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 ةـــــمقدم

باكتشاف ممكبات كيميا يع جد دز  الافع ن بدا ع ارتاممان اةنرصماشبد ال قد

نتاجل اضةال ع. القد  ثبتت إ اجا  ال  جل الموتخلصع من الرا نات احليع الفتخدامبا ع

، ياةمكز ياحبام ال صب عىلفميم احلييان  ن لل د د منبا تأثريات  عىلالتجا ب 

 إىلنكاذ ع اضالعيع الدمي ع ..  العىلالقلب الاضم اء،  قنيات اض ينات ع عىلالباضفاس 

ال د د من الد افات تطبيقات عد دز لتلك الوميم بد  من ع جل  خمه. القد اقرتحآ

  ات.افتخدام تلك الوميم كمبيدات لآل تطبيقات إىلتصيب اتنوان  ياضمما  الت

اللطاةا  عطت احلرشات الغريرا من ال  قا  ات ممكبات   الع تم افتخدامبا ع 

عدز قمالن ع كل من رشق آفيا ال  م قيا  مدى عىلالطب التقليدي الال  جل الش بي 

 ءال مم را احنيبيع. البالمغم من  ن ال د د من رذه اةمكبات الك الع مل  تم تقييمبا عند بد

الب د تطي  اة امل  -التجم بي الاة ميل، إال  نه اُلجد حد ثا  اةوتيى عىلافتخدامبا 

المغم  العىلخياص نا  ع طبيًا.  ن ال د د منبا له  -الظبي  تقنيات البييليجيا احز ئيع 

من رذا  إن الدال  التي حتتضن كيانات اقتصاة ع منتجع لألةال ع ال تكضل بالطبع ةعم 

اةوتخلصات اةوتخمجع من احلرشات الغريرا من ال  قا  ات بالمغم من  هنا قد 

ه  خيص الثمن ل  جل ب ض احلاالت اةمضيع الذلك ةا تشرله مثل رذ ً ااجد ُتشرل بد ً  

فبيل اةثا   وتخدم اض ا قع    باح الطب التقليدي.   يل عىلاةمكبات من خطي ز 

ال  جل الش بي، بام ع ذلك ب ض  نياع فميم ال قا ب اللوع النحل الغري ذلك، كطمق 

ناجحع الاقتصاة ع ع ال  جل، رذا ع اليقت الذي قد ت منظمع الصحع ال اةيع  نه 

 لف عامل  800االنقص ع ال  جل التقليدي لمليا  ةالال  لت ي ض  20مطليب 

 Scheffler et) 2015بأ م قيا بحلي  عام  ي تياجدالن ع منطقع جنيب الصحماء الررب

al. 2009)( رذا اال2010. ال دعم شرينياك ) جتاه حيث  ذكم  ن اةكصليات )كش بع من
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مالح بطم قع لتئام احاا  ن ت طي ال مز من مياة ال  جل الُش ب ال  قا  ات(  مرنب

 (.Cherniack 2010ال امل ) موتيى عىلاقتصاة ع 

إىل  صل ت داة تلك اضنياع ال ،مجيع اضنظمع البيئيع نياع اةنتجع للوميم عتنترش اض

مجيع طيا ف اةملرع احلييانيع،  اضنياع اةنتجع للوميم  إىل يالف تنتمعرشات اآل

الزالاحف  الال قا ب الال ناكب( العمثل احلرشات طا كع مكصليات اض جل ) نجدرا ع

بحم( الالد دان لمثل الضكاةع(  الالمخي ات )مثل قناة ل ا)مثل الث ابني( الالربما يات )

 ات. الخيتلف تمكيب الوم من نيع اةقومع )كال لق( الالرثري من  نياع القياقع الالكقا 

بتيدات غالبا ما  رتكب من خليط من الربالتينات الالبي خم اللرن الوم احلييا آل

من اةمكبات النشطع بييليجيا. التلك الوميم ت ترب خمزنا   خمىاجميعات  إىلباتضا ع 

ال د د منبا ل  جل اضمما   افتخدام مرن  يطبي يا للممكبات النشطع بييليجيا الت

الخاصع ع جل اآلالم اةزمنع. القد  ظبمت ة افع  ي  جل التقليدلال توتجيب ل يالت

بليين ةالال  فني ا، الري  600لآلالم اةزمنع تبلغ  االقتصاة عرلكع  مم ريع حد ثع  ن الت

 كثم من تراليف ع جل الرسطان ال مما  القلب الالورمي اجتم ني، التقد  الد افع 

 .Yang et al) شبم  أكثم  3% من فران  مم را   انين اآلالم اةزمنع التي تدالم 20بأن 

2013). 

اللغع ال مبيع للت بري عن اةمكبات   وتخدم ع "الوم " ن لكظ  إىلال جتد  اتشا ز رنا 

اةماجع  احوم عن طم ق االبت ع  ال احلقن  ال االفتنشاق،  ما ع إىلتصل  يالوامع الت

الدم مبارشز  إىل صل  يللت بري عن الوم الذ Venom  " ينيم"اضجنبيع  يوتخدم لكظ 

 Poison "بي زالن" بان، بينام  وتخدم لكظ من خ   احلد مثل فم لدغ ال قمب  ال الث

احبام  إىل صل احوم عن طم ق االبت ع الاالفتنشاق ليصل  يللت بري عن الوم الذ

( . النحن رنا Fernandes-Pedrosa et al. 2013مبارشز ) ي ال احبام اهلضم التنكيس

 يلونا بصدة ت م ب اةصطلحات اللرن اةقصد ري تيضيح ماريع اةصطلح اضجنب

 للقا ئ.

ت م ف الحتد د اةمكبات شد دز الوميع  عبد قم ب  بحث ع إىلعلم الوميم ظل 

 مرن  ن ت لل ضعما  التومم الظارم ع. القد انصب  يفميم احلييان الت الالقاتلع ع
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هلا تأثريات فامع الاضحع القي ع  يتيصيف احز ئات التت م ف العز  ال عىلاالرتامم 

الونيات القليلع  طم قع عملبا الكيكيع ع جبا، اللرن رذا اليضع تغري ع الالبحث ع

بافتخدام  جبزز مطياف الرتلع  يطمق التحليل الريميا  اةاضيع مع التطي  اهلا ل ع

mass spectrometry  مترن من  صل  يالت اضخمىالتقنيات التحاليل الريميا يع

 ,Cunha)  ايباهتا الريميا يع ال خصا صباةمكبات ذات احز ئات الصغريز ال حتد د تمك

لنشطع احد دز من القد  مرن ت م ف اةئات من جز ئات اةمكبات البييليجيع ا (2013

نتاجل فميم احلييان الخاصع من اةمكبات البيبتيد ع الت ترب تلك احز ئات ممشحا قي ا ت

 تداال  مصطلح علم  يالاقع اضمم  قد بد  اةجتمع ال لم عقاقري جد دز. الع

 يمصطلح علم التيكوريليج إىلتضا ع اب Toxinology يالتيكونيليج

Toxicology ري حقل من حقي  اة م ع ال لميع  تناال   ين علم التيكونيليجإ. حيث

ة افع فميم احلييان الالنبات الالرا نات الدقيقع، الري  عمق من اجمة ة افع الرتكيب 

وميم، بل إنه امتد لي الج بييليجيا الوميم الع قاهتا الميرانيريع عمل ال يالريميا 

  ترب من ال ليم اضفافيع  يالذ يبالبيئع الكيكيع االفتكاةز منبا،  ما علم التيكوريليج

يبتم بد افع التأثريات الضا ز للمياة من خ   ة افع طمق الت م  للامةز الوامع  

د(  التأثري احمعات اةختلكع من )عن طم ق البلع  ال االفتنشاق  ال االخرتاق من احل

ن احتد د الة افع اةياة اةرسطنع. الالت م ك إىلالرا نات احليع، باتضا ع  عىلاةاةز الوامع 

