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 10/6/98پذیرش مقاله:             1/5/98 دریافت مقاله: 

ت گونه هاي مختلف عروس دریایی میباشد. اکثر گونه هاي عروس دریـایی، سـمی هسـتند. زهـر خلیج فارس یکی از مکانهاي زیس مقدمه:
 (ازگونه هاي خلیج فارس) ترکیبی پروتئینی و با اثرات نورتوکسین، سـیتولیزین و همـولیزین مـی Rhopilema nomadicaعروس دریایی 

 عه اثرات همولیتیکی آن روي سلولهاي خونی میباشد.و مطالR.nomadica  باشد. هدف از این تحقیق جداسازي و بررسی زهر 

درعباس  از ناحیه جزر و مدي ساحل شمالی جزیره قشم نمونه برداري شد و پس از انتقال به آزمایشـگاه بنـ R.nomadicaها: مواد و روش
رکیبـات شد. براي بررسی وزن ملکولی تجداسازي   G200با روش بهینه شده اي، زهر آن استخراج و با استفاده از ژل کروماتوگرافی سفادکس

د سوري بررسـی شـد و استفاده شد. میزان کشندگی زهر استخراج شده، با تزریق زیر جلدي به موش نژا SDS-PAGEآن از ژل الکتروفورز 
 سپس فعالیت لیزکنندگی زهر روي سلولهاي قرمز گونه هاي مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.

ی گـرم در میل 7/1با روش بهینه شده اي از نماتوسیتها جداسازي شد و پس از تعیین غلظت پروتئین به مقدار   R.nomadicaزهر : یافته ها
لکتروفـورز اکیلودالتون پـس از عبـور از ژل  95و  65، 45میلی لیتر  و عبور از ستون ژل کروماتوگرافی ، دو پیک بدست آمد. وزنهاي ملکولی 

SDS-PAGE  ندگی زهر مشخص گردید. مقدار کش )LD50( ی  قرار گرفت.تعیین شد. سپس میزان فعالیت لیزکنندگی زهر مورد ارزیاب 

هـر و موجب آسیب به شناگران میشود ، اثر لیزکنندگی زهر به غلظـت ز  R.nomadicaزهر وجود ترکیبات فعال در : گیريبحث و نتیجه
لیـز  ت می باشد . گلبولهاي قرمز موش نسبت به انسـان و گوسـفند قابلیـتنوع سلول هاي خونی بستگی دارد و در گونه هاي مختلف ، متفاو

 شوندگی بیشتري دارند.

 R. nomadica      ،عروس دریایی، لیزکنندگی: هاي کلیديواژه
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 مقدمه

قرار دارد، بیش از  عروس دریایی در شاخه کیسه تنان

که هزار گونه از کیسه تنان در دریا شناسایی شده اند  9

 گونه از آن  براي انسان خطرناك می باشند 100حداقل 

). عروس دریایی جزو بزرگترین مدوزهاي شناخته شده 1(

در شاخه کیسه تنان میباشد. گونه هاي عروس دریایی در 

سطح گسترده اي در دریاها وجود دارند برخی از آنها می 

کیلوگرم رشد  200متر و با وزن  2توانند تا ضخامت 

آنها در سطح گسترده اي در خلیج فارس و دریاي  نمایند.

). اکثر 2( عمان وجود دارند و گاهًا ایجاد بلوم می نمایند

گونه هاي عروس دریایی، سمی هستند و هر ساله بیش از 

میلیون نفر در دنیا توسط این جانداران، صدمه می  120

بینند. گرچه اغلب این مصدومین نیاز به اقدامات تکمیلی 

). بدن 3( ندارند ولی گاهی مرگ حادث می شود درمانی

این جانداران از یک قسمت چتر مانند ژالتینی تشکیل 

شده که در لبه هاي آن رشته هایی به نام تنتاکل وجود 

دارد. در ساختار تنتاکلها، سلولهاي اختصاصی وجود دارند 

که نماتوسیت نامیده میشوند. زهر عروس دریایی در داخل 

گزش تصادفی عروس دریایی و  .رار داردنماتوسیت ، ق

تماس آن با پوست می تواند باعث ایجاد آسیب هاي شدید 

موضعی و یا سیستمیک شود و گاهی می تواند باعث مرگ 

، داراي ترکیبات فعال عروقی زهر این جانداران ).4گردد (

مانند هیستامین و کیتین میباشد که فوراً موجب درد 

، اسپاسم هی اختالالت گوارشیس و کهیر و گاشدید، آما

عضالنی و دیسترس تنفسی و نارسایی قلبی و عروقی 

). تزریق زهر عروس دریایی به موش و خوکچه 5( میشود

هندي عالئمی مشابه گزش در انسان ایجاد می نماید.  

زهر عروس دریایی ترکیبی پروتئینی است که داراي اثرات 

می  همولیزین ،نوروتوکسین، سیتولیزین ،کاردیوتوکسین

). بررسی زهر عروس دریایی یکی از موضوعات 6،7( باشد

باشد. اخیراً مشخص گردیده که در تحقیقات دارویی می

زهر عروس دریایی نقش تحریک کننده سیستم ایمنی، 

) 8را دارد ( و ضد سرطانی ضد ایجاد لخته، آنتی اکسیدانی

به عنوان  N.nomuraiکالژن جدا شده از عروس دریایی 

ماده تحریک کننده تولید ایمونوگلوبین ها و سیتوکینها 

). مطالعات بیوشیمیایی و سم شناسی در 9( عمل مینماید

مورد عروس دریایی نشان می دهد که زهر عروس دریایی 

)، 10( متناسب با گونه آن می تواند داراي فعالیت آنزیمی

، مرگ )12( ، اثرات قلبی عروقی)11( آنتی اکسیدانی

) و عصبی باشد. زهر 14( ) و اثرات همولتیک13( سلولی

عروس دریایی به دلیل ساختار پروتئینی و خاصیت ضد 

سرطانی و سمیت سلولی و لیزکنندگی سلولی که دارد 

 براي استفاده در تحقیقات دارویی مورد توجه می باشد

). آبهاي خلیج فارس و دریاي عمان یکی از 4(

دریایی می باشند، زیستگاههاي گونه هاي مختلف عروس 

باتوجه به تنوع گونه هاي عروس دریایی در خلیج فارس و 

، گاهًا در فصولی از دریایی عمان و ازدیاد جمعیت آنها

، ایجاد بلوم می نمایند . هر سال در فصول بهار و سال

تابستان با موارد زیادي از گزش عروس دریایی مواجه می 

مان خاصی باشیم. اگرچه برخی از مصدومین بدون در

به دلیل گزش توسط گونه اي  بهبود می یاند لیکن گاهاً 

خاص و یا به دلیل حساسیت فرد گزیده شده نیاز به 

اقدامات تکمیلی درمانی و بیمارستانی میباشد. بنابراین 

تحقیق روي این جاندار و جداسازي زهر آن و بررسی 

میزان کشندگی و آنالیز آن از اهمیت خاصی برخوردار می 

 شد .با

 هامواد و روش

 جمع آوري نمونه و آماده سازي آن

در   Rhopilema nomadicaعروس دریایی

 و  E49.53' 17 o56" در موقعیت  95شهریورماه 

"N2.45' 20 o270 جزیره قشم جمع آوري گردید 

).  بالفاصله تنتاکل هاي آن جداسازي و در درون 1(شکل

و  Bloomروش یخ قرار داده شد. براي جداسازي زهر، از 

) استفاده گردید. بدین منظور تنتاکل 1998همکاران (
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میلی  50قسمت چتري، در یک فالکون  هاي جدا شده از

لیتري قرار داده شد. به ظرف محتوي تنتاکل، به مقدار دو 

برابر، آب دریا اضافه گردید. ظرف محتوي تنتاکل به مدت 

ز در هر رو .نگهداري شد Co4روز دریخچال و در دما  3

دقیقه به شدت تکان  2تا  1زمان هاي مختلف به مدت 

داده شد تا سلول هاي نماتوسیت ها از بافت تنتاکل جدا 

شوند. بعد از گذشت این زمان، محلول حاصل، از چهار 

الیه گاز استریل پزشکی به عنوان فیلتر، عبور داده شد. 

سپس محلول حاصل، در سانتریفیوژ یخچال دار با 

دقیقه، سانتریفیوژ گردید و  20براي مدت دور  12000

توسط دستگاه فریزدرایر به پودر  محلول رویی خارج شد و

  -co20خشک تبدیل گردید. پودر حاصل در دماي 

نگهداري شد. این  پودر، حاوي نماتوسیت هاي عروس 

دریایی می باشد که در داخل آن زهر عروس دریایی قرار 

 دارد.

 ونه برداري عروس دریایی. موقعیت مکانی نم1شکل 

 جداسازي زهر و آماده سازي آن

براي جداسازي زهر موجود در سلولهاي نماتوسیت از 

و  Bloom) و روش 2004و همکاران ( Currentروش 

) با اندکی تغییر استفاده گردید. براي این 1998همکاران (

منظور پودر حاصل از لئوفلیز شدن نماتوسیت، در آب دو 

براي تشخیص  .حل گردید 6ه ب 1نسبت  تقطیر به بار

مقدار سلول هاي نماتوسیت خارج شده از تناکلها، محلول 

حاصل در زیر میکروسکوپ بررسی گردید. سپس با 

ثانیه اي و با  20استفاده از دستگاه سونیکاتور در سه دوره 

میلی آمپر در یخ خشک، سونیکیت  3شدت جریان 

با سانتریفیوژ گردید. در مرحله بعد، محلول حاصل 

دور دقیقه  20000ا ساعت و ب 1یخچالدار براي مدت 

سانتریفیوژ گردید. محلول رویی جدا شد و در میکروتیوپ 

 ذخیره گردید .  -co20میلی لیتري و در دماي  1هاي 

 تعیین غلظت زهر استخراج شده

میکرولیتر از  10، ابتدا مقدار براي تعیین غلظت زهر

اضافه لیتري میلی 5/1هاي وتیوبپروتئین به میکرمحلول 

میکرولیتر  100گردید و سپس حجم آن با آب مقطر به 

میکرولیتر آب  100فقط  رسانده شد. در لوله اي دیگر

، یک میلی لیتر از سپس براي هر لولهمقطر ریخته شد. 

دقیقه باقی  5محلول برادفورد اضافه گردید و پس از 

ي آن در طول موج ماندن در دماي اتاق، میزان جذب نور

خوانده شد. اعداد  با دستگاه اسپکتروفتومترنانومتر  595

بدست آمده با منحنی استاندارد مقایسه و غلظت پروتئین 

 محاسبه گردید.

 تخلیص زهر با استفاده از ژل کروماتوگرافی

 براي خالص سازي جزیی زهر عروس دریایی

R. nomadica ژل  ، از ستونمقدار ا میلی لیتر زهر خام

و  40با ستونی به طول   G200کروماتوگرافی سفادکس 

 7/2موالر و  05/0سانتیمتر و با استفاده از بافر  8/1قطر 

PH=  میلی لیتر در ساعت عبور داده شد  و  6و با سرعت

نانومتر بررسی  280جذب فراکشن هاي خروجی در 

 گردید.
SDS PAGE 

ش الکتروفورز از نمونه زهر استخراج شده طبق رو

Laemmli UK (1970)  انجام گردید. در این روش از

درصد  4درصد  آکریل آمید و  12ژل پلی آکریل آمید (

 -بیس آکریل آمید) استفاده گردید. بافر ژل شامل تریس

 PH ،10 = 8/6میلی موالر  با  5/62اسیدکلریدریک 

 2درصد گلیسرول، سدیم دو دسیل سولفات 

درصد استفاده  01/0) و بروموفنل آبی SDSدرصد(

، ز پلیمریزه شدن ژل و تزریق نمونهگردید. بعد ا



همکاران و جعفري جداسازي زهر عروس دریایی

 

 98، پاییز مبیست و یکیافته، دوره  / 89 

میلی آمپر انجام گردید.  40ولت و 150الکتروفورز با ولتاژ 

 200تا  5 هاز یک نشانگر وزن ملکولی در محدود

از شرکت سیگما)  Vivantisکیلودالتون (به نام  تجاري 

استفاده شد. براي رنگ آمیزي ژل از محلول رنگی 

درصد  10درصد متانول و  40درصد ،  1/0ی بلو ( کوماس

 .استفاده شددقیقه  30اسید استیک) براي زمان 

 بررسی میزان کشندگی زهر

) ، ابتدا LD50 کشندگی زهر ( زوتعیین د براي

 100،  10آزمون اولیه انجام شد. بدین منظور غلظت هاي 

 500تهیه و به حجم  میکروگرم زهر 300و  200، 

رسانده شد و هریک از غلظتهاي تهیه شده به میکرولیتر 

 25ر جلدي به دو سر موش سوري ماده با وزن یصورت ز

پس از بدست آمدن محدوده تقریبی  .گرم تزریق شد

سمیت  و کشندگی زهر، آزمون اصلی بررسی سمیت 

سري رقت هاي مورد استفاده در آزمون اصلی  انجام شد.

کشته شده با درصد  100درصد زنده تا   100ز واز د

تهیه گردید و به صورت  PBSدر  25/1ضریب افزایشی

گرمی تزریق  25زیر جلدي به گروه هاي چهار تایی موش 

 - نیرمگردید. نتایج آزمون اصلی به روش آماري اسپ

 کاربر محاسبه گردید.

 بررسی فعالیت لیزکنندگی زهر
براي بررسی فعالیت لیزکنندگی زهر، از خون انسان، 

فند استفاده شد. نمونه هاي خون تهیه شده موش و گوس

به لوله هاي داراي ماده ضد لخته منتقل گردید. سپس به 

میلی لیتر بافرسالین  20میلی لیتر از خون، مقدار  1

 5000اضافه شد و با دور  PH = 4/7) در  PBSفسفات (

دقیقه در سانتریفیوژ یخچالدار سانتریفیوژ  5براي مدت 

و  5000خلیه شد و مجدداً  در دور گردید. ماده رویی ت

دقیقه سانتریفیوژ گردید. در نهایت از   5براي مدت 

درصد تهیه شد. براي  2اریتروسیتهاي جدا شده رقت 

خانه اي  96بررسی میزان جذب نوري از یک پلیت 

میکرولیتر از سه  300استفاده شد و به هر چاهک مقدار 

 2سفند) با رقت نوع از سلولهاي خونی (انسان ، موش و گو

میکرولیتر از نمونه  60درصد تلقیح شد و سپس مقدار 

 400و  200،  100،  50زهر استخراج شده با غلظت هاي 

. ر به هریک از چاهکها اضافه گردیدمیکروگرم در میلی لیت

ساعت در  4مخلوط زهر و سلولهاي خونی براي مدت 

ماده میکرولیتر از  150دماي اتاق قرار گرفت. سپس مقدار

 150رویی داخل چاهکها خارج گردید و به جاي آن

میکرولیتر معرف برادفورد به هر چاهک اضافه شد. در 

گیري شد. نانومتر اندازه 595نهایت میزان جذب در 

چاهک محتوي سوسپانسیون سلول خونی به عنوان کنترل 

منفی و چاهک داراي بافرسالین فسفات به عنوان کنترل 

 شد . مثبت در نظر گرفته

 هایافته

 نمونه برداري
در این تحقیق، نمونه عروس دریایی از نوار ساحلی 

عدد نمونه  2شمال جزیره قشم نمونه برداري شد و تعداد 

تهیه شده از نظر مورفولوژیک بررسی شد و مشخص گردید 

 ) 2باشد. (شکل  می R. nomadicaر نمونه مورد نظ

 

   R. nomadica روس دریاییع. 2شکل 
 جداسازي نماتوسیتها

از  R. nomadicaبراي جداسازي زهر عروس دریایی

 .استفاده شد تغییرو همکارانش با اندکی   Bloomروش

جداسازي نماتوسیتها  بدین صورت که پس از تهیه نمونه و

نگهداري  -co20و لئوفلیز کردن آنها، نماتوسیتها در دماي 

نماتوسیت هاي جدا شده ازتنتاکولهاي  3شد. شکل شماره 
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را در زیر میکروسکوپ  R.nomadicaعروس دریایی 

هد. درضمن روش ارائه شده داراي د نوري نشان می

 .)15(باشد  بازدهی مناسبی می

 
نماتوسیت هاي آزاد شده از تنتاکولهـا بـا  .3کل ش

 10x40بزرگنمایی
 
 SDS-PAGE 

-SDSت پروتئین  زهر عروس دریایی توسط ترکیبا

PAGE   جدا شدند. زهر عروس دریاییR. nomadica 

 ،داراي پروتئینهایی با وزنهاي ملکولی مختلف میباشد

 95و  65،  45لیکن اغلب پروتئینها در سه وزن ملکولی 

 گیرند. کیلودالتون قرار می

 
زهر عروس دریـایی  SDS-PAGEژل  -4شکل 

R. nomadica 
 
 زهـر عـروس دریـایی  LD50عیین میزان ت
 R. nomadica  

ز وي مورد استفاده در آزمون اصلی از دهارقتسري 

حیوان  شده کشته درصد100ز وزنده تا د درصد 100

چینش و تهیه شد. ، 25/1آزمایشگاهی با ضریب افزایشی 

 20تایی موشی  4هاي صورت زیر جلدي به گروهتزریق به

-رمنیس نتایج با روش آماري اسپسپ ،گرمی انجام گرفت

  کاربر طبق معادله زیر محاسبه گردید.
 

 
 
 

تزریق صفاقی براي موش  50LDمیزان  تینها در

Balb/c  آمد. به دستمیکروگرم بر کیلوگرم  45/0برابر 

فعالیت همـولیتیکی زهـر عـروس دریـایی 
 R. nomadicaعروس دریایی 

دریایی  براي بررسی میزان اثر همولیتیکی زهر عروس

R.nomadica   اي میکروگرم زهر بر 800تا  50مقدار

، موش و گوسفند استفاده تاثیر روي سلولهاي خونی انسان

مشخص شده است با  1 شد. همانطوریکه در نمودار

افزایش غلظت زهر، مقدار لیز کنندگی سلولهاي خونی نیز 

در  R. nomadicaی افزایش می یابد. زهر عروس دریای

میکرو گرم در میلی لیتر به  400و  300، 250غلظتهاي 

درصد از سلولهاي خونی موش، انسان  50ترتیب باعث لیز 

 و گوسفند شد.

 
 

میزان لیز سلولی در سلولهاي خونی انسان،  .1ودار نم

 R. nomadica موش و گربه  بر اساس غلظت زهر

 گیرينتیجهبحث و 
در این تحقیق  روش بهینه شده اي براي جداسازي 

ارائه گردید. به  .nomadica Rزهر عروس دریایی 

منظور بررسی فعالیت همولیتیک زهر نیاز است که روشی 

طراحی گردد تا میزان فعالیت زهر کاهش پیدا نکند. در 

سالهاي اخیر گزارشات زیادي از بلوم عروسهاي دریایی در 

مناطق مختلف دنیا مانند ایتالیا، ترکیه و چین ارائه شده 

 x    -  لگاریتم دوز صد در صد کشنده

  )تعداد مرده هامجموع   -  (
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نگونه تغییرات در جمعیت و توزیع  عروسهاي است. ای

دریایی خلیج فارس و دریاي عمان نیز گزارش گردیده 

(دریانبرد و همکاران). گونه هاي مختلف عروس  است

دریایی همواره مورد توجه محقیقین بوده اند زیرا اینها به 

دلیل داشتن زهر معموالً باعث ایجاد صدمه به شناگران در 

لب افراد گزیده شده نیاز به اقدامات دریا میشوند. اغ

تکمیلی درمانی و بیمارستانی ندارند ولی برخی نیز دچار 

عوارض سیستمیک و گاها مرگ میشوند. تغییر در 

جمعیت عروس هاي دریایی میتواند باعث بروز تغییراتی 

 در اکوسیستم دریایی و یا خرابی تاسیسات دریایی گردد

)15،16( . 

عروس دریایی داراي ترکیبات از طرفی دیگر بافت 

. به دلیل وجود )17،18( مهم بویژه کالژن میباشد

ترکیبات فعال زیستی در زهر عروس دریایی، مطالعات 

بیوشیمیایی و شناسایی زهر آن مورد توجه قرار گرفته 

ی و است و با توجه به فعالیتهاي لیز سلول

، زهر آن در تحقیقات سیتوتوکسیسیتی (کشندگی سلول)

 ویی به عنوان ضد سرطان مورد بررسی قرار گرفته استدار

نقش   Moon Jellyfish . زهر عروس دریایی )19،20(

). 21( فیبرینولیزینی قوي دارد که مورد توجه می باشد

خلیج فارس و دریایی عمان از مناطقی هستند که گونه 

هاي متنوعی از عروس دریایی در آنها وجود دارد. تنوع 

فارس و دریاي عمان موجب گردیده تا زیستی در خلیج 

در فصولی از سال و به خصوص در فصل بهار و تابستان 

). در این 22( شاهد ایجاد بلوم عروس دریایی باشیم

که یکی از گونه هاي  .nomadica Rمطالعه زهر گونه 

عوامل گزش و مصدومیت در موجود در خلیج فارس و از 

دید. براي باشد جداسازي و بررسی گرمیشناگران 

استخراج زهر عروس دریایی روشهاي مختلفی وجود دارد 

و همکارانش با   Bloomلیکن در این تحقیق از روش

اندکی تغییر استفاده گردید. روش مناسب روشی است که 

عالوه بر بدست آوردن غلظت مناسب از زهر، میزان 

فعالیت و ترکیبات فعال آن حفظ شود. زهر عروس  

حساس بوده و فعالیت آن به مقدار زیادي دریایی به گرما 

کاهش می یابد لیکن در این تحقیق نماتوسیت هاي جدا 

شده از عروس دریایی تحت دماي خشک لئوفلیزه شدند. 

انجام سونیکاسیون مناسب براي آزادسازي زهر از 

نماتوسیتها نیز از مراحل مهم در افزایش غلظت زهر 

با اندازه گیري استخراج شده میباشد. در این تحقیق 

میزان زهر استخراج شده و با اجراي تغییراتی در این 

مرحله، شرایط بهینه اي را براي استخراج، پیشنهاد 

مانند  نمودیم. این روش در مقایسه با روش هاي دیگر 

دهیدراسیون دیالیز و اولتراسانتریفیوژ، بازدهی  بهتري 

ر زیادي از دارد. در استفاده از روش دیالیز معموالً مقادی

ان فعالیت پروتئین هاي زهر از دست می روند ولی میز

برعکس در روش  ،آن حفظ میگرددهمولیتکی 

اولتراسانتریفیوژ، غلظت خوبی از پروتئین بدست می آید 

).  در این  23ولی فعالیت همولیتیکی آن کاهش می یابد (

تحقیق همچنین میزان اثر لیز کنندگی زهر روي سلولهاي 

گونه هاي مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. از  خونی در

، گوسفند و انسان استفاده گردید و ي خونی موشسلول ها

  .nomadica Rمیزان تاثیرغلظت زهر عروس دریایی 

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با تغییر غلظت 

زهر، میزان لیز سلولی نیز تغییر پیدا می کند و هر چه 

پیدا میکند مقدار لیز سلولی نیز بیشتر غلظت زهر افزایش 

اگرچه افزایش غلظت با میزان لیزکنندگی به  .میشود

). همچنین 1(نمودار صورت یکنواخت افزیش پیدا نمیکند

  نوع سلول هاي خونی نیز در میزان لیز شوندگی موثر 

) در بررسی 1995و همکارانش (  Rottini).24( می باشد

 Carybdeaدریایی  فعالیت همولیتیکی زهر عروس

marsupialis  نشان دادند که گلبول هاي قرمز گوسفند

نسبت به گلبول هاي قرمز خوکچه و انسان حساسیت 

و  Torresدر حالیکه  .بیشتري به زهر این گونه دارند

) نشان دادند که عروس دریایی 2001همکارانش (
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cassiopea xamachana  فعالیت لیز کنندگی

خون انسان نسبت به  ل هاي قرمزبیشتري را روي گلبو

) 2009و همکارانش ( Changkeun kan. گوسفند دارند

، سلول هاي قرمز سگ ، گربه، خوکچه فعالیت لیز کنندگی

 .Nانسان و خرگوش را توسط زهر عروس دریایی

nomuria آنها نشان دادند که گلبول  .بررسی نمودند

ین هاي قرمز سگ بیشترین حساسیت را دارند. ما در ا

تحقیق نشان دادیم که میزان لیز شوندگی سلول هاي 

خونی موش، گوسفند و انسان توسط زهر عروس دریایی 

R. nomadica ًبا  متفاوت میباشد و این میزان اوال

میزان لیزشوندگی  افزایش غلظت زهر افزایش مییابد ثانیاً 

درسلولهاي موش، انسان و گوسفند به ترتیب کاهش 

دیگر، در غلظتهاي یکسان، زمان کمتري  مییابد. به عبارتی

طول میکشد تا سلولهاي خونی موش نسبت به انسان و 

گوسفند لیز شود. میتوان گفت که میزان لیز شوندگی 

سلول هاي خونی توسط زهر عروس دریایی غیرقابل پیش 

بینی می باشد و این به گونه عروس دریایی و میزان 

ر سلولهاي خونی غلظت زهر بستگی دارد و این مقدار د

 )25( جانداران مختلف، فرق دارد

 تشکر و قدردانی
ان محترم مرکز و در پایان از زحمات اساتید، پژوهشگر

تهران  در ع)(ینحسدانشگاه جامع امام  گروه علوم زیستی

خش ژنتیک پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و دریاي بو 

یجه رسیدن این پژوهش که در به نت بندرعباس در عمان

 .شودیممعنوي و مالی نمودند سپاسگزاري  ا را حمایتم
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Abstract 

Background: The Persian Gulf is one of the habitats of different species of jellyfish. Most jellyfish 
species are venomous. The venom of Rhopilema nomadica jellyfish, which is found in the Persian 
Gulf, is a compound protein with the effects of neurotoxin, cytolysin and hemolysin. The purpose of 
this study is the isolation and characterization of R. nomadica venom and the investigation of its 
hemolytic effects on blood cells. 
Materials and Methods: The R. nomadica was sampled from the tidal zone of the northern coast 
of Qeshm Island. After it was transferred to a laboratory in Bandar Abbas with an optimized 
method, the venom was extracted and isolated by the Sephadex G200 chromatography gel. SDS-
PAGE gel electrophoresis was used to evaluate the molecular weight of its compounds. The lethal 
dose of the isolated venom was assessed by subcutaneous injection into the mice, and then the 
hemolytic activity on erythrocytes of different species was evaluated . 
Results: R. nomadica venom was isolated from nematocytes by an optimized method, and after 
determining the protein concentration of 1.7 mg / ml and passing the chromatography column, two 
peaks were obtained. The molecular weights of 45, 65 and 95 kDa were determined by passing 
through the SDS-PAGE gel electrophoresis. Subsequently, the lethal dose (LD50) was detected, and 
the rate of activity of the venom was evaluated. 
Conclusion: The existence of active compounds in the venom of R. nomadica damages 
swimmers. The effect of the hemolytic activity of the venom that depends on the concentration 
of venom and the type of blood cells varies in different species. We showed that RBCs of mice 
are more susceptible to lysis by the venom than human or sheep RBCs. 
Keywords: jellyfish, hemolysis, R. nomadica.  
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