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تنقية بروتين سم الزنبور األحمر Vespa orientalisواألصفر  Polistes olivaceausوتحديد
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جمعت  390غدة سمية من الزنبور األحمر  Vespa orientalisو 418غدة سمية منن الزنبنور األصن ر

 Polistes olivaceausمنن مننا ق ملتل نة مننن بغنداد وتنم تصنني ها بالىتمنناد ىلنا الم ناتيم التصنني ية مننن
اجل تشليصنها والتعنرع ىلنا الصن ات العامنة لكنل ننون منن األننوان ومنن نم اسنتل ار الغندة السنمية للحصنول

ىلنا السنم النجر جنرت تنقيتن بوسنا ة المرشنم اله من  ,Sephacryl S-200تنم الحصنول ىلنا ن ث قمنم
بروتينيننة لسننم الزنبننور األحمننر ,وىننند تقنندير ال عاليننة التحلليننة والتل ريننة للقمننم المن صننلة  P1و  P2و  P3وجنند

بأنهنا كاننت ن ىىلننا قيمنة لهنا ىنند القمننة المن صنلة  P1ب عالينة تحللينة  %98ووقننت تل نر  47.3دقيقنة ,ن
حين لوحظ ان صال

ث قمم بروتينية لسم الزنبور الص ر ,وبينت نتائج تقدير ال عالية التحللية والتل رية للقمم

المن صلة  P1و P2و P3ىن ىىلا قيمة لها كانت ىند القمة المن صلة  P2ب عالية تحللية  %91ووقنت تل نر

 43.8دقيقة .بلغ الوزن الجزيئ للقمة ( )P1المن صلة من سم الزنبور األحمر  V. orientalisو القمة ()P2
المن صلة من سم الزنبنور األصن ر  22387 P. olivaceausو 22382دالتنون ىلنا التنوال باسنتعمال تقنينة

الترش ننيم اله من ن S-200

 ,Sephacrylن ن ح ننين كن ننان المحت ننو الكربو ين نندرات  60.057و44.460

منايكروغرام مللتنر ىلنا التنوال  ,وبلغنت نسنبة الحديند  0.88و 0.44جنز بنالمليون ىلنا التنوال  ,وكننان ال

الهيدروجين األم ل لل عالية التحللينة والتل رينة  6.5لكن الننوىين ,ولنوحظ انهمنا كنان نابتين ن مند منن قنيم

ال

الهيدروجين تراوح بين  6إلا  7.5و  5.5إلا  8ىلا التوال  ,وكانت درجة الح اررة الم لا ل عالية القمة

( )P1و( )P2التحللية والتل رية 35م ,كما لوحظ ىن ال عالية التحللينة والتل رينة كاننت ابتنة بدرجنة حن اررة 35م
لمدة  30دقيقة لك النوىين.
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Abstract
This study included the collecting of 390 gland toxicity of the Red Wasp Vespa
orientalis and 418 gland toxicity of yellow wasp Polistes olivaceaus from different
areas of Baghdad city. It was classified depending on taxonomic keys in order to
diagnose and identify the general characteristics of each species, and then extract
gland toxicity to get poison. The poison was purified by gel filtration throw
Sephacryl S-200 obtain three peaks of proteins. The activity of lysis and clotting was
estimated for peaks separate P1, P2 and P3 for wasp red toxin, the lysis activity of
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separate P1 was 98% of the poison origin activity and the clotting time was 47.3
minutes, while when estimating the activity of lysis and clotting for peaks separate
P1, P2 and P3 for wasp yellow toxin, the lysis activity of separate P2 was 91% of
the poison origin activity and the clotting time was 43.8 minutes.
The molecular weight of P1 and P2 wasp was 22387 and 22382 Da respectively by
using the gel filtration Sephacryl S-200, while the carbohydrates content were
60.057 and 44.460 mg/ ml respectively, The percentage of iron was 0.88 and 0.44
ppm respectively, the optimum pH of lysis and clotting activity for P1 and P2 was
6.5, and noted that they stable at range 6-7.5 and 5.5 -8 respectively, the optimum
temperature of lysis and clotting activity for P1 and P2 was 35oC, and noted that
they stable at 35oC for 30 minutes.
Keywords: Purification, Red wasp, Yellow wasp, Vespa orientalis, Polistes
olivaceaus, Toxin, Some biological characteristics.

المقدمة

ينتم ك من الزنبور األحمر  Vespa orientalisوالزنبور األص ر  Polistes olivaceausالا ىائلة  Vespidaeالت تعود

الا رتبة غشائيات األجنحة  Hymenopteraالت تضم ست ىوي ت رىية تتوزن

جميع ىنحا العالم ] ,[1اج ينتشنر الننون الول

ن مننا ق جننور شنرق ىوربنا وشنمال شنرق ى ريقينا والمننا ق الجنوبيننة الغربينة منن قنارة ىسنيا و ن سنوريا ومصنر وى يوبينا وشنبة الجزينرة

العربيننة والع نراق ووجنند ىيضننا ن المكسننيك ,بينمننا يتواجنند النننون ال ننان

النتشار ].[3-2

ن المنننا ق السننتوائية والشننبة السننتوائية بمنند ىننالم واسننع

يم ل سم الزنابير للي معقد من البروتينات والببتيدات  ,ا ج لوحظ انها بصورة ىامة تتألع من

ة اقسام ,تم ل الولا بروتينات

السم النموججية الت يكون لها ال عل السم المعروع ,بينما تم ل ال انية البروتينات المرتب ة يكليا الوارده الا العض ت والت تشمل