 "يالتيكونيليج"ال"يالتيكوريليج" ياضالفاط ال لميع للتكم ق بني علم ن عاةتداالال

  اا كام  يل

Toxicology (from the Ancient Greek words toxikos "poisonous" and 

λόγος logos) is a branch of biology, chemistry, and medicine (more 

specifically pharmacology) concerned with the study of the adverse 

effects of chemicals on living organisms. It also studies the harmful 

effects of chemical, biological and physical agents in biological systems 

that establish the extent of damage in living organisms. The relationship 

between dose and its effects on the exposed organism is of high 

significance in toxicology. 
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Toxinology is the specialized area of science that deals specifically 

with animal, plant, and microbial toxins. Toxinology has been defined as 

"the scientific discipline dealing with microbial, plant and animal 

venoms, poisons and toxins. Toxinology includes more than just the 

chemistry and mode of action of a toxin. It deals also with the biology of 

venom- or poison-producing organism, the structure and function of the 

venom apparatus, as well as the use of the venom or poison, the 

ecological role of these compounds. 

رذه اض مع  الضع ت م ب هلذ ن اةصطلحني مبام ليتبنارا اةتخصصين ع يال بق

  ترب  ال  كتاب باللغع ال مبيع  يبالت االن مع اجمع اللغع ال مبيع. النقدم رذا الرتاب الذ

 % من  نياع الرا نات احليع اة مال ع( ع80متثل  ي تناال   ايع مكصليات اض جل )الالت

إنامء  ممال ا بدال را عي ت الج بريقات ذباب اللحم الالح التا من احمع جل اضمما  بدءً 

 نتاجل ال قاقري الطبيع احد دز التطبيقاهتا عإ موتقبل ال ايتبا ع "يالتيكوينيليج"علم 

 اجاالت التقنيع احليي ع.

 املؤلفان
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 الفصل األول
 دور يرقات الالفقاريات يف عالج اجلروح

 وغريها من األمراض 
 أوال: التعريف بالالفقاريات

  ات ذات اضايع الطبيع،  مامات الفميم ال  قاإضننا فنترلم ع رذا اتصدا  عن 

 اةكصليات عطاء ت م ف ةجميعع ال  قا  ات البخاصع ش بع إا علينا مً از ران ل

 الالفقاريات  -7

تشرل اجميعع كبريز من احلييانات التي تكتقم ليجية ال مية الكقمي الذي  ميز 

الكقا  ات. رذه اةجميعع احلييانيع مت دةز اخل  ا ال نتمي هلا ال د د من الُش ب مثل 

 ش بع مكصليات اض جل الاحلم شيات الالمخي ات الغريرا.

 شعبة مفصليات األرجل -6

نياعبا  تنيعا حيث  بلغ ت داة الكثم اةجميعات احلييانيع انتشا ا  ي راةكصليات 

 كيكب اض  .  عىل% من اجمل  نياع الرا نات احليع 80متثل  كثم من  ي كثم من مليين نيع ال ر

 ... يةالةز اض   الاحمربمثل احلرشات الال ناكب الال قا ب المكصليات اض جل )

 احوم اللرن -يعظم ريرل هلا ليس –حييانات ال قا  ع  ي( ر1شرل – خمه  إىل

.  ما يلتدعيم احوم بدال من اهليرل ال ظم chitin الريتني من يخا ج هبيرل يمغط

المخي ات طا كع من اال  قا  ات ال احلييانات المخي ع ) هت يش بداخل ياةحا  الذ

 ي ترب رير  خا جيا. ش بع اةكصليات(  إىل يتنتم

ممن ال رين جدا ا للجوم ال ترين من  يضجوام اةكصليات كيتين ياخلا جاهليرل 

 ع يخ  ا حيع( ال  ترب الريتني بد   للبيرل ال ظم عىل يمياة الخلي ع )ال حيتي

 إىلمقومع  االظا ف ةعم المحا ع احوم. التتميز اةكصليات بأن هلا مالا د مكصليع ال جوامً 

شا ات احلويع  ن  منع ممال  ات يالطبي  احوم غري حي،  من ن جدا إعقل. الحيث 

ةاخل احوم المن ثم   ز  تلك الرا نات  إىلآخمه  إىلمثل احلما ز الالمطيبع الاللمس 

اللرن الياقع  ن ال د د من  عضاء احلس مثل الش ريات احلويع  .الصغريز عن البيئع
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شا ات احلويع مثل احلما ز لتقيم بتيصيل اة ليمات  ال ات يخترتق رذا احدا  غري احل

ةاخل احوم حيث  وتقبلبا احبام  إىلالالمطيبع الحمكع اهلياء ال ا حع الغذاء الغريرا 

 قيم بدال ه بتيجيه عض ت احوم ل فتجابع للمؤثم إما باالقرتاب )إذا  يالذ يال صب

(  ال فبيل اةثا  عىلكان اةؤثم  ا حع ماةز تصلح للغذاء  ال  ا حع  مة من نكس النيع 

فبيل اةثا  ة جع حما ز عاليع  ال حمكع  عىلباالبت اة عن مصد  اخلطم )إذا كان اةؤثم 

خمه(. البخصيص المؤ ع،  نجد  ن الوياة آ إىلاقرتاب عدال طبي ي  إىلرياء تشري 

 اضعظم من اةكصليات لد ه عيين ممكبع ال عيين بويطع للمؤ ع. 

ليات نظما لص بته ، المن ثم  إن النمي  ن   يق جدا  احوم نمي اةكص يمن الطبي ال

اليصي  للطي  الرامل  تطلب عدز انو خات لتبد ل  حتىمن حلظع الكقس من البيضع 

خم جد د له ممالنع  كثم ال ومح باةز د من النمي، آجدا  احوم القد م الافتبداله ب

 اكتام  النمي تب ا للنيع.  إىلاليصي   حتىالخيتلف عدة ممات االنو خ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7شكل )

تتمفصل مع بعضها البعض شعبة مفصليات األرجل، أجسامها حتمل زوائد مزدوجة 

 وهذا هو سبب التسمية
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 (Maggotsثانيا: يرقات الذباب األزرق وذباب اللحم )

الل ا لع كاليكي  دي  Arthropodaالذباب اضم ق  نتمي لش بع مكصليات اض جل 

  ضا بذباب  يالري  وم Dipteraمن  تبع ثنا يع اضجنحع  Calliphoridae)اخليت يات( 

احيف. تتميز احلرشات الراملع هلذه ال ا لع بألياهنا الرباقع ال م ع الالتي ختتلف من 

اضخرض لألم ق لألفية تب ا للنيع الاحنس. اللذباب اللحم من عا لع فا كي اجيدي 

 عىليث تضع اتناث بييضبا نكس اضصي  المماميع ح Sarcophagidae)اةوتلحامت( 

عليبا، التواعد رذه الريقات  ياللحيم الجيف الكقا  ات المن َثم تكقس الريقات لتتغذ

البيئع عن طم ق التخلص من احيف. الللحرشز الراملع ع عا لع  عىلع احلكاظ 

حيث توتطيع قمالن افتش ا را شم  كاليكي  دي قد ز را لع ع اليصي  حثث القتيل

طمق البحث  ىحدإفتخدام كب د عدز كيليمرتات مما  رلبا ل  عىلمن   ا حع احثث

  ماةا المالث ال عىل(. بالطبع تضم ال ا لتان   ماةا  قتاتين Putman 1983احنا ي )

الة دان اض   اللرن ما هيمنا رنا ع رذا اةبحث  اضخمىاحلرشات  عىلتتطكل   خمى

 اِحيف الاضنوجع اةيتع حمالح الكقا  ات. عىلرم اض ماة الذ ن  تغذالن 

َ يمكن  -7
بعض يرقات الذباب األزرق وذباب اللحم يف العالج دون  استخدامِلم

 ؟أخرى

اضنوجع  عىل يكاليكي  دي الفا كي اجيدي ب ض احلرشات التي تتغذ اتضم عا لت

 Obligate parasitesاحليع حمالح الكقا  ات ال ومين الطكيليات اتلزاميع  ال اتجبا  ع  

التتوبب ع  Myiasisالرذه احلرشات تصيب ال د د من حييانات اةز عع بالتدال د 

خوا ز ماة ع للموتثمم ن ع اجا  الثمالز احلييانيع. ال مقات الذباب كطكيليات إجبا  ع 

اضنوجع احليع لل ا ل احلي الال  مرن  عىل مرنبا النمي الإكام  ةال ز حياهتا  قط 

 Maggot Debridement Therapy)ال  جل التنضريي بالريقات افتخدامبا ع تقنيع 

MDT) – ضا باحماحع احليي ع  يالالذي  وم  Biosurgery -  الذلك ةا تشرله من

خطي ز تآكل اضنوجع احليع ال  ضا انتقا  الريقات لألالعيع الدمي ع للمم ض. الكموا  

احمالح اةتقيحع  عىلاحيف ال  ضا  عىل ين   ماةا  ماميع تتغذاتطي ي آخم، تضم ال ا لت

 عىل – ال الريقات كام ع حالع عا لع الرسكي اجيدي  -ل ا ل حي إذا ما تم الضع البيي  
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( القد Facultative parasites) ختيا  عاال الطكيليات تومىال منبا، قم با  ال احمالح

 ( ذكم رذه اضنياع بالتكصيل.  Sherman et al. (2000) رسة 

يرقات الذباب األزرق وذباب اللحم يف العالج التنضريي  استخدامتاريخ  -6

 (MDTبالريقات )

نجذاب لما حع اال عىلإن قد ز اتناث من ال ا لتني ع حتد د مران احثث   تمد 

الرذه القد ز تم توجيلبا منذ قمالن عدز الحتد دا ع  ،اضمينيا اةنب ثع من اضنوجع اةتحللع

(.  كام فجل البا الن ةالمينيك Meydenbach 1491) 1491كتاب  ال اليب صد  عام 

 ب ض  ن الحظ كجماح  نه( 1801 – 1798في  ا ) عىلال ي إبان احلمب الكمنويع 

 ُفجلت ال  ضا. احمالح التئام ع التواعد للجنية اةيتع اضنوجع توتبلك الذباب  نياع

حيث  اضاليل ال اةيع احلمب ع الكذلك اضرليع اضمم ريع احلمب خ   شبيبع م حظات

 ُ  د الالذي –فتاذ جماحع ال ظام بجام ع جين ريبرنز  فجل الدكتي  ال ليام بيري 

 عظام ع ممكبع بروي  اةصابني احنية من ثننيا  ن - بالريقات احلد ث لل  جل اةؤفس

 نجيا قد اةيدا  يللموتشك انتقاهلام قبل اة مكع فاحع ع عدز   اما ُتمكا لذ نلالا الكخذ

كتشف بداخل اُ القد  .جبام ع  ال تقيحات ي ال عدال ييبام  ي  ثا  مُح عل ُ  حظ المل

جمالحبام اآلالف من  مقات الذباب التي فاعدت، ليس  قط ع اختكاء اضنوجع 

اللتبيان  ايع رذا  .وجع حيع حي  الروي اةتقيحع اللرنبا فاعدت   ضا ع نمي  ن

كتشاف  نبغي  ن ن مف  ن نوب اةيت نتيجع الروي  اةمكبع ع عظام الكخد ع رذه اال

(. افتخدم بيري ب درا تقنيع ال  جل Baer 1931% ) 80–75احلقبع كانت تشرل 

ال ظام اةوت صيع  ي ب دالنيالريقات ع ع جل   بع  طكا  مصابالتنضريي ب

Osteomyelitisبم ع فتع  فابيع إال  نه عندما تيفع بيري ع  ، النجح ال  جل ع شكا

 ن  فتنتاجلالتقنيع الحظ  ن ب د ممضاه قد ُ صيبيا بالتيتانيس مما ةعاه ل  افتخدام

 فتخدام.الريقات جيب  ن ُت قم قبل اال

من ال  جل التنضريي بالريقات خ     ب ينيات الق افتخدام نخكضت ش بيع 

اةايض ال بام  مجع رذا لظبي  ال د د من اةضاةات احليي ع اةخلقع التطي   فاليب 

رذه التقنيع ع ال  جل  افتخدامات ناة ا ما تم يات الالتو ينياحماحع. ال يام بني اخلموين



 

-17- 

 

المل ُ نرش عنبا تقم با  ي  بحاث علميع م تربز. إال  نه ع ال قد ن اةاضيني عاةت  بحاث 

 افتخدامات ماط ع  يبؤ ز اضضياء اجدةا ب دما  ة إىلتنضريي بالريقات ال  جل ال

ظبي   نياع مقاالمع من اةيرمالبات ال  ضا  شل ال  جل  إىلاةضاةات احليي ع التقليد ع 

 (.Sherman 2002لتبابات خطريز باضنوجع المخيز )ا عىلاحماحي ع الويطمز 

 الذباب األزرق يف العالج التنضريي بالريقات؟ استخدامملاذا نجح  -4

ابع الذب  مقات الخاصع – مقات الذباب اضم ق ع ال  جل التنضريي  افتخدامنجح 

  التالية لألسباب – Lucilia sericataاخلرضاء ليفيليا فري راتا 

 فتخدام.اةم ض الهلذا ت د آمنع االالريقات ال تغزال اضعضاء الداخليع حوم  -

تتجمبم  ال حتتشد عاةز مع ب ضبا الب ض ع النويج احلدي مما  الريقات -

  واعد ع إنجام مبمع التخلص من اضنوجع التالكع الاةتقيحع رس  ا.

 ُترمل الريقات ةال ز نميرا رس  ا الع خ   عدز   ام ع  نوجع ال ا ل. -

عيا ل عدز  عىلالريقات ليوت حمدةز ال ا ل  ي  مرنبا إكام  ةال ز حياهتا  -

 من الكقا  ات المن ضمنبم اتنوان.

  مرن تمبيتبا م مليا بوبيلع. -

الليس كإناث ذباب اللحم التي  ا تميز الذباب اضم ق بأن إناثه تضع بيًض  -

بيض الذباب اضم ق ب د  افتخدامتضع الريقات مبارشز، اللذلك  مرن 

 ت قيمه عرس ص يبع ت قيم  مقات ذباب اللحم.

اضنوجع اةتقيحع الالتالكع إال  عىلعامع  يم ق تتغذ مقات الذباب اض -

اضنياع التي ُت د طكيليات إجبا  ع، اللذلك تم اختيا  الذبابع اخلرضاء 

ختبا ات اة مليع الالرس م ع ليتم تمبيتبا فيليا فري راتا ب د ال د د من االلي

 Weil etالت قيمبا الافتخدامبا ع ال  جل التنضريي بالريقات. حيث الجد 

al. (1933)  احمالح احلبيبيع النظيكع  شرلت  عىل ن  مقات رذا النيع تصيم

 بذلك احلرشز اةثاليع هلذا النيع من ال  جل.
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 Luciliaدورة حياة الذبابة اخلرضاء أو القارورة اخلرضاء لوسيليا سرييكاتا  -3

sericata  

احثث الالكض ت  عىلنتشا  ( من احلرشات شا  ع اال2اء )شرل الذبابع اخلرض

الاةخلكات، الرذا النيع   ترب من  كثم اضنياع شييعا ال نترش ع مجيع  نحاء ال امل ال نتمي 

، مثل ال د د من الذباب اضم ق تل ب الليفيليا Calliphoridaeل ا لع كاليكي  دي 

ع عليم احلرشات الطبيع الالبيطم ع الالطب الرشعي.  مث  ع الطب  مباًم ا فري راتا ةال ً 

حتد د الكرتز الزمنيع لبدا ع تياجد احلرشات  عىلالرشعي تواعد  مقات الذباب اضخرض 

مع المن رنا احثع المن ثم حتد د ممن الي از. لين احلرشز الراملع ري  خرض ال عىل

 الصكمز. إىلميل بيض اللين ال حيانا   فمبا الالبيض اكتوبت ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6شكل )

من نوع لوسيليا رسيكاتا  Green bottle flyاحلرشة الكاملة للذبابة اخلرضاء  

Lucilia sericata 
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 (4شكل )

 Lucilia sericataيرقة الذبابة اخلرضاء لوسيليا رسيكاتا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3شكل )

 Lucilia sericataالذبابة اخلرضاء لوسيليا رسيكاتا  يعذار
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بيضع ع اةتيفط  200البيض ع اجميعات  ال كتل تترين كل منبا من  اضنثىتضع 

 (.3 مقات ناعمع احوم خممالطيع الشرل عد مع اض جل كام ع شرل ) إىلال كقس البيض 

اةخلكات الاضنوجع اةتحللع التنولخ ث ث ممات لت طي طي   عىلالريقات  ىتتغذ

( الري طي  فاكن  وتمم بض ع   ام قبل خمالجل احلرشز الراملع من 4ال ذ اء )شرل 

 يمم. الع بدا ع الت ذ م  رين لين ال ذا  10-9ذكي  الإناث. ال بلغ طي  ال ذ اء من 

 ع عدز فاعات. اةاكنً  ا صبح بنيً  حتىللبيا  ثم  تحي  تد جييا  ما ً  

كتام  نمي احلرشز بداخل ال ذ اء ختمجل احلرشز الراملع التقيم ب مليع التزاالجل االعند 

ا لتغري ة جات احلما ز تب ً  ا، يمً  17 -10الالضع البيض. التوتغمق ةال ز احلياز حيايل 

 . خمىالالمطيبع العدز عيامل بيئيع 

 األمهية العالجية لريقات الذبابة اخلرضاء -5

ت ترب  مقات الذبابع اخلرضاء ليفيليا فري راتا من  كثم  نياع اةكصليات التي هلا 

 acute ايع ع ال  جل الطبي الخصيصا ع ع جل احمالح الالتقيحات احلاةز الاةزمنع 

and chronic woundsاضنوجع التالكع الاةتقيحع  عىلالريقات  ي، حيث تتغذ(Wolff 

يد ني ع ال د د احمالح التقل يريقات بيافطع م احجل بالال   افتخدام. القد تم (2003

فيا ال مم را احنيبيع ال فرتاليا. ال وتخدمبا اآلن اآلالف من اضطباء آمن اةناطق مثل 

احمالح احلاةز الاةزمنع بافتخدام تقنيع ال  جل التنضريي  ممىضحي  ال امل ل  جل 

ذلك فجل  طباء  عىلح. ع الز ال حد القم عىل( الريقات 5ال يضح شرل ) .بالريقات

ال  جل التنضريي بافتخدام الريقات ع ع جل جمالح احلييانات  ين جداليبيطم 

ال  جل التقليدي  عىلالصغريز مثل القطط الالر ب الاض انب الالتي افت صت 

 (.Sherman et al. 2007الاحماحع اةرلكع )
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الذبابع اخلرضاء ع ع جل احمالح من خ   تقنيع ال  جل  افتخداماللتبيان  ايع 

التنضريي بالريقات  ركينا  ن نرسة تا خييا، الحتد دا ع هنا ع تو ينيات القمن اةايض،  ن 

 Venous stasis ulcerمم  قمحع المكية الي  دي باليال ات اةتحدز اضمم ريع 

disease   لف حالع  600ال  فني ا ل  جل مليا  ةال 2.5 إىل 2كان  رلف  مم را من 

للشكاء ب د عام  حتىالنصف رذه احلاالت ال  تامثل  .ممضيع بطمق ال  جل التقليد ع

الورمي،  إننا  ممىض(.  إن  ضكنا للحد ث Valencia et al. 2001كامل من ال  جل )

 بقمح نيالورمي اةصاب ةمىضحالع برت قدم فني ع  70000 -60000لن ُنغكل  ن 

(. البإعاةز توليط Frykberg 1999ات )يام كانت تتم باليال ات اةتحدز ع التو ينباضقد

حلي  للجمالح  إىلال  جل التنضريي بالريقات ع ال قد ن اةاضيني تيصلنا  عىلاضضياء 

الالقمح الوابق ذكمرا الغريرا من احمالح احلاةز الاةزمنع التم توجيل حتون ملحيظ 

 (. 6باض قام الاتحصا يات )شرل 

 اجلروح: التئامميكانيكية عمل الريقات يف  -2

لتصاق الربريز مثل الكيربالنرتني كرس جز ئات اال عىل مامات الريقع إت مل  -

جز ئات  صغم الالتي حتكز  إىل fibronectin and collagenالالريالجني 

 لتئام اضنوجع.اال fibroblastجتمع اخل  ا الليكيع 

اضنوجع اةتقيحع الالتالكع التي  مرن  ن تتوبب ع حا   عىلتتغذي الريقات  -

المن ثم مضاعكات اتصابع  يإاا  ع جبا ع تري ن بؤ  لل دال

ييل تلك اضنوجع باةيرمالبات كالغمغم نا الغريرا، الذلك بيافطع تو

 الابت عبا الرضمبا.

تكمم الريقات مضاةات للبرتري ا ب ضبا ُ نتج بيافطع برتري ا ت يش ع  م اء  -

 .Proteus mirabilisالريقع ذاهتا مثل برتري ا 
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 (5كل )ش

 Maggotيرقات الذباب األخرض يف تقنية العالج التنضريي بالريقات  استخدام 

debridement therapy   القرح  مرىضأشد فعالية يف عالج  اوالذي أحرز نجاح

أساليب التنضري التقليدية  استخدامعن  Chronic venous ulcersالوريدية املزمنة 

Conventional debridement 

 

 

 

 

 

 (2شكل)

سنوات وبعدها تم  4عتالل العصبي بالقدم ملدة عام( مصاب بقرحة اال 14رجل ) 

صورة القدم قبل  يباستخدام العالج التنضريي بالريقات. من اليسار نرعالجه ملدة عام 

صورة للقدم بعد  ياليسار نر وعىلصورة للقدم أثناء العالج،  يالعالج، يف املنتصف نر

 عام من العالج.
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 Cherniak)ج الريقات حتت ظمالف م قمع الُتوتخدم ع ع جل احمالح حاليا ُتنتَ 

فتخدام، القد قمع ع ضامةات  ال  كياس جارزز ل اة .  تم اتمداة بالريقات (2010

فبيل اةثا   اةمبحع،   يل االقتصاة ع صبح رذا اةجا  ع الصناعات الطبيع من اةجاالت 

الريقات التي توتخدم مبارشز  عىلالرشكات اضةانيع ُتنتج ضامةات حيي ع حتتيي  يإحد

نع تليث احمالح مت(. ُتنتج الريقات الطبيع حتت ظمالف من الت قيم 7احمالح )شرل  عىل

تتنكس الريقات  حتىاةماة ع جبا، الُتصمم الضامةات بحيث  مرن ختلل اهلياء 

ال ترسب من خ هلا اضنوجع اةتحللع الات مامات الضا ز، المل  تم توجيل تأثريات ضا ز 

 (.Sherman  et al. 2000ريقات ) ال خماطم طبيع نتيجع ال  جل بال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتاج إنتاج الضامدات احليوية بريقات الذبابة اخلرضاء لوسيليا سرييكاتا. أ: إ(: 1شكل )

 بيئة اآلجار املعقم. ج: ملء الضامدات بالريقات. عىلالريقات املعقمة. ب: نمو الريقات 

 ستخدامد: تغليف الضامدات وجتهيزها لال
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 عىلعمم الريقات الحجمبا ال  ضا  عىللتئام احمح الريقات اةطليب الال  تمد عدة 

لتبابات اُة الج من حيث كم التقيحات الاالطبي ع احمح الحجمه الحالع احمح 

من اضنوجع اُةَ احع  2فم 1 مقات لرل  10-5من  افتخدامباضنوجع. البصكع عامع  تم 

ه ؤهناإال  جل ال عىلالرذا الرم   طي تأثريا   اال بدالن آثا  فلبيع.  مرن الويطمز 

ببواطع الذلك بإمالع الضامةز المجع الريقات. الجيب مماعاز  ن الضامةات الالريقات ري 

 (.Vilcinskas 2011خملكات جيب التخلص منبا بطم قع طبيع آمنع ع اةوتشكيات )

 ات املضادة للبكترييا من يرقات الذبابة اخلرضاء لوسيليا سرييكاتااجلزيئ -1

تم توجيل الجية عيامل ثابتع حما  ا المقاالمع لإلنز امت اهلاضمع للربالتينات ع 

ضد  ان رذه احز ئات  ال ال يامل تظبم نشاطً إمات  مقات ليفيليا فري راتا حيث  ماإ

 .Bexfield et al)بيافطع  MRSA نياع من البرتري ا اةقاالمع للمضاةات احليي ع 

 اةضاةز اةياة نتاجلإ عن اةوئي  – احني –. كام تم حد ثا ت م ف ال امل الي اثي (2004

 PCR (Altincicek اال تقنيات بافتخدام ليفيليا اخلرضاء الذبابع  مقات ع للبرتري ا

and Vilcinskas  2009). 

 إىل maggot therebyافتبدا  ال  جل بافتخدام الريقات  إىل تجه ال امل حاليا 

الريقات ذاهتا، حيث توتخدم  افتخدامال  جل باةنتجات البييليجيع للريقات بدالن 

اةمكبات اةضاةز للبرتري ا الاةوتخمجع من الريقات لل  جل. الال د د من  مق البحث 

ختلكع بد ت بالك ل ع عز  الحتد د خياص اةمكبات التي  مرن ال لمي ع ةال  ال امل اة

 enzyme mediating مامات الريقات مثل اتنز امت اليفيطع    جل من إافتخدامبا ك

debridement نتاجل إالاهلدف النبا ي حبية ال لامء ع رذا اةجا  ري عز  الافتخ ص ال

 recombinantحتاة احني م اة اال الي اثيع بافتخدامممكبات ع جيع بيافطع اهلندفع 

gene expression   ال ختليق ممكبات حماكيع ع الرتكيب الاليظيكع للجز ئات اةكممز من 

الريقات الافتخدامبا ع ال  جل بيافطع ضامةات حد ثع اجبزز. المن اةتيقع  ن  قبل 

 الريقات ذاهتا ك  جل. افتخدامال  جل بمنتجات الريقات الذلك ب رس  اةميض
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 Leeches ثالثا: الَعَلق

ال لقيات ري طا كع من ال  قا  ات من ش بع الد دان اةجز ز  ال اةقومع الالتي 

ف اضمما . ع ال لق منذ القدم ع الكصد ل  جل خمتل افتخدامبمص الدم. تم  يتتغذ

كتشاف ال لقيات الافتخدامبا ع جماحات اليجه الالكرني للمواعدز ا ال البا، تم إعاةز 

منع خطم احتقان اضنوجع الي  د ع الذي  ؤةي لبرت اضطماف. إن اةمكبات التي  ع

رتامم بافتخماجل حيتيهيا ل اب ال لقيات قد شجع رشكات اضةال ع الالصيدلع ل 

مضاةات التجلط التي متنع احلطات الدمي ع خ   احماحات الدقيقع. القد كشكت 

حتقان لل لق، باتضا ع لدال ه كمز ل الع اضبحاث ال لميع عن  ن التأثريات النا  

مل حقن اةم ض اُةَ الج بريكتيل من احز ئات النشطع بييليجيا الش ريات الدمي ع، تش

الاةكيدز طبيا الاةيجيةز ع ل اب ال لق. النتيجع للكيا د الطبيع لل اب ال لق  قد 

 تياصلت اضبحاث لكصل الت م ف اةمكبات اةيجيةز بالل اب.

 العلق يف العالج استخدامتاريخ -7 

ُ  د افتخدم اتنوان لل لق ع ع جل اضمما  من  قدم الطمق ع التا  خ. حيث 

فت امالته ع اضمما ، كام اُلجد الصف ةقيق ال يافتخدمه الكماعنع ل  جل شت

ال لق  افتخدامال  جات الطبيع ع الرتابات اليينانيع الالمالمانيع القد مع. ال ةت ش بيع 

ع القمنني الثامن عرش الالتافع عرش ح له ناة  اليجية المن الص ب احلصي  عليه. 

 الكان  وتخدمه اضطباء حينئذ ع تيفيع الش ريات الدمي ع  ثناء احماحات اةختلكع.

 وصف العلق-6

نيع.  600 عىلتتبع ش بع الد دان اةقومع التشتمل  Hirudineaطا كع ال لقيات 

فم الري كا نات خنثي ع )حتتيي الدالةز الياحدز  15فم ال  1طي  ال لقع  رتاالح بني 

لتصاق صغريتني ااحبام ن التنافليني اضنثيي الالذكمي( التتحمك بيافطع حلقتي  عىل

(. الاضنياع اةاصع للدم تتميز بصكيف  فنان صغريز تشبه 8 ماميع الخلكيع )شرل 

الري  كثم تياجدا  لق ع اةياز ال ذبع الماكدز كالربك الاةوتنق ات،اةنشا . ت يش ةالةز ال 

 .ال امل ةال  م ظم ع ميجيةز - ال  جيع اللألغما  –هنا اآلن  ع  ال البا  غم 
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 (8شكل )

 العلق الطبي 

 طريقة التغذية يف العلق-4

 اذ احتدث خدًش  قيم ال لق بتثبيت اةمص اضمامي ثم إةخا  الكريك اةوننع الالتي 

  يممكبات كيام يع الر عىل يث ث ش ب ثم  قيم ال لق ب د ذلك بإ مام الل اب الذي حيتي

تيفيع اضالعيع الدمي ع ليتد ق  يبا  عىلالرذه اةاةز ت مل  Vasodilatorماةز  -

 الدم برسعع.

ماةز ال لقني اةان ع لتجلط الدم الالتي مل ُتظبم  ي  يوهHirudinماةز   -

اةصابني بتخثم الدم الي  دي ب د   عما  جانبيع عند افتخدامبا للمميض

 .Postoperative venous thrombosisال مليات احماحيع 

 م اةز نكاذ ع احلد. عىل  مل  إنز مالري  Hyaluronidase إنز م -

الري ماةز تثبط عمل اضنز امت اةحللع  Tryptase inhibitorمثبط الرت بتيز  -

 ضنوجع ال لق.
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 chymotrypsinالري ماةز مضاةز للريميتمبوني  Eglinsاتجيلينز  -

 . subtilisin-like serineالللوري ن شبيه الوبتيليوني 

كام تم اكتشاف ممكبات كيميا يع شبيبع باهليوتامني الاضفيتيل كيلني المياة  -

 خمد ز ميض يا.

حدثع ع جلد  جمة إ مام رذه اةمكبات  نطلق تيا  من الدم عرب اخلدش الذي البم

الضحيع ال بد  ال لق ع امتصاص الدم بكضل جد ان البل يم ال ضليع التي تقيم بشكط 

 (.Abdelgabar and Bhowmick 2003الدم )

 اجلروح عالجالعلق يف  استخدام-3

ب د جماحات التجميل الخاصع  ال  جلفتخدم ال لق ةواعدز احمالح ع اُ 

حتقان الي  دي ع رشا ني. الُ وتخدم   ضا ل  جل اال ال مليات التي تشمل إص ح

الحدز من الحدات  62فتط ع للم ي شمل اماكن احمالح احماحيع. القد  ظبم  

ممات كل عام  10% منبم  وتخدم ال لق 80جماحات التجميل برب طانيا ال  ملندا  ن 

 (. 9( )شرل Whitaker et al. 2004ع اةتيفط )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9شكل )

 يستخدم العلق يف عيادات التجميل 
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فتخدام، القد  لق عن  ايع افتخدامه الطم قع االال افتخدامقبل   تم تثقيف اةميض

. اضخمىافتخدامه نتيجع تصابتبم بالمراب من الرا نات  تم ض نوبع من اةميض

 عىلال لق ع ال  جل ببواطع بأنه  تم عن طم ق الضع ال لق  افتخدامال مرن الصف 

من اتصابع. الةنع  ه للميقع اةطليب بيضع حملي  الورمالم بالقمبباحلد التيجي

نتقا  ب يدا عن ميقع اتصابع  تم شق قط ع شاش صغريز الإنكاذ   فبا من ال لقع من اال

 يلتبا. البالمغم من  ن ال لقع تتغذةقيقع ثم إما 20-10الشق الالوامح هلا بالتغذ ع ةدز 

فتمما  نز ف الشخص ل دز فاعات اةم ال ا ل إال  هنا قد تتوبب ع مل من  5 عىل قط 

 (. Abdelgabar and Bhowmick 2003قبل التجلط )

 (:71العلق يف عالج اجلروح )شكل  استخدامثناء أحتياطات السالمة اومن 

 فتخدام.ل  بمالتيكي  مرتيب عن الطم قع اُةثيل -

 ال لق. افتخدامتطبري احمالح قبل  -

 عىلإمالع ال لق من  يإةا ز طبيب لل مليع كاملع الالجيةه  ثناء التطبيق الحت -

 جود اةم ض.

 را لن تظل بداخل احمح.احدإفتخدام للتأكد من عد ال لق قبل الب د اال -

 بعض املواد العالجية املستخرجة من العلق الطبي-5

اةياة اةضاةز للتجلط التي  كممرا ال لق  ثناء تغذ ه  عىلإن القد ز الطبيع لل لق مبنيع 

 كيد ع تيم ع الدم بركاءز عاليع  ثناء عمليع الرتقيع ب د ال ا ل مما ج ل ال لق  عىل

رذه اةياة الافتخدامبا ع تم افتخ ص ب ض افتئصا  الي م الرسطا  من الثدي. ال

عدز عن ذابع احلطع  ال منع التخثم. رذه اةياة مان ع التجلط تتميز بمميزات إحاالت 

ل يامل جتلط حمدةز ةالن اةواس بال يامل  عريهنم انتقا يلمان ات التجلط التقليد ع 

 Eldor et)اضقل    عىلمن مضاةات التجلط من ال لق  انيعً  14. تم افتخ ص اضخمى

al. 1996) ،سبيل املثال فعيل   

 thrombinللثمالمبني  ا ال ماةز ال لقني، الالذي   د مثبطً  Hirudinرريالة ن  -

ع ب مما الدم  وبب التجلط عن طم ق حتي ل الكيرب نيجني  إنز م)
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fibrinogen  يرب ن  إىل fibrin .تم  صله من الغدة الل ابيع لل لق الطبي )

خل اةاةز ع صناعع التدخل ماةز ال لقني ع صناعع  ةال ع مان ع للتجلط كام تد

 .يلتباب اضذن اليفطا ةال ع ل  جل 

التي  كممرا ال لق ع  ةال ع تيفيع اضالعيع  Vasodilator الاتدخل ماةز  -

 الدمي ع.

ل  جل اضمما  اةصاحبع  Eglin c  ال وتخدم إجيلني يس Eglinsاتجيلينز  -

 Abbas)بالتبابات ال ثبت  اعليع ع ع جل تضخم الم ع ع جتا ب م مليع 

Zaidi et al. 2011) ال  ضا ماةز احيلني .Gelin  اةامثلع لإلجيلني ع تثبيط

 عىلنه ال   مل  ي الالريميتمبوني اللرنه خيتلف ع اتفتري ز الالراثبوني ج

 تثبيط الب ممني الالثمالمبني الالببوني الالرتبوني.

ح الدمي ع التم الري مثبط غري متخصص لتجمع الصكا  Apyrase برياس  -

 ني من  نياع ال لق الطبي.له بنجاح من نيع ص

الري مثبطات للرتبوني الالب ممني الاكمالفني احلييانات   Bdellinsبد لينز  -

للتحرم ع  ا مرن افتخدامب  Bdellin A  اةني ع. البد لينز الخاصع بد لني 

 النز ف.

 الري مثبط قيي لتجمع الصكا ح الدمي ع. Decorsinة ري فني  -

 منع  Antistasinالري باتشرتاك مع اضنتيوتافني  Hirustasinرريالفتافني  -

قمة البابين الاض انب، كام  نه  رسع ضخ  عىلختثم اضالعيع الدمي ع ع جتا ب 

الر ب، الا ضا ثبتت  اعليته ع  عىلالدم ال منع انوداة الرشا ني ع جتمبع 

تقليل عيةز ضيق الرشا ني ب د اجماء عمليع قوطمز بالبالين لرشا ني ت ا  

 التصلب ع  خذ   نب.

DNA Recombinant البافتخدام تقنيات احلمض النيالي اةطي  -المن اةأمي  

technology – مرانات لل لامء الفترشاف الافتخماجل ممكبات  نه مامالت رناك إ

من ل اب ال لق الطبي.  مث  فارم حتد د ب ض حمكزات   خمىع جيع نشطع 

ع ل اب ال لق ع تي ري عيامل ع جيع  stimulators-neuriteاةيص ت ال صبيع 



 

-31- 

 

Neurodegenerative جد دز مبمع جدا ل  جل  مما  تآكل  نوجع اضعصاب 

diseases موتخمجع من ل اب ال لق،  كي .  النظما لرل ما تقدم ذكمه من مياة   الع

جتا  ع منتجات ال لق اةيع بجيام اال قمت منظمع اضغذ ع الاضةال ع ال  2004 ينيي 

 الاتقما  بمنا  ه الطبيع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(71كل )ش  

 ءالعلق الطبي أن يتم التطبيق كامال بإرشاف طبي من بد استخداممن احتياطات السالمة يف 

جسد املريض. عىلإزالة العلق من  يالعملية وحت  
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 الفصل الثاني

 التطبيقات العالجية لسموم لسعات 

 ولدغات مفصليات األرجل
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 الفصل الثاني
 التطبيقات العالجية لسموم لسعات 

 ولدغات مفصليات األرجل
  أوال: السموم كعالج

 تكممرا غدة خاصع ع مامات عبا ز عن إ animal venomsفميم احلييان  

 venom glandsت مف بالغدة الوامع    venomous animalsاحلييانات الوامع 

حالع احلييانات  التوتخدم احلييانات فميمبا لغم  الد اع  ال لشل حمكع الكم وع ع

شطع الغالبيع من فميم احلييان عبا ز عن خليط م قد من عدز ممكبات ن .اةكرتفع

ي ع الريميا يع للوميم بني  نياع احلييانات اةختلكع، حيث تت دة تتبا ن الطببييليجيا ال

نز امت الالبيبتيدات ا بني الربالتينات اةتداخلع الاتطبي ع ال نياع جز ئاهت

الالنييكلييتيدات. ال مرن االفتكاةز من احلييانات الوامع مثل الث ابني الال ناكب 

تطبيقات التقنيع احليي ع لال د د من ا ب ض  نياع احلرشات الاةكصليات عالالال قا ب 

غالبا ما  ترين من اجميعع ممكبات  ال عناا متدا بع  ال  الوم احلييا إنتاجل الدالاء. الال

 نه ال رين هلا تأثري فام إال إذا كانت اجتم ع ع بم نى )   act synergisticallyمت االنع

عبا ز عن ممكبات فامع خالصع  يممكب الاحد(، العميما  إن فميم احلييان الطبي يع ر

ال نقيع.  ثبتت ة افات خصا ص فميم النحل ال الدبابري  ن هلا  نشطع بييليجيع تشبه 

اهلوتامني الالدالبامني الالرينينز الالكيفكيليبام ال اهلياليي النا دام.  ما فم  مقات غشا يع 

 ورتام الكيفكيليبام الات عىل ياالجنحع ) الكماش ال بي ةقيق(  قد الجد  نه حيتي

 الالربالتيام.

 بعض مكونات سموم املفصليات النشطة بيولوجيا-7

 Amino acidsاألمحاض األمينية  -أ

ممكبات عضي ع نشطع بييليجيا ترتكب من  ير  Amino acidsاضمحا  اضمينيع 

من حامض  functional groups( ال اجميعات   الع )الظيكيع( NH2-اجميعع  مني )

 side-chainال تيجد فلولع جانبيع   carboxylic acid (-COOHالرمبيكويليك )
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(. الال ناا 11)شرل  Rخاصع برل حامض  ميني  شا  إليبا ع الشرل بالممز 

اضفافيع ع احلامض اضميني ري النيرتالجني الالرمبين الاضكوجني الاهليد الجني، كام 

 ع الولولع احانبيع لب ض اضمحا  اضمينيع.  خمىتيجد عناا 

 

 

 

 

 

 

 (77شكل )

 (  alpha amino acidألفا ) يحلامض أمين الرتكيب األسايس 

ال مرن تقويم اضمحا   ،يحامض  مين 500 عدة اضمحا  اضمينيع اة مال ع حيايل

 ,alpha- (α-), beta- (β-) مينيع من  نياع  لكا ال بيتا ال جاما ال ةلتا   محا  إىلاضمينيع 

gamma- (γ-) or delta- (δ-) amino acids   مران اةجميعع الك الع  عىلبناء

 ( .12)اليظيكيع( ) شرل 

 

 

 

 

 
 

 (76شكل )

 يهيكل احلامض األمين يف βو بيتا   αمكان ذرة الكربون ألفا  
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لفا و بيتا ( من حامض األالنني.أ(  أيزومريين ) 74و يوضح شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (74شكل )

 أيزومريين من  حامض األالنني )ألفا وبيتا(.

 

  األمحاض األمينية الربوتينيةproteinogenic : 

عدةرا ( لتري ن الربالتني ال14ابط )شرل ترت يالت ياضمينيع الربالتينيع راضمحا  

 chain ، حيث ترتابط تلك اضمحا  لتري ن ما   مف بولولع البيبتا د ايً  مين احامًض  22

 peptide ف فل  تمتيب )تتابع( اضمحا  اضمينيع ععدة ال عىل تيقف نيع الربالتني ال

مثل   خمىعد د البيبتا د.  ما اضمحا  اضمينيع غري الربالتينيع  لبا الظا ف حيي ع 

 neurotransmitter transport andالتيصي ت ال صبيع ال ختليق اةمكبات البييليجيع 

biosynthesis   ايً  مين احامًض  20. عدة اضمحا  اضمينع اةريةز جينيا  ال ال اثيا ري. 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Beta_alanine_comparison.svg
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 ( 73شكل)

 مكون من حامضني أمينيني يرتبطان برابطة بيبتيدية يبيبتايد ثنائ 

 

الحدات بناء الربالتني حيث تمتبط اضمحا  اضمينيع لتري ن  ياضمحا  اضمينيع ر

تدخل  ايً محض  مين 22فلولع البيبتا د العد د البيبتا د الالربالتني. ال كام ذكمنا فابقا رناك 

اا الويلينيفيوتني الن  مريةز ال اثيا ال اثنان غري مرية 20تمكيب الربالتني منبا  ع

ن إتمكيب الربالتني بآليات خاصع حيث  ن  دخ ن عان احلمضارذالبريالليز ن الال

فلولع اضمحا  اضمينيع اةرينع للربالتني بيافطع حتي  كية  إىلالويليفيوتني  ضاف 

ضا ع احلمض بريالماللني إكية للويلينيفوتني. ال تتم  إىل  UGA التيقف ال شكمز 

 خمتلكع ال اجا  لرشحبا رنا.  خمىبميرانيريع 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Peptidformationball.svg
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  peptides البيبتيدات -ب

البيبتيدات تترين من فلولع متصلع من اضمحا  اضمينيع نتيجع ترين  ابطع بني 

خم. آ ياجميعع الرمبيكويل ضحد اضمحا  اضمينيع مع اجميعع اضمني حلامض نيال

، الرناك (14شرل  ترين من محضني  مينيني ) يالذ ي قرص البيبتيدات ري البيبتا د الثنا 

 (15) شرل  يال باع يبيبتا د ث ث

 

 

 

 

 ( 75)شكل 

 وهناية  اليسار عىل( األمني جمموعة) األمني هناية:  هنايتني له ان الحظ – يبيبتايد رباع

أن األمحاض األمينية  أيضا الحظ –( اليمني عىل الكربوكسيل جمموعة) الكربوكسيل

: الفالني يليه اجلاليسني ثم "اليمني إىلمن اليسار " يالشكل ه البيبتايد يف ياملكونة لرباع

 السريين و أخريا األالنني.

 سبيل املثال عىلو .البيبتيدات من املركبات البيولوجية املكونة لسموم املفصليات

( ال اضبامني melittinال د د من اةمكبات البيبتيد ع مثل اةيليتني ) عىلفم النحل  يحيتي

(apamin( ال اضةالالبني )adolapin.) 

البالمغم  ايً  مين احامًض  26نشط  ترين من  يفبيل اةثا  ممكب بييليج عىلاةيلتني 

الدرين الكوكي  ع مما حيدث  عىلتأثرياته له تأثريات فامع نتيجع تداخله ال اةيلتنيمن  ن 

ن له  مضخات النقل عرب احد  اخللي ع مثل مضخع الصية يم  بيتافييم، إال  ع خلً  

تأثريات طبيع نا  ع مثل عمله كمضاة للميرمالبات، حيث الجد  ن اةيلتني  ثبط نمي 

كام  lyme diseaseتوبب مم  ال  م  يالت Borrelia Burgdorferi البرتري ا من نيع 

ب ض  يعدال عىل  قيضال Candida albicans ن اةيلتني  قتل الكطم ات من نيع 

ت م ف ال يد من البيبتيدات  نه تم  صل ال إىل. الجتد  اتشا ز اضخمىالكطم ات 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tetrapeptide_structural_formulae_v.1.png
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 1مثل اضالبوتيبمالن  اضخمىاةضاةز للبرتري ا من فميم اةكصليات  اضخمى

Opistoporin1  الري بيبتا د تم عزله من  حد  نياع ال قا ب الالجد  ن له تأثريات مضاةز

 نكاذ ع اضغشيع اخللي ع. عىلللبرتري ا الالكطم ات نتيجع تأثريه 

 Chlorotoxin الكلوروتوكسنيج-ج

ري  حد البيبتيدات النشطع اةرينع لوم ال قا ب  chlorotoxinالرلي التيكوني 

ال رذا البيبتا د مرين   Leiurus quinquestriatusحيث تم عزله من ال قا ب من نيع 

التخصص حيث  تصل  قط بنيع م ني من اخل  ا  الرذا البيبتا د عايل ايً  مين امحًض  36من 

اةخ  رسطانيع تبد  نشاطبا ع،  الاحلييما خ  ا glioma cells  مف بخ  ا احلييما 

  ي، الممكب الرلي التيكوني  ثبط من تد ق الرلي ا د عرب احدا  اخللييالاحلبل الشيك

inhibits chloride influx القد افتغل رذا اةمكب طبيا حيث تم ختليق نوخع متامثلع .

رذه اةاةز نتجت  القد   TM601اةاةز اةخلقع  ي ه م اة االحتاة ال تومإان  ية ابتقنيع ال

للرسطان  يال  جل اتش اع تمكيب اةاةز احلاملع ع بيافطع رشكات اضةال ع لتدخل ع

اخل  ا الرسطانيع  إىلمحل التيصيل اةاةز اةش ع  عىلحيث ت مل رذه اةاةز احلاملع 

(Mamelak & Jacoby 2007 ال قد تم تنقيع ال صل الافتخ ص نيعني من .)

 2ال نييبالد ن  neopladine1 1طلق عليبام نييبالد ن البيبتيدات من فم ال قا ب 

neopladine2 القف نمي اخل  ا  ، ال قد الجد  ن رذ ن اةمكبني هلام  اعليع قي ع ع

 ( .D’Suze et al 2010الرسطانيع ) 

انيع حظيت ال د د من فميم ال ناكب بالد افع كممكبات بييليجيع نشطع، مع إمر

 عىل(. Senff-Ribeiro et al. 2008ل التقنيع احليي ع )ا عاليع الفتخدامبا بتطبيق الف

نتاجل نبات مبندس نبات التبغ )الطباق  ال الدخان( تل يفبيل اةثا  ، تم الت د ل الي اث

جني  نتج فميم نيع من ال ناكب االفرتاليع ري  عىل( باحتيا ه Transgenicال اثيا )

Hadronyche versuta نيعني  عىلالنبات حيث تم القضاء  ع يالقد نجح الت بري احين

، إذ بلغت نوبع  Spodoptera littoralisال   Helicoverpa armigera ات اا  من اآل

 مدى ي  إىلالوؤا   يفاعع  قط . اللرن  بق 48% خ   100 تني راتني اآل اةيت ع

مع رذا  البرش   ضا من الت امل اةوتبد ع  من احلياز الرب ع الفيف تتأثم الرا نات غري
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صناعع التبغ  نيع من النبات  وتخدمه البرش عري بات كجزء من الشبرع الغذا يع الالن

  جوامبم بطم قع مبارشز؟. إىل يصل 

من فم  LiTxx1, 2, 3 يرع من اةمكبات النشطع بييليجيا التم ت م ف ث ثع  نيا

 عىل ي، الرذه اةمكبات الث ثع حتتي Loxosceles intermediaال ناكب من نيع 

.  تم  Spodoptera littoralisضد آ ع  Insecticidesتيدات نشطع كمبيدات حرش ع ببي

من   Tx4(6-1)عز  ال تنقيع الافتخ ص  حد اةبيدات احلرش ع البيبتيد ع  طلق عليه افم 

، ال ايً  مين احامًض  48رين من الرذا اة Phoneutria nigriventerفم ال ناكب من نيع 

 ئمان  (  ن رذا اةمكب ليس له تأثريعيل(Figueiredo et al. 1995قد  الضحت جتا ب 

تلك النتا ج اخلاصع ب دم  ي، اللرن تبقيقاتل كمبيد حرش يله تأثري انتقا التجا ب ال

إىل من بينبا اتنوان بدالن تأكيد الحتتاجل الرا نات غري اةوتبد ع ال عىلتأثري رذا الوم 

 اةز د من الد افات. 

 Protiens الربوتينات-د

ذكمنا فابقا  ن  فميم اةكصليات  ترين كل منبا من اجميعع م قدز من اةمكبات 

ن الربالتينات فبيل اةثا   ترين فم ال ناكب من خليط م قد م النشطع بييليجيا،   يل

 إىلالوميم ال صبيع الاضمحا  اضمينيع الاضمحا  النيال ع باتضا ع العد د البيبتا د ال

 اضم ح غري ال ضي ع الاضمحا  اضمينيع اضحاة ع. 

عد د البيبتا د ري  ن الربالتني  ترين من الاحد  ال  كثم المن الكمالق بني الربالتني ال

 يمن عد د البيبتا د الله الظا ف بييليجيع حمدةز  مثل عمليات تضاعف احلامض النيال

الغري ذلك من  ييالخم  ال بحامض نآالعاةز ما  متبط جزئ الربالتني بجزئ بمالتني 

 احز ئات البييليجيع. 

تم  صلبا من فميم اةكصليات بمالتني اةاجنكيوني  يالمن الربالتينات الوامع الت

magnvesin فم الدبابري  ال يجد عWasps من جنس   Vespa يالرذا الربالتني حيتي 

حيث  serine protease-like activity  "الوري ن بمالتياس"نشاط مشابه تنز م  عىل

 (. Han 2008تثبيط عمليع جتلط الدم ) عىل  مل 
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تم ت م ف احينات اةنتجع هلا  يفميم ال ناكب الالت من  كثم الربالتينات الوامع عال

كممكب من ممكبات فم ال ناكب من  (، حيث تيجد  SMase D)  "فامس ة"اجميعع 

اةوتخلص مبارشز من فم  "فامس ة"القد متت مقا نع  Sicariusال  Loxoscelesنيس ج

 ه م اة االحتاة الالجد  ن ك  اةمكبني له نشاط إن إ ية اال ناكب بنظريه اةنتج بتقنيع ال

 . يال   اليع كمبيد حرش يانز م

 Enzymes اإلنزيامت-هـ

حتكز التكاع ت الريميا يع. الاتنز امت حتكز  يجز ئات بييليجيع كرب ياتنز امت ر

، البصكع عامع ينيع من  نياع  التكاع ت الريميا يع ةاخل الرا ن احل 5000 كثم من 

اتنز امت المن ثم  إن نيعيع اتنز امت باخلليع  إىل إن مجيع التكاع ت ةاخل اخلليع حتتاجل 

حكزات  ال ال يامل اةواعدز اةحدةز ليظيكع اخلليع. الاتنز امت مثل مجيع اة ير

نتيجع التكاعل. مجيع اتنز امت  عىلالريميا يع تز د من رسعع التكاعل اللرنبا ال تؤثم 

 عبا ز عن بمالتينات من حيث طبي تبا الريميا يع .

 يالر inhibitors ال تثبيطه بيافطع مثبطات اتنز م  ي مرن احلد من النشاط اتنز م

، المن ثم تبطئ من رسعع التكاعل ةاخل يعبا ز عن ممكبات حتد من النشاط اتنز م

عبا ز عن ممكبات تز د  يالر activatorsاخلليع ب رس حمكزات  ال منشطات اتنز امت 

إهناء التكاعل المن ثم تم ع من م دالت التكاعل ةاخل اخلليع احليع.  عىلمن قد ز اتنز م 

 عىل يذلك اةكصