند جایگزین ترکیبات ضدآفتابچرا که می

که، استفاده  د. با توجه به اینشیمیایی شون

های شیمیایی بر سالمتی مداوم از ضدآفتاب

نیاز شدیدی به معرفی  ،ثیرگذار استاانسان ت

دارد   وجود  زمینه این   در طبیعی   ترکیبات

محیطی  که عوارض بهداشتی و زیست

موکوس  باشند.   نداشته  را رایج  های ضدآفتاب

های مرجانی آبسنگهای به دست آمده از ماهی

های و عدسی چشم ماهیان حاوی ضدآفتاب

        مایکوسپورین عنوان  به   که است  طبیعی 

و آمینواسیدهای شبه مایکوسپورین 

(Mycosporine-like Amino Acids:  

MAAs) شوند. همچنین انواع شناخته می

در  MAAsمختلفی از ترکیبات 

زیستگاه هایی که در ها و جلبکمیکروارگانیسم

بنفش هستند پرتوی فراطبیعی خود در معرض 

 MAAsشود. این موجودات ترکیبات تولید می

را به عنوان راهی طبیعی برای محافظت در برابر 

کنند می تولیدبنفش پرتوی فرااثرات مخرب 

(Chrapusta et al., 2017 طبق نظریه .)

 ساختهمزیستی داخلی، سیستم آنزیمی 

MAAs از اجداد سیانوباکتریایی به  احتماال

های باالتر به ارث رسیده است و متازوآ فاقد رده

توانند این اما می ،این مسیر بیوشیمیایی هستند

ترکیبات را از طریق زنجیره غذایی و یا 
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یز و متابول ندها به دست آورهمزیستی با باکتری

 .(Carreto and  Carignan, 2011)کنند 

گروهی  (Echinodermataخارپوستان )

شامل  ودریایی  مهرگان منحصرامتنوع از بی

     رده  5  در  زنده گونه   7000  از بیش 

، Asteroidea ،Echinoidea) هستند

Holothuroidea ،Ophiuroidea  و

Crinoideaهایی هستند ها حاوی مولکول(. آن

به  ،خورشیدی بودههای که قادر به جذب تابش

کنند. در این میان، عنوان محافظ نوری عمل می

( MAAsمایکوسپورین ) آمینواسیدهای شبه

های محافظ را در ترین گروه رنگیزهمهم

 ,.Lamare et al)دهند خارپوستان تشکیل می

 Echinometra.  گونه توتیای دریایی (2011

mathaei ترین گونه از شاخه خارپوستان، فراوان

است که به خوبی  Echinometridaeخانواده 

 فارس و ای و مرجانی خلیجدر سواحل صخره

یافته است. شکل آن کم گسترش  دریای عمان

ل و دارای مرغی شکو بیش کروی تا تخم

به رنگ ارغوانی مایل به  تیز معموالخارهای نوک

 (.1394)شکوری و معنوی شاد،  استسیاه 

مطالعات متعددی در سطح جهان برای 

استخراج و شناسایی آمینواسیدهای شبه 

مانند توتیای مایکوسپورین از موجودات دریایی 

(، Gravem and Adams, 2012دریایی )

، (Arbeloa et al., 2010شقایق دریایی )

( و Carefoot et al., 2000خرگوش دریایی )

 (Michalek-Wagner, 2001ها )مرجان

گرفته است. اما، تا کنون در ایران مطالعه  صورت

ای پیرامون استخراج و شناسایی این منتشر شده

ند از منابع دریایی صورت نگرفته ترکیبات ارزشم

است. با توجه به کاربرد فراوان این ترکیبات در 

 مطالعهصنایع دارویی و آرایشی بهداشتی، این 

 به دنبال معرفی ترکیبات شبه مایکوسپورین در

بومی های از گونه E. mathaei توتیای دریایی

. اکولوژی توتیای استفارس  سواحل خلیج

فارس امکان وجود ترکیبات  دریایی در خلیج

MAAs سازدهای آن محتمل میرا در بافت. 

ها تغذیه چرا که توتیای بالغ از ماکروجلبک

کند و از طرفی در زیستگاه خود، در ناحیه می

های مدی، همواره در معرض تابش و بین جزر

(. Adams et al., 2001فرابنفش قرار دارد )

عالوه بر این، فراوانی و در دسترس بودن این 

آن توده زیآوری شود تا جمعگونه باعث می

، خطری را متوجه جمعیت مطالعاتبرای انجام 

دریایی نکند. اگرچه دیگر جانداران این گونه یا 

توتیای دریایی در برخی کشورها مصرف خوراکی 

و است استفاده بدون  ، اما در ایران کامالدارد

حتی در برخی مناطق آبسنگی به دلیل آسیب 

ای مزاحم به شمار ها، گونهزدن به مرجان
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رود. به دالیل ذکر شده، در این پژوهش از می

که از  E. mathaeiگونه توتیای دریایی 

های رایج در سواحل استان هرمزگان است گونه

 استفاده شد.  MAAsبرای استخراج ترکیبات 

 

 هاروش و وادم
 تهیه نمونه

 Echinometraدریایی گونه  یهاتوتیا

mathaei  از منطقه پایین جزر و مدی ساحل

درجه و  26 پارک زیتون با مختصات جغرافیایی

دقیقه 16درجه و  56دقیقه عرض شمالی و  55

طول شرقی در جزیره قشم، استان هرمزگان 

قطعه توتیای دریایی  30آوری شدند. تعداد جمع

به صورت تازه و بر روی یخ به آزمایشگاه 

 (بندرعباس) شناسی دانشگاه هرمزگانزیست

های توتیا منتقل شدند. در آزمایشگاه، نمونه

گناد ماده )تخمدان(  های پوسته،تشریح و بافت

و خار به صورت جداگانه تفکیک و پس از 

شستشو، ابتدا  فریز و سپس فریزدرای شدند تا 

 ورد استفاده قرار گیرند.گیری مهعصار برای

 

 MAAs ترکیبات استخراج

خار، های از بافت MAAsترکیبات  استخراج

توتیای دریایی طی سه مرحله پوسته و گناد 

ای با استفاده از مخلوط قیقهد 60گیری عصاره

درجه  4درصد در دمای  80متانول آب/ 

های عصاره گراد در تاریکی انجام گرفت.سانتی

فیلتر و ، با استفاده از کاغذ صافیهر سه مرحله 

 ,Adams and Shickآوری شدند )جمع

با  شده های استخراج(. حجم نمونه2001

، WB ،Heidolph)استفاده از دستگاه روتاری 

لیتر تغلیظ و سپس با جریان میلی 5  تاآلمان( 

طور کامل خشک شدند.  مالیم گاز نیتروژن به

های بعدی در یخچال بررسیبرای ها نمونه

 نگهداری شدند.

 

 MAAs شناسایی ترکیبات 

یژگی آمینواسیدهای شبه ترین وشاخص

مایکوسپورین داشتن جذب در دامنه نور 

در را فرابنفش است که وجود این ترکیبات 

های به . بنابراین، عصارهدکنتایید میعصاره 

های مختلف توتیا پس از حل بافتدست آمده از 

سنجی شدن در آب دیونیزه، به روش طیف

، UV-2501PCتوسط دستگاه اسپکتروفتومتر )

Shimadzu ،مورد بررسی قرار گرفتند. نپژا )

ها در صورت نشان دادن یک از عصاره هر

 307-362بنفش )فراماکزیمم جذب در دامنه 

تگاه ( به منظور شناسایی مقدماتی به دسنانومتر

با کارایی باال فاز معکوس مایع کروماتوگرافی 

(HPLC ،1100 ،Agilent )مجهز به ، آمریکا

 250×6/4 با اندازه SG5NH2-25QSستون 
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جداسازی با فاز متحرک  متر تزریق شد.میلی

 5/0آّب، سرعت جریان حالل  -استونیتریل

گراد درجه سانتی 40لیتر بر دقیقه و دمای میلی

 انجام گرفت. 

دارای جرم مولکولی در  MAAs ترکیبات

این، به منظور . بنابرهستنددالتون  400محدوده 

یید وجود ترکیبات تر و تابررسی دقیق

از روش آمینواسیدهای شبه مایکوسپورین، 

-LC) سنج جرمیطیف -کروماتوگرافی مایع

MS به عنوان روش بسیار حساس و دقیق در )

شناسایی کمی و کیفی مواد شیمیایی و طبیعی 

در این . استفاده شد ،ای داردکاربرد گستردهکه 

به همراه سیستم  HPLC مطالعه سیستم

 LCQTM Deca) سنج جرمیطیف

FinniganTM ،Thermo Fisher 

Scientific ،به منظور تعیین جرم ( آلمان

مولکولی استفاده شد. شرایط اعمالی در 

 20سنج جرمی شامل گاز آگزیالری برابر طیف

کیلوولت  5لیتر بر دقیقه، ولتاژ اسپری برابر میلی

گراد درجه سانتی 300و دمای کاپیالری برابر 

بود. در این تکنیک ماده یونیزه و توسط آنالیزور 

شود و جرم به سمت دتکتور فرستاده می

به های مولکولی مواد و در بعضی موارد شکست

گیرد. در از آن مورد مطالعه قرار می دست آمده

نهایت ساختار شیمیایی ترکیبات از طریق 

بیشترین مقایسه زمان بازداری، جرم مولکولی و 

بنفش با جرم مولکولی فراها در دامنه جذب آن

گزارش شده  MAAsجذب ترکیبات بیشترین و 

 ,.Sinha et alد )شتعیین  مطالعات قبلی در

2007.) 

 

 هااکسیدانی عصارهخواص آنتی

 تاماکسیدانی عصاره عملکرد آنتی

های آبی/متانولی توتیای دریایی در غلظت

، 20  ،40 ، 80  ،140  ،240  ،340) مختلف 

آن   مختلف های فرکشن همچنین  و  ( 4  ،12

-DPPH (2,2-Diphenyl-1به روش 

Picrylhydrazyl ) مورد  1رابطه و با استفاده از

درصد جذب  ،رابطه. در این ارزیابی قرار گرفت

هر عصاره بیانگر درصد مهارکنندگی  (fA)نهایی 

 ,.Kokabi et al)است آن بر روی رادیکال آزاد 

2019). 

 

  :1رابطه 

Af (%) = [(Ac
 – As) / Ac)] × 100 

cA:  نمونه شاهد؛ میزان جذب نوریsA : جذب نوری

 ها.عصاره
 

گالیک اسید به عنوان  ازدر این روش 

(. Devi et al., 2011استاندارد استفاده شد )

اکسیدانی مقایسه قدرت آنتی برایهمچنین 

با استفاده از  50ICنمونه با استاندارد، مقدار 
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د. شمنحنی رگرسیون و معادله خط آن محاسبه 

50IC یا حداقل غلظت بازدارندگی ( Inhibition

Concentration)،  غلظتی از عصاره است که

در  را DPPH هایرادیکال درصد 50بتواند 

ها در آزمایش محلول واکنش خنثی کند. تمام

 سه تکرار انجام گرفت.

 

 هاتحلیل داده تجزیه و

 دستگاه ازبه دست آمده  هایکروماتوگرام

LC-MS باتیترک مولکولی جرم ی تعیینبرا 

MAAs افزار به کمک نرمXcalibur مورد 

تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ساختارهای 

رسم شد.  Chemdrawافزار شیمیایی توسط نرم

ها با آزمون تحلیل آماری دادهتجزیه و تحلیل 

ها با آزمون طرفه و مقایسه میانگینواریانس یک

 95اطمینان دانکن در سطح  ایدامنه چند

 SPSS 22افزار آماری و با استفاده از نرمدرصد 

ها و رسم . همچنین برای ثبت دادهانجام گرفت

 Microsoft Excel 2010افزار نمودارها از نرم

 استفاده شد.  

 

 نتایج

های مختلف اسپکتروفوتومتری عصاره

از  Echinometra mathaei توتیای دریایی

های گناد، پوسته و خار نشان داد که تنها بافت

توجهی از ترکیبات  در بافت پوسته مقادیر قابل

های خار و و عصاره شتجاذب فرابنفش وجود دا

(. بنابراین 1گناد فاقد این ترکیبات بودند )شکل 

 دستگاه بعدی به هایبررسی برایعصاره پوسته 

HPLC  تزریق شد. کروماتوگرامHPLC  به

از عصاره پوسته توتیای دریایی پیک  دست آمده

نانومتر نشان داد  330 طول موج مشخصی را در

ید وجود ترکیبات شبه مایکوسپورینی وکه م

عصاره  LC-MS . همچنین کروماتوگراماست

پیک  ،پس از جداسازی با ستون آمینپوسته 

دقیقه نشان داد. جرم  4/25در را مشخصی 

را نشان داد  +[M+H]8/333مشاهده شده عدد 

انجامید  8O2N20H12Cبینی فرمول که به پیش

ترکیب  و بر اساس اطالعات موجود مربوط به 

Shinorine  از دسته آمینواسیدهای شبه

 (.2)شکل  است Imine-Typeمایکوسپورین 

 

 اکسیدانیقدرت آنتی

اگرچه عصاره پوسته توتیای دریایی در 

لیتر اثر میکروگرم در میلی 40های زیر غلظت

 40اکسیدانی نشان نداد اما از غلظت آنتی

لیتر با افزایش غلظت عصاره، میکروگرم در میلی

نیز به طور  DPPHدرصد حذف رادیکال آزاد 

همچنین قدرت  داری افزایش یافت.معنی

های پوسته در غلظت تاماکسیدانی عصاره آنتی

لیتر میکروگرم در میلی 320و  240، 140، 80
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 40، 12، 4های به ترتیب قابل مقایسه با غلظت

لیتر گالیک اسید بود و میکروگرم در میلی 80و 

ها مشاهده داری بین این غلظتاختالف معنی

برای عصاره توتیای  50ICمقدار  (.3نشد )شکل 

و برای لیتر میکروگرم در میلی 231دریایی 

لیتر محاسبه میکروگرم در میلی 40گالیک اسید 

 شد.

های مختلف عصاره توتیای دریایی فراکشن

اثرات  HPLCجداسازی شده با دستگاه 

اکسیدانی از خود نشان دادند که در این آنتی

آوری شده در دقیقه دهم میان فرکشن جمع

داری را در مقایسه با انی معنیاکسیدقدرت آنتی

(.4ها نشان داد )شکل سایر فراکشن

 

 

 Echinometra mathaeiهای مختلف بدن توتیای دریایی : طیف فرابنفش عصاره قسمت1شکل 
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طیف جرمی  .Echinometra mathaeiعصاره پوسته توتیای دریایی  HPLC-MS: کروماتوگرام 2شکل 

 شده است. دیده 40/25در دقیقه  Shinorineترکیب 
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 با گالیک اسید Echinometra mathaei: مقایسه قدرت بازدارندگی عصاره پوسته توتیای دریایی 3شکل 

ها دار بین گروهها نشان دهنده وجود اختالف معنی. حروف متفاوت روی ستون(انحراف معیار ±)میانگین 

 (.P<05/0است )

 

 

 Echinometra mathaeiهای مختلف عصاره پوسته توتیای دریایی : مقایسه قدرت بازدارندگی طیف4شکل 

انحراف  ±)میانگین  DPPHدر برابر رادیکال آزاد  HPLCجداسازی شده در دقایق مختلف توسط دستگاه 

 (.P<05/0است )ها دار بین گروهها نشان دهنده وجود اختالف معنی(. حروف متفاوت روی ستونمعیار
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 بحث

در این مطالعه، سه بافت گناد، پوسته و خار 

 Echinometra mathaei توتیای دریایی گونه

از نظر وجود ترکیبات جاذب فرابنفش بررسی 

اسپکتروفتومتری عصاره این  بررسیشدند. 

ها وجود ترکیبات جاذب فرابنفش را در بافت

(. با توجه به 1بافت پوسته نشان داد )شکل 

های اسپکتروفتومتری میزان قطبیت و ویژگی

)پیک جذبی( و همچنین وزن مولکولی مشخص 

شد که ترکیب جداسازی شده از پوسته توتیا 

 ا کاماله. این ویژگیاست Shinorineمربوط به 

با آنچه پیش از این درباره آمینواسیدهای شبه 

دیگر های مایکوسپورین استخراج شده از گونه

مطابقت دارد  ،توتیای دریایی گزارش شده است

((Karentz et al., 1997; Gravem and 

Adams, 2012.) 

Carroll  وShick (1996 نشان دادند که )

در تخمدان گونه  MAAsتجمع ترکیبات 

Strongylocentrotus droebachiensis 
وابسته به رژیم غذایی است. به طوری که  کامال

هایی که از جلبک قرمز در نمونه

Mastocarpus stellatus  ،تغذیه کرده بودند

 Shinorineها حاوی غلظت باالیی از تخمدان

هایی که از جلبک در حالی که نمونهند. بود

 بودند فاقد آن بودند. کردهای تغذیه قهوه

همچنین مشخص شد نوع تغذیه بر میزان 

های غیرجنسی در بافت MAAsمحتوای 

(. Carroll and Shick, 1996تاثیرگذار نبود )

در  (2001همکاران ) و Adams همچنین

 S. droebachiensis دیگری بر روی مطالعه

و  MAAsاظهار داشتند که غلظت ترکیبات 

هایی که از اسید آسکوربیک در تخمدان نمونه

آوری شده سواحل دارای بسترهای کلپ جمع

هایی بود که از سواحل بودند بیشتر از نمونه

آوری شده بودند. عالوه بر این مرجانی جمع

در تخمدان توتیا به  MAAsتجمع ترکیبات 

های نزدیک به طور فصلی متغیر است و در زمان

ست افزایش ا ریزی که شاخص گنادی باالتخم

ها در یابد. این پدیده باعث محافظت تخممی

 شود.های پرتوهای فرابنفش میبرابر آسیب

های توتیا در مهر ماه در این مطالعه نمونه

از ساحل پارک زیتون در جزیره قشم  1396

آوری شدند که دارای بستری مرجانی است. جمع

 MAAsرسد عدم مشاهده ترکیبات به نظر می

از طرفی به دلیل نوع  E. mathaeiدر تخمدان 

ها باشد و از طرف دیگر به دلیل زمان تغذیه آن

ریزی فارس فصل تخم . در خلیجهاآوری آنجمع

. طبق گزارش شکوری و استاین گونه در بهار 

در  E. mathaei( توتیای 1394معنوی شاد )

ها تمام طول سال بنا به تغییرات فصلی جلبک
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ای، قرمز و های قهوهحسب اولویت از جلبک بر

توان نتیجه کند. بنابراین میسبز تغذیه می

 MAAsنیز محتوای گرفت که این گونه از توتیا 

های مورد تغذیه دریافت کرده خود را از جلبک

نوع  کردنمشخص  برایاست. مطالعات تکمیلی 

 رژیم غذایی جلبکی با میزان انباشت ترکیبات

MAAs  در بدن توتیایE. mathaei  پیشنهاد

 شود.می

مسیر آنابولیک و کاتابولیک بیوسنتز و تجزیه 

هنوز به طور کامل شناخته  MAAsترکیبات 

اند نشده است. اما مطالعات مختلفی نشان داده

که این ترکیبات به احتمال زیاد از مسیر 

 Shikimic Acid) شیکیمیک اسید

Pathway ،)شوند که محصوالت آن می ساخته

در ساخت آمینواسیدهای آروماتیک استفاده 

در  شوند. مسیر شیکیمیک اسید، منحصرامی

ها، گیاهان عالی، سیانوباکتری ها،جلبک

ها وجود دارد. بنابراین تمام ها و قارچباکتری

ند برخی از آمینواسیدها را از هست جانوران ناچار

 طریق رژیم غذایی خود به دست آورند. عالوه بر

این، از آنجایی که بسیاری از جانوران آبزی دارای 

MAAs اما سیستم بیوسنتزی برای  ،هستند

 اباید گفت منش  .دنرا ندار ترکیبات تولید این

ها و این ترکیبات در جانوران دریایی از جلبک

. در واقع، رژیم جلبکی استها سیانوباکتری

تواند انواع و غلظت این ترکیبات را در می

 کند تعیین ماهیان و آبی مهرگانبی

(Carefoot et al., 2000جانوران قادر .) 

ها را از غدد و ترپن MAAsند ترکیبات هست

ها انتقال دهند. گوارشی خود به پوست یا تخم

شده به  جذبهای در این میان، مایکوسپورین

هایی که بیشتر در طور اختصاصی در بافت

های تولیدمثلی، هستند و یا در اندام UVمعرض 

ها( تا به عنوان کنند )مثل تخمتجمع پیدا می

 ,.Carefoot et al)ضدآفتاب عمل کنند 

 MAAsاین، ترکیبات  . عالوه بر(2000

تواند در دستگاه ها میاستخراج شده از جلبک

های جانوری یا وسیله آنزیم گوارش جانوران به

آمینواسیدهای شبه  های همزیست بهباکتری

مایکوسپورین خاص جانوری تبدیل شود. در 

ماده توانند به پیشنهایت این ترکیبات می

اکسی گادوسول تبدیل دی 4ساخت گادوسول و 

 MAAsترکیبات  ساختماده شوند که پیش

 MAAsشوند. از آنجا که ترکیبات محسوب می

مهرگان های مختلف بیبه طور یکسان بین بافت

بندی اند، باید نوعی تقسیمان توزیع نشدهو ماهی

های انتخابی برای این ترکیبات به سمت سلول

خاص وجود داشته باشد. اما، مکانیسم فرضی 

چنین سیستم انتقال فعالی هنوز مطالعه نشده 

 .(Amsler, 2008)است 
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در گیاهان خشکی یافت  MAAsترکیبات 

اند و عمل محافظت نوری در برابر تابش نشده

 مانندفرابنفش به وسیله ترکیبات فنولیک 

 گیردفالونوئیدها و اسیدهای فنولی صورت می

(Torres et al., 2015)هایی که . یکی از ویژگی

گزارش شده است،  MAAsبرای ترکیبات 

ست. ترکیبات ا هااکسیدانی آنخاصیت آنتی

های فعال اکسیژن، اکسیدانی با جذب گونهآنتی

های اکسیداتیو محافظت سلول را در برابر آسیب

های اساس یافته کنند. با این حال، برمی

اکسیدانی برخی از این ، فعالیت آنتیژوهشگرانپ

و به اجماع است ترکیبات هنوز مورد بحث 

. به عنوان (Torres et al., 2015)نرسیده است 

( برای 2009و همکاران ) De La Cobaمثال 

و  Porphyra-334 ،Shinorineترکیبات 

Asterina-330 های قرمز که از جلبک

جداسازی کرده بودند، فعالیت آنتی اکسیدانی 

 گزارش کردند.

های رایج برای یکی از روش DPPHروش 

اکسیدانی است. رادیکال سنجش خاصیت آنتی

DPPH   نوعی رادیکال آزاد و پایدار با حداکثر

که یک است نانومتر  517جذب در طول موج 

 ها قادراکسیدان. آنتیداردمنفرد  الکترون

ند با از دست دادن هیدروژن با این الکترون هست

شود که منفرد جفت شوند. این واکنش باعث می

در حالت محلول از صورتی  DPPHرنگ معرف 

 تیره به زرد تغییر یابد. این تغییر رنگ قابل

که بر اساس تعداد  چرا .گیری استاندازه

شده در محیط واکنش صورت الکترون جذب 

اکسیدانی بر در این روش ظرفیت آنتیپذیرد. می

DPPH (fA )پایه به دام انداختن رادیکال 

که  (Kokabi et al., 2019)شود محاسبه می

 مطالعهدر این اکسیدان شیمیایی است. یآنتیک 

استخراج شده از  MAAsتام عالوه بر عصاره 

های مختلف آن نیز در توتیای دریایی، فرکشن

اکسیدان قرار آنتی بررسیهای متوالی مورد زمان

 گرفتند. نتایج، ارتباط بین وجود ترکیبات

MAAs یید اکسیدانی عصاره توتیا را تاو اثر آنتی

اکسیدانی آنتیکرد. مطالعات پیش از این نیز اثر 

اند را گزارش کرده MAAs برخی از ترکیبات

(Nazifi et al., 2015; Wada et al., 2015.) 

که توتیای  رسد با توجه به اینبه نظر می

در  Echinometra  mathaeiدریایی گونه 

شود و حتی خلیج فارس به وفور یافت می

رویه در جمعیت آن در برخی مناطق به طور بی

آن برای توده زیتوان از حال افزایش است، می

استخراج ترکیبات فعال زیستی از جمله 

ترکیبات جاذب فرابنفش بهره برد. این ترکیبات 

بهداشتی به عنوان  -در صنایع غذایی و آرایشی
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بنفش دارای کاربرد فرا پرتویهای طبیعی جاذب

 .هستند

پژوهش، وجود ترکیبات اساس نتایج این  بر

مایکوسپورینی در توتیای دریایی گونه شبه 

Echinometra mathaei یید شد. این ات

های گناد و خار مشاهده نشدند ترکیبات در بافت

 Shinorineاما در پوسته توتیای دریایی ترکیب 

توجهی شناسایی شد. همچنین  به مقدار قابل

مشخص شد که وجود این ترکیب مسئول اصلی 

اکسیدانی عصاره آبی/متانولی پوسته اثر آنتی

 .استتوتیای دریایی 

 

 قدردانی و تشکر

از جناب آقای مهندس احدی و خانم 

مهندس گودرزی کارشناسان محترم پژوهشکده 

گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید 

بهشتی و آقای عماد نظریان که در انجام 

دند کرهمکاری پژوهش آنالیزهای دستگاهی این 

 شود.صمیمانه تشکر و قدردانی می
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Abstract  

In this study, the occurrence of mycosporin-like amino acids in the sea urchin 

Echinometra mathaei from Persian Gulf was assessed for the first time. 

Mycosporine-like amino acids (MAAs) are UV-absorbing compounds that are 

synthesized by some organisms to counteract the harmful effects of UV radiation. 

Mycosporine-like amino acids in different parts of E. mathaei was assessed by 

HPLC and LC-MS analysis. Moreover, antioxidant ability of total extract of shell 

as well as its fractions were evaluate using DPPH assay. Combination of UV and 

LC-MS data values revealed the occurrence of Shinorine in the shell of E. 

mathaei. Total extract of urchin shell showed IC50 value of 231µg/mL which 

contributed to the mycosporine-like amino acid shinorine. 

Key words: Sea Urchin, Mycosporine, UV Radiation, DPPH. 
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