السم اللزين والت تؤدر دو ار اما
العامة للل يا الموجوده

يكلية العض ت المل

الغدد السمية ,و

نة ,ن حنين تشنمل المجموىن ال ال ن البروتيننات المرتب نة بالوظنائع

البروتينات الت تؤدر دو ار

وظائع اليض للل يا ال ارزية

تنشأ من ل يا الغدد السم ول تشكل السم الصحيم و جه البروتينات ل تؤدر ار دور وظي

الغدة السمية وربما

آلي التسمم ].[5-4

بيننت العديند منن الد ارسننات ان سنموم الزننابير تحمنل نشننا قنور مضناد للتل نر وي يننل ك ين ار منن وقنت تكننوين الل نرة ,اج اظهنر سننم

الزنبننور الجتم نناى  Polypiaاحتن نوا ه ىل ننا بروتين ننات مض ننادة للتل ننر وانن ن ي ننب تك ننوين ال ننايبرينوجين ] ,[6بينم ننا ي ننؤ ر س ننم

 orientalisبشنكل رئنني

ىلننا ىامننل التل ننر ال ننامن الننجر يسننما ايضننا (بعامننل اسننتقرار اللي ننين) الننجر يحننا ظ ىلننا تنوازن ل يننا النندم

ويمنعها من التل ر وىامل التل ر التاسع الجر يعد احد البروتينات الت تدلل

نظام التل ر و و ضرورر لتكوين البرو رومبين ],[7

واظهرت بعض الدراسات تأ ير سم الزنابير ىلا تحلل كريات الدم الحم ار لد النسان ولبعض الحيوانات,

تأ ير سم V. orientalis

V.

ىام  1988تم دراسة

كريات الدم الحم ار لد النسان ,وقد لوحظ ان ل تأ ير تحلل قور ومما يعزز وظي ت النح لية وجود

تراكيز منل ضة من  Ca2ووجود  Polyvalent catinosو  Oriento toxinبشكل متأزر يزيد مجمل النشا النح ل للدم ,ويننتج
تأ ير اكبر بك ير مما لو كانت جه المركبات موجوده بشكل من صل واحدة ىن اللر ].[8

ونتيجننة لتلننك اللصننائم الهامننة قنند توسننعت الد ارسننات حننول ننجا الموضننون وجننر اسننتعمال تقنيننات ىنندة لتنقيننة ننجه السننموم ,اج

اىتمنندت بعضننها ىلننا الننوزن الجزيئ ن م ننل التنقيننة بواس ن ة الترشننيم اله م ن حيننث اسننتلدم ] Sephadex G-200 [9لتنقيننة سننم

 Carybdea alataوالحصول ىلا البروتينات الت تسبر تحلل كريات الدم الحم ار لند البقنار والتن تمتلنك وزن جزيئن  42كيلنو
دالتون ,بينما استعمل ]Sephadex G-50 [10

تنقية سم  Vespa magnificaوالحصول ىلا

ث قمم ووجد ان القمة ال ال ة

تحتننور ىلننا نشننا مقلننم للعض ن ت الملسننا  ,واشننارت بعننض البحنناث الننا اسننتعمال تقنيننات الننر م ننل التنقيننة الترحيننل الكهربننائ

للبروتين به م متعدد الكريل امايند والتن اسنتعملت ىلنا ن ناق واسنع ن الد ارسنات الجزيئينة للحشنرات ] [3وتنم الحصنول ىلنا شنري

بروتين يتألع منن  48حزمنة تتنراوح اوزانهنا الجزيئينة بنين  6النا  375كيلودالتنون ,امنا سنم  Agelaia pallipes pallipesتنم تنقيتن

بواس ة  ,[11] Sephadex G-100لذا فقدد هددفه هدذل الدراسدة الدي تنقيدة سدم الزنبدور اصحمدر واصصدفر ودراسدة بعدض صدفاته
الحيوية وتحديد بعض العوامل المؤثرة في فعاليته التحللية والتخثرية.
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المواد وطرائق العمل
جمع عيناه الزنابير

تم جمع ىينات الد ارسنة منن المسنتعمرات (ل ينا الزننابير الحمن ار والصن ار ) مننج اوائنل الربينع (منتصنع شنهر اجار) ولن ل صنل

الصيع (ار وايلول وتشرين الول) من سنة  2012من منا ق ملتل من مدينة بغداد (الكريعات وال ارمية وابنو غرينر) ضن ىنن
بعض منا ق محا ظة ديالا ,بالىتماد ىلا الص ات المجكورة من قبنل ] ,[3وجنر وضنعها ن ىلنر محكمن الغلنق ل يتسنرر اليهنا
الهوا لتقليل نشا الحشرة والسي رة ىليها بشكل ا ضل ,م التيرت الناث ق .

التشخيص

شلصننت الحش نرات مننن قبننل متحننع التنناريع ال بيع ن

)orientalis L. (Hymenoptera: Vespidae

جامعننة بغننداد ,واظهننرت نتننائج التشننليم ان الزنبننور الحمننر يعننود الننا

Vespa

بينما كان الزنبور الص ر يعود الا )Polistes olivaceaus (De Geer) (Hymenoptera: Vespidae
الحصول علي سم الزنابير

استعملت ال ريقة الت قام بوص ها ][12

الحصول ىلا سم الزنبور ,اج جر مسك الحشرة بوسنا ة الملقن منن الوسن وتمنت

إ ارتها بتحريك الجز األلير من الب ن بوسا ة ملق ىلر ألجل إل ار آلة اللسع الت تلجأ إليها الحشرة كوسيلة د اىية ,وبعد جلك تم

سحبها لستل ار الغدة السمية الت تكون مرتب ة معها ,بعد ا وضعت كل  30غدة سمية

اون لز

وىضيع لها  10مللتر من

محلول الملح ال سلج  ,وتم سحقها بشكل جيد لستل ار السم ,بعد جلك إج ار ال نرد المركنزر للمسنتللم المستحصنل ىلين بسنرىة

مقنندار ا  3000دورة دقيقننة لمنندة  5دقننائق ننم ا مننل ال ارسننر والننج ال ارئننق ورشننم باسننتعمال مرشننم غشننائ بق ننر  0.22مننايكرومتر
للننتللم مننن البكتريننا وال يروسننات ننم وزن المسننتللم اللننام ن ىنابيننر ب سننتيكية صننغيره جات اغ يننة محكمننة وح ظننت بدرجننة حن اررة

التجميد 18-م.

تقدير تركيز البروتين

استعملت ريقة ][13

تقدير تركيز البروتين ,وتم اىداد المنحنا القياس باستعمال البومين المصل البقرر.

تأثير سم الزنابير في تحلل كرياه الدم الحمراء في اإلنسان
در تأ ير سم الزنابير

تحلل كريات الدم الحم ار  RBCو قا لل ريقة الموصو ة من قبل ] [14وباتبان الل وات التية

أ .عيناه الدم

جمعت ىينات الدم الوريدر من ك الجنسين ولىمار ملتل ة تتراوح بين  10سنوات الا  64سن وبواقع  20ىينة لك الجنسين.

ب .تحضير عالق الدم

وضع  5مللتر من الدم

انبوبة التبار تحتور ىلا  EDTAو صل المصل بوسا ة جهاز ال رد المركزر بسرىة  5000دورة

دقيقة لمدة  5دقيقة ,وبعد جلك تم اضا ة  2مللتر من محلول الملم ال سلج الا الدم واىادت

جهاز ال رد المركزر بسرىة 5000

دورة دقيقة لمدة  5دقيقة وتم تكرار جه العملية  3مرات من اجل الحصول ىلا كريات الدم الحم ار ق  ,م الج من جه العين 0.5

مللتر واكمل الحجم الا  50مللتر بمحلول الملم ال سلج .
ه .تحضير محاليل المستضداه المختلفه

حضرت تلا يع ىشرية للسم تراوحت بين  100الا  10باستعمال محلول الملم ال سلج  ,بعد ا اضيع  1مللتر من كل تل يع

الا  1مللتر من ىالق الدم الجر تم تحضيره مسبقا.
ث .قراءة النتائج

قنرىت النتننائ ج للعيننات المحضنرة منن الل ننوة السنابقة بعنند حضنننها لمندة  60دقيقننة بدرجنة حن اررة 37م باسنتعمال جهنناز المتصننام

الضوئ ىلا ول موج مقداره  540نانومتر.
تأثير سم الزنابير في وقه تخثر الدم
در تأ ير سم الزنابير

وقت تل ر الندم و قنا لل ريقنة التن قنام بوصن ها ] [7ىنن رينق تحضنير سلسنل منن التلنا يع العشنرية

تت نراوح بننين  100الننا  10لسننم الزنننابير باسننتعمال محلننول الملننم ال سننلج
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الوريدر المباشر الجر ل يحور ىلا ار ماده مانع للتل ر ومقارنة وقت تل ر الندم لهنجه المعنام ت منع معامنل السني رة النجر يتكنون

من الدم ق  ,وتم تسجيل النتائج بالمشا دة العينية لحسار الوقت ال زم للتل ر بالدقيقة.
تنقية السم بوساطة المرشح الهالمي Sephacryl S-200

استعملت ال ريقة الموصو ة من قبل ] [9مع اج ار بعض التحويرات ىليها وجلك باستبدال مادة الترشيم اله م

بمادة

 Sephacryl S-200الت ىبأت بعمود جر ابعاد 60×1.5سم وجرت موازنة العمود واسترداد النموج بوسا ة محلول وس ات
الصوديوم الدارئ بتركيز  0.3مولر وى

يدروجين  6بسرىة جريان مقدار ا  18مللتر ساىة وبواقع  3مللتر جز  ,بعد ا قرىت

الج از المن صلة بجهاز النم ياع الضوئ ىلا موجة ضوئية ولها  280نانومتر ,وتم تقدير كل من تركيز البروتين وتأ ير السم
وقت تحلل كريات الدم الحم ار وتل ر الدم للقمم المن صلة.

الكشف النوعي والتقدير الكمي للكربوهيدراه في القمم المنقاة

استعمل المرشم اله م  Sephacryl S-200الجر ىبأ بعمود جر ابعاد 60×1.5سم للكشع النوى ىن وجود الكربو يدرات
بوسا ة محلول وس ات الصوديوم الدارئ بتركيز  0.3مولر وى

القمم المنقاة ,وجرت موازنة العمود واسترداد النموج

يدروجين  6الحاور ىلا كلوريد الصوديوم بتركيز  0.05مولر ,وبعد جمع الج از المن صلة بواقع  3مللتر جز بسرىة جريان

مقدار ا  18مللتر ساىة وانتها ىملية ال صل تم ق ار ة الج از المن صلة بجهاز النم ياع الضوئ ىلا موجة ضوئية ولها 280
نانومتر للكشع النوى

والكربو يدرات

ىن البروتين ,بينما استعملت موجة ضوئية

البروتينات السكرية و قا لما جكره ],[15

ولها  490ل بات وجود ارتبا

حين تم تقدير الكربو يدرات

حامض الكبريتيك الت قام بوص ها ].[16

تسا م

بين البروتين

القمم المنقاة و قا ل ريقة ال ينول-

الكشف النوعي والتقدير الكمي للحديد في القمم المنقاة

استعمل المرشم اله م  Sephacryl S-200المعبأ بعمود جر ابعاد 60×1.5سم للكشع النوى ىن وجود الحديد

المنقاة  ,وجرت موازنة العمود واسترداد النموج بوسا ة محلول وس ات الصوديوم الدارئ بتركيز  0.3مولر وى

القمم

يدروجين 6

بسرىة جريان مقدار ا  18مللتر ساىة وبواقع  3مللتر جز وبعد انتها ىملية ال صل تم ق ار ة الج از المن صلة بجهاز النم ياع
الضوئ ىلا موجة ضوئية

ولها  280نانومتر للكشع النوى ىن البروتين ,بينما استعملت موجة ضوئية

وجود الحديد و قا لما اشار الي ] ,[15بينما تم تقدير نسبة الحديد

ولها  557ل بات

القمم المنقاة باستعمال جهاز م ياع المتصام الجرر Atomic
] , [17اج تم ق ار ة النماج واستل ار نسبة الحديد بتركيز جز

 absorption spectrophotometer-AA 7000و قا لما جا

بالمليون بشكل مباشر بعد ان رشحت باستعمال مرشحات غشائية بق ر  0.22مايكرون.
تقدير الوزن الجزيئي للقمم المنقاة باستعمال الترشيح الهالمي
قدر الوزن الوزن الجزيئ

للقمم المنقاة و قا لل ريقة الت

قام بوص ها ] [9مع اج ار بعض التحويرات باستعمال مادة الترشيم

اله م  Sephacryl S-200بدل من  ,Sephadex G-200وتم تحضير العمود بابعاد 60×1.5سم وجرت موازنة العمود
والسترداد بوسا ة محلول وس ات الصوديوم الدارئ بتركيز  0.3مولر وى

يدروجين  6بسرىة جريان مقدار ا  18مللتر ساىة

وبواقع  3مللتر جز  ,وىين حجم ال راغ ) (Voباستعمال محلول الدكستران األزرق ,بينما ىين حجم السترداد ) (Veباستعمال
البروتينات القياسية والقمم المنقاة ,وتم ىستل ار

الوزن الجزيئ

للسم من المنحنا القياس

للبروتينات القياسية ونسبة حجم السترداد إلا حجم ال راغ ).(Ve/Vo

تحديد اصس الهيدروجيني اصمثل لفعالية وثباه القمم المنقاة
ىين ال

الهيدروجين

للع قة بين لوغاريتم الوزن الجزيئ

األم ل ل عالية القمم المنقاة بإتبان ال ريقة الموصو ة من قبل ] [18وجلك بتعديل ال

لمحلول وس ات الصوديوم الدارئ بتركيز  0.3مولر وى

الهيدروجين

يدروجين  6الا مستويات ملتل ة تراوحت بين  4الا  8بإضا ة حامض

الهيدروكلوريك او يدروكسيد الصوديوم بتركيز  1ىيارر ,بعد ا ىضيع  1مللتر من السم إلا  1مللتر من المحاليل الدارئة المحضرة

بمديات ملتل ة وتم قيا

تحلل الدم بشكل مباشر,

حين ىين ال

الهيدروجين األم ل ل بات القمم المنقاة وجلك بمز  1مللتر من

السم مع  1مللتر من المحاليل الدارئة المحضرة بمديات ملتل ة من ال

المزيج لمدة  30دقيقة م قيا

تحلل الدم.

846

الهيدروجين

الت تراوحت بين  4إلا  8وجر حضن

المجلة العراقية للعلوم  ،1026مجلد  ، 57العدد1أ ،صفحة 354 -348

الصوفي واخرون
تحديد درجه الحرارة المثلي لفعالية وثباه القمم المنقاة

ىينت درجة الح اررة الم لا لل عالية بإضا ة  1مللتر من السم إلا  1مللتر من محلول وس ات الصوديوم الدارئ بتركيز 0.3

مولر وى

يدروجين  6المحضن بدرجات ح اررية ىدة تراوحت بين  25إلا 80م وقيا

درجة ال بات الحرارر بحضن  1مللتر من السم

تحلل الدم بشكل مباشر,

حين حددت

حمام مائ بدرجة ح اررة تراوحت بين  25إلا 80م لمدة  30دقيقة م تبريده ومزج

مع  1مللتر من محلول وس ات الصوديوم الدارئ بتركيز  0.3مولر وى

يدروجين  6وقيا

تحلل الدم و قا لما وص ][19

النتائج والمناقشة

تنقية بروتيناه سم الزنبور األحمر واألصفر

ي حننظ مننن الشننكل 1-ظهننور قمننم بروتينيننة ىنندة ىننند ام نرار سننم الزنبننور األحمننر  V. orientalisىلننا ىمننود الترشننيم اله م ن

 , Sephacryl S-200وىند تقدير ال عالية التحللية والتل رية للقمم المن صلة  P1و  P2و  P3وجند ب أنهنا كاننت ن اىلنا قيمنة لهنا
ىند القمة المن صلة  ,P1اج بلغت ال عالية التحللية  % 98من عالية السم الصلية ,ن حنين كنان وقنت التل نر  47.3دقيقنة ,وكاننت
ال عالية التحللية  % 62من عالية السم الصلية ,بينما كنان وقنت التل نر  27.53دقيقنة للقمنة المن صنلة  ,P2وبلغنت ال عالينة التحللينة

 % 29من عالية السم الصنلية ,ن حنين كنان وقنت التل نر  13.67دقيقنة للقمنة المن صنلة  , P3و ن ضنو النتنائج المشنار اليهنا ن

اى ه قد تم التيار القمة المن صلة ( )P1لسم الزنبور الحمر األحمر  V. orientalisلجل تنقيتها ودراسة ص اتها الجزيئية ,لجا تم

جمع الج از المن صل القريبة من قمة المنحنا لتجنر حدوث التدال ت مع القمنم المجناروة للحصنول ىلنا نجه القمنة بناىلا درجنات
النقاوة ,وتم امرار ا

ىمود الترشيم اله م  Sephacryl S-200مرة الر للحصول ىلا القمة المن صلة ( )P1بشكل نق  ,اج

ي حظ من الشكل 2-ظهور قمة واحندة للبنروتين ىنند نول منوج مقنداره  280ننانومتر ت ابقنت معهنا كن منن ال عالينة التحللينة ()%
والتل رية (دقيقة) بشكل تام.

شكل  - 1تنقية بروتينات سم الزنبور األحمر  V. orientalisباستعمال تقانة كروماتوك ار

الترشيم اله م بوسا ة ىمود .SephacrylS-200

شددكل  - 2تنقيننة القمننة المن صننلة ( )P1مننن سننم الزنبننور األحمننر  V. orientalisباسننتعمال تقانننة كرومنناتوك ار

.Sephacryl S-200

الترشننيم اله من بوسننا ة ىمننود

يشننير الشننكل 3-الننا ظهننور قمننم بروتينيننة ىنندة ىننند امنرار سننم الزنبننور الصن ر  P. olivaceausىلننا ىمننود الترشننيم اله م ن

 ,Sephacryl S-200ولوح ظ ىند تقدير ال عالية التحللية والتل رية للقمم المن صلة  P1و  P2و  P3ان اىلا قيمنة لهنا كاننت ىنند
القمة المن صلة  , P2اج بلغت ال عالية التحللية  % 91من عالية السم الصنلية ,بينمنا كنان وقنت التل نر  43.8دقيقنة ,وكاننت ال عالينة

التحللية  %49من عالية السم الصلية,

حين كان وقت التل ر  19.28دقيقة للقمة المن صلة  ,P1وبلغت ال عالية التحللية %29
847
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من عالية السم الصلية ,بينما كان وقت التل ر  7.52دقيقة للقمة المن صلة  , P3ومن ل ل النتائج المستحصلة قد تم التيار القمة

المن صلة ( )P2لسم الزنبور الص ر  P. olivaceausلجل تنقيت ها ودراسة صن اتها الجزيئينة ,لنجا تنم جمنع الجن از المن صنل القريبنة
من قمة المنحنا لتجنر حدوث التدال ت مع القمم المجاروة للحصول ىلا جه القمة باىلا درجات النقاوة ,وتنم امرار نا ىلنا ىمنود

الترشيم اله م  Sephacryl S-200مرة الر للحصنول ىلنا القمنة المن صنلة ( )P2بشنكل نقن  ,اج يبنين الشنكل 4-ظهنور قمنة
واحدة للبروتين ىند ول موج مقداره  280نانومتر ت ابقت معها ك من ال عالية التحللية ( )%والتل رية (دقيقة) بشكل تام.

شكل  - 3تنقية بروتينات سم الزنبور األصن ر  P. olivaceausباسنتعمال تقاننة كرومناتوك ار

.200

الترشنيم اله من بوسنا ة ىمنود Sephacryl S-

شدكل  - 4تنقينة القمنة المن صنلة ( )P2منن سنم الزنبنور األصن ر  P. olivaceausباسنتعمال تقاننة كرومناتوك ار

الترشنيم اله من بوسنا ة ىمنود

.Sephacryl S-200

ات قننت جميننع الد ارسننات التن ىجريننت ىلننا سننموم الزنننابير ىنهننا ىبننارة للنني معقنند مننن البروتينننات والببتينندات ] ,[20لننجا قنند اتبعننت

رائق ىدة ل صل وتنقية جه السموم من اجل دراسة ص اتها الجزيئية اىتمادا ىلا بعض الص ات الت تمتلكها البروتينات بشكل ىام

والت ن يمك ننن اسننتغ لها لتحقي ننق الغاي ننة المنشننودة ك ننالوزن الجزيئن ن والشننحنة ,ق نند اسننتعمل ] [9تقان ننة الترش ننيم اله م ن بوس ننا ة ن ن م

 Sephadex G-200لتنقينة السنم منن  Carybdea alataوالحصنول ىلنا البروتيننات التن تسنبر تحلنل كرينات الندم الحمن ار لند

األبقننار ,بينمننا جكننر ] [10ان ن حصننل ىلننا ن ث قمننم بروتينيننة ىننند تنقيننة سننم  V. magnificaباسننتعمال الترشننيم اله م ن به ن م

 Sephadex G-50ووجد ىن القمة ال ا ل ة تحتور ىلا نشا مقلنم للعضن ت الملسنا  ,وىكند جلنك ] [21منن لن ل اسنتعمال تقاننة
التبنادل األيننون بوسننا ة المبننادل  CM-Sephadexووجنند ىن القمننة ال ال نة الموجننودة ن سننم  V. magnificaالمستحصننل ىليهننا

باستعمال الترشيم اله م به م  Sephadex G-50تحور ىلا  12جز  ,وىند التحرر ىن عالية جه الج از المن صلة لحظ ىن
الجنز المن صنل األلينر يحتننور ىلنا نشنا مقلننم للعضن ت الملسنا  ,وىلين قننام بتنقيتن باسنتعمال تقانننة كرومناتوغ ار

السنائل ىننال

األدا ( )HPLCوحصل من ل ل ىلا  20جز من صل ,كما تمكن ] [11من تنقية سم  Agelaia pallipesوالحصول ىلا ىج از

من صنلة ىندة لهنا عالينة تحللين باسنتعمال تقاننة الترشنيم اله من بوسنا ة ن م  ,Sephadex G-100كمنا ىشنارت بعنض األبحناث
األلر إلا استعمال تقانات ىلر كالترحيل الكهربائ به م متعدد الكريل امايد ) (PAGEىلا ن ناق واسنع ن الد ارسنات الجزيئينة

للحشرات والت تعتم د ىلا مقدار حركة البروتينات الموجودة

السم ل ل المجال الكهربائ بوجود ىو غيار العوامل الماسلة ].[3
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الصوفي واخرون
تقدير الوزن الجزيئي

تبين النتائج المستحصل ىليها ان الوزن الجزيئ للقمة ( )P1المنقاة من سم الزنبور األحمر  V. orientalisبلغ  17782دالتون,

بينمنا كنان النوزن الجزيئن للقمنة ( )P2المنقناة منن سنم الزنبنور األصن ر األصن ر  22382 P. olivaceausدالتنون الشنكل ,5-وىنند
مقارنننة ننجه النتننائج مننع البحننوث والد ارسننات السننابقة حننول تحدينند الوزان الجزيئيننة للبروتينننات الم صننولة لننوحظ وجننود تبنناين ن النتننائج

المستحصل ىليها ,قد اشار ] [9الا ان البروتين المن صل من سنم  C. alataالمسنؤولة ىنن تحلنل كرينات الندم الحمن ار لند البقنار

يمتلنك وزننا جزيئينا مقنداره  42000دالتنون ,امنا ] [3قند بنين حصنول ىلنا  48بنروتين من صنل منن سنم  V. orientalisتنراوح النوزن
الجزيئ لهم بين  6000النا  375000دالتنون ,ن حنين اكند ] [11انن حصنل ىلنا

نة بروتيننات من صنلة منن سنم A. pallipes

كاننت بنناوزان جزيئيننة مقنندار ا  14000و 42000و 74000دالتنون ,ويعننز التبنناين ن قننيم النوزن الجزيئن للبروتينننات المن صننلة الننا
ال ريقننة المتبعننة ن تنقيننة البروتينننات المن صننلة مننن السننم والتقانننة المسننتعملة ن تحدينند الننوزن الجزيئ ن كالترشننيم اله م ن والترحيننل
الكهربائ

ض ىن حالة البروتين المن صل جات  ,اج تع

الواقع وجلك بسبر مسا متها

البروتينات السكرية بشكل ىام

الترشنيم اله من وزننا جزئينا اكبنر منن

زيادة سرىة حركة البروتين ل ل ىمود ال صل المستعمل ].[22

شكل  - 5المنحننا القياسن لتقدينر النوزن الجزيئن للقمة ( )P1المنقاة من سم الزنبور األحمر  V. orientalisوالقمة ( )P2المنقاة منن سنم الزنبنور
األص ر .P. olivaceaus

دراسة المحتوى الكربوهيدراتي

ىظهننرت النتننائج المستحص ننل ىن نسننبة الكربو ي نندرات ن القم ننة ( )P1المنقنناة م ننن سننم الزنبننور األحم ننر orientalis

 V.بلغ ننت

 60.057منايكروغرام مللتنر ,ن حنين كانننت  44.460منايكروغرام مللتنر ن القمنة ( )P2المنقنناة منن سنم الزنبنور األصن ر P.

 olivaceausىنند تقنندير ا ب ريقنة ال ينننول حنامض الكبريتيننك ,و نجا ينندل ىلنا ىن تلننك البروتيننات مننن ننون البروتينننات السنكرية ,وىننند
التحرر ىن نون الرتبا بين الكربو يدرات والبروتين يهما ,لوحظ ان من النون التسا م  ,إج يبين الشكل 6 -لكل من القمتنين ()P1

و ( ) P2وجود ارتبا تسا م بين ك البروتينين والكربو يدرات نتيجة ت ابق قيمة المتصاصية ىلا ول منوج  280ننانومتر منع
المتصاصننية ىلننا ننول مننوج  490نننانومتر بننالرغم مننن اسننتعمال محل ننول دار جر قننوة ىيونيننة ىاليننة كننان الهنندع من ن ننك كا ننة
الرتبا ات ال تسا مية

حالة وجود ا من اجل التحقق من كون البروتينات المن صلة

من نون البروتينات السكرية.

شكل  - 6ا بات وجود ارتبا تسا م بين البروتين والكربو يدرات للقمة ( )P1المنقاة من سم الزنبور األحمر  V. orientalisوالقمنة ( )P2المنقناة
من سم الزنبور األص ر  P. olivaceausباستعمال كروماتوك ار
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الصوفي واخرون

ي حظ من النتائج المشار إليها ن ىىن ه ي حنظ ىن القمنة ( )P1المنقناة منن سنم الزنبنور األحمنر  V. orientalisو القمنة ()P2

المنقناة منن سنم الزنبنور األصن ر  P. olivaceausن منن ننون البروتيننات السنكرية  Glycoproteinالتن تتكنون منن وجنود جزيئنات

سكرية

تركير البروتين وتشمل يع واسع من المركبات البروتينية م ل األنزيمات والهرمونات والكلوبيولينات المناىية ] ,[20ويعود
ن إنتنا م نل نجه األننوان منن البروتيننات ,إج

وجود الكربو يدرات بصورة ىامة ن بعنض ىننوان البروتيننات إلنا سنلجة الكنائن الحن

يؤدر وجود الكربو يدرات إلا إكسابها حماية ىالية تجاه الظروع اللارجية الت يعمنل بهنا البنروتين منن درجنة حن اررة وا
ض ىن مسا مت ال اىلة

تدىيم الشكل ال راغ للبروتين واكساب الص بة الم لوبة ليؤدر العمل الم لور

دراسة محتوى الحديد

يندروجين

الللية ].[22

القمة ( )P1المنقاة من سم الزنبور األحمر  V. orientalisوالقمة ( )P2المنقاة من سم

جر التحرر ىن وجود الحديد النوى

الزنبور األصن ر  P. olivaceausباسنتعمال تقاننة الترشنيم اله من  Sephacryl S-200ىلنا نول منوج مقنداره  557ننانومتر,
وقد لوحظ وجود ت نابق بنين قمنة المتصاصنية ىلنا نجا ال نول المنوج وقمنة المتصاصنية ىلنا نول منوج مقنداره  280ننانومتر,

و جا ي بت احتوا القمتين ( )P1و ( )P2ىلا الحديد كما
الجرر ىنها بلغت  0.88جز بالمليون

الشكل , 7-وبينت نتائج تقدير نسبة الحديد باستعمال جهاز المتصام

القمة ( ,)P1بينما كانت  0.44جز بالمليون

شكل  - 7الكشع ىن وجود الحديد للبروتين

القمة (.)P2

القمة ( )P1المنقاة من سنم الزنبنور األحمنر  V. orientalisوالقمنة ( )P2المنقناة منن سنم الزنبنور

الص ر  P. olivaceausباستعمال كروماتوك ار

الترشيم اله م بعمود .Sephacryl S-200

منن لن ل النتننائج المشنار إليهننا ن ىىن ه ي حننظ ىن القمنة ( )P1المنقنناة منن سنم الزنبننور األحمنر  V. orientalisوالقمننة ()P2

المنقاة من سم الزنبور األص ر  P. olivaceausما من ىنوان البروتينات المعدنية  Metallo proteinsالت تعرع بأنها البروتينات
الت تمتلك جز غير بروتين من المعادن كالحديد والنحا
الجسم

تلزين الحديد من األنسجة ليتم استعمال

مجاميع من الهيم

والزنك والمغنسيوم ,ومن ىم لتها ال يراتين و و ىبنارة ىنن بنروتين يسنتعمل

حالة نقم نسبة الحديد

الجسم ومنها ىيضا الهيموكلوبين المكنون منن ىربنع

دور اما
ا
كل واحدة منها جرة حديد ىر ىن كل جز يموكلوبين يمتلك ىربع جرات حديد ,الجر ل

ىمل راب ة

ضعي ة مع األوكسجين من اجل نقلن منن النرئتين إلنا الجسنم تمنام ىملينة األكسندة ونقنل نان ىوكسنيد الكربنون منن ل ينا الجسنم إلنا

الرئتين ] , [20كما يسا م وجود اليونات المعدنية

جزيئنة البنروتين إلنا المحا ظنة ىلنا الهيئنة ال راغينة الم لوبنة للبنروتين منن اجنل

إتمام ىمل والمسا مة ال اىلة توجي البروتينات نحو الهدع الم لور نظ ار لقدرت

تبادل اليوننات التن يمتلكهنا ,و ن ىحينان ك ينرة

أن سحر المعدن من جزيئة البروتين يؤدر إلا انهياره و قدان عاليت الت للق من اجلها ].[22

تحديد اصس الهيدروجيني اصمثل في الفعالية والثباه
يظهر الشكل 8A-ىن ال

الهيدروجين

األم ل ل عالية القمة ( )P1المنقاة من سم الزنبور األحمر  V. orientalisالتحللية

والتل رية بلغ  , 6.5بينما شهدت ال عالية التحللية انل اضا ىند قيم ال
ال عالية األصلية ى لا التوال ,

و 37.3دقيقة ىند ال
مد

من قيم ال

الهيدروجين المت ر ة  4و 8حتا بلغت  33و %79من

حين انل ض وقت التل ر من  47.3دقيقة ىند ال

الهيدروجين

األم ل ليصل إلا 17.9

الهيدروجين  4و 8ىلا التوال  ,وي حظ من الشكل 8B-ىن ال عالية التحللية للقمة ( )P1كانت ابتة

الهيدروجين تراوح بين  6إلا  7.5إل انها قدت  67و %25من عاليتها األصلية ىند قيم ال

المت ر ة  4و ,8وسجل ىىلا وقت للتل ر ىند ا

يدروجين مقداره  6.5ليبلغ  47.3دقيقة,
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الهيدروجين تراوح بين  6إلا  7.5إل ان انل ض ىند قيم ال

 15.6و 35.4دقيقة ىلا التوال .

A

شكل  - 8ال

الهيدروجين الم ل

B

عالية و بات القمة ( )P1المنقاة من سم الزنبور األحمر  ,V. orientalisاج يم ل

 :Aمنحنا ال

الهيدروجين األم ل لل عالية التحللية والتل رية.

 :Bمنحنا ال

الهيدروجين األم ل ل بات ال عالية التحللية والتل رية.

يبين الشكل 9A-ىن ال

الهيدروجين المت ر ة  4و 8مسج وقتا مقداره

الهيدروجين

األم ل ل عالية القمة ( )P2المنقاة من سم الزنبور األص ر  P. olivaceausالتحللية
الهيدروجين

والتل رية بلغ  ,6.5إل ىن ال عالية التحللية شهدت انل اضا ىند قيم ال

المت ر ة  4و 8لتكون  18و %37من

ال عالية األصلية ىلا التوال  ,كما سجل وقت التل ر انل اضا ملحوظا من  48.8دقيقة ىند ال

 8.7و 35.6دقيقة ىند ال
من قيم ال

مد

الهيدروجين  4و 8ىلا التوال  ,ويشير الشكل 9B -إلا ىن ال عالية التحللية للقمة ( )P2كانت ابتة

الهيدروجين

تراوحت بين  5.5إلا  ,8إل انها قدت  74و %19من عاليتها األصلية ىند قيم ال

الهيدروجين المت ر ة  4و ,8وبلغ ىىلا وقت تل ر  48.8دقيقة ىند ا
مد من قيم ال

يدروجين مقداره ,6.5

الهيدروجين تراوح بين  6إلا  7.5إل ان انل ض ىند قيم ال

مقداره  12.6و 39.5دقيقة ىلا التوال .

A

شكل  - 9ال

الهيدروجين

 :Aمنحنا ال
 :Bمنحنا ال

الهيدروجين األم ل  6.5ليكون

حين كان وقت التل ر ابتا

الهيدروجين المت ر ة  4و 8مسج وقتا

B

عالية و بات القمة ( )P2المنقاة من سم الزنبور األص ر  ,P. olivaceausاج يم ل

الهيدروجين األم ل لل عالية التحللية والتل رية.

الهيدروجين األم ل ل بات ال عالية التحللية والتل رية.

ي حظ مما سبق وجدود بعض التباين

قيم ال

الهيدروجين

المسجلة ل عالية و بات القمة ( )P1المنقاة من سم الزنبور

األحمر  V. orientalisوالقمة ( )P2المنقاة من سم الزنبور األص ر  P. olivaceausوالجر يعز إلا الت ع المصدر وتركير
السم ومحتواه من األحماض المينية ونسبة الكربو يدرات ,إج يعز السبر

الهيدروج ين المت ر ة إلا حدوث تغييرات واضحة
ال نائ وال

].[18

للبروتين ,إج يؤ ر التغيير

قيم ال

انل اض ال عالية التحللية والتل رية ىند قيم ال

يئة البروتين مما يؤدر إلا قدان ال عالية نتيجة تغير الهيئة ال راغية للشكل

الهيدروجين ىلا المجاميع ال عالة القابلة للتأين والموجودة
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يشير الشكل 10A-إلا حصول زيادة واضحة

ال عالية التحللية والتل رية للقمة ( )P1المنقاة من سم الزنبور األحمر V.

 orientalisبازدياد درجة ح اررة الت اىل حتا بلغت ىقصا ا ىند درجة ح اررة  35م م انل ضت ال عالية التحللية بشكل تدريج حتا
بلغت حوال  %4من عالية السم القصو ىند درجة ح اررة 80م ,بينما انل ض وقت التل ر من  48.8دقيقة ىند درجة الح اررة
الم لا ليصل إلا  1.8دقيقة ىند درجة ح اررة 80م ,بينما يبين الشكل 10B-ىن ال عالية التحللية والتل رية للقمة ( )P1كانت ابتة

بدرجة ح اررة 35م لمدة  30دقيقة ,إل ىنها بدىت بالتناقم مع ازدياد درجة الح اررة ,إج قد  2و 3و 9و 19و 33و 52و 66و77

و %84من عاليتها التحللية األصلية ىند درجة ح اررة  40و 45و 50و 55و 60و 65و 70و 75و80م ىلا التوال  ,وانل ض

وقت التل ر من  47.3دقيقة ىند درجة ح اررة 35م ليكون  46.3و 45.8و 43و 31.2و 16و 10.8و 7.5و 5.2و 2.3دقيقة ىند
درجة ح اررة  40و 45و 50و 55و 60و 65و 70و 75و80م ىلا التوال .

A

شكل  - 11درجة الح اررة الم لا

B

عالية و بات القمة ( )P1المنقاة من سم الزنبور األحمر  , V. orientalisاج يم ل

 :Aدرجة الح اررة الم لا لل عالية التحللية والتل رية.

 :Bدرجة الح اررة الم لا ل بات ال عالية التحللية والتل رية.

ي حظ من الشكل 11A-وجود زيادة

ال عالية التحللية والتل رية للقمة ( )P2المنقاة من سم الزنبور األص ر P. olivaceaus

بارت ان درجة ح اررة الت اىل حتا بلغت ىقصا ا ىند درجة ح اررة  35م م انل ضت ال عالية التحللية بشكل تدريج حتا بلغت حوال

 %8من عالية السم القصو ىند درجة ح اررة 80م,

حين انل ض وقت التل ر من  48.8دقيقة ىند درجة الح اررة الم لا ليصل

إلا  3.9دقيقة ىند درجة ح اررة 80م ,بينما يشير الشكل 11B-إلا ىن ال عالية التحللية والتل رية للقمة ( )P2كانت ابتة بدرجة ح اررة

35م لمدة  30دقيقة ,إل ىنها بدىت بالتناقم مع ازدياد درجة الح اررة ,إج قد  1و 8و 26و 38و 45و 62و 78و 95و %98من
عاليت التحللية األصلية ىند درجة ح اررة  40و 45و 50و 55و 60و 65و 70و 75و80م ىلا التوال  ,وانل ض وقت التل ر من

 48.8دقيقة ىند درجة ح اررة 35م ليكون  47.8و 44.4و 39.5و 32و 24.4و 16.5و 11.2و 7.8و 5.3دقيقة ىند درجة ح اررة

 40و 45و 50و 55و 60و 65و 70و 75و80م ىلا التوال .

B

A

شكل  - 11درجة الح اررة الم لا

عالية و بات القمة ( )P2المنقاة من سم الزنبور األص ر  , P. olivaceausاج يم ل

 :Aدرجة الح اررة الم لا لل عالية التحللية والتل رية.

 :Bدرجة الح اررة الم لا ل بات ال عالية التحللية والتل رية.

852

354 -348  صفحة،أ1 العدد، 57  مجلد،1026 المجلة العراقية للعلوم

الصوفي واخرون

 لننجا أنهننا غالبن ا مننا تتننأ ر بننالظروع المحي ننة بهننا م ننل,اظهننرت جميننع الد ارسننات السننابقة ان سننم الزنبننور ىبننارة ىننن مننادة بروتينيننة

 إج ينؤدر ازدينناد درجنات الحن اررة إلنا حصننول تغيينرات واضننحة ن مكونننات الت اىنل ي ار قن حصنول زيننادة,اللنت ع ن درجنة الحن اررة
ال عالية التحللية والتل رية بسبر زيادة رصة حدوث التصادمات نتيجة زيادة ال اقة الحركية لجزيئات المواد المت اىلة ب عل

مستمرة

 إل ىن ازديناد درجنة الحن اررة ىنن الدرجنة الح اررينة الم لنا للت اىنل تنؤدر إلنا حندوث انل ناض ن ال عالينة بسنبر,تنأ ير درجنات الحن اررة
.[18] تركير البروتين والهيئة ال راغية الت يتم ل بها
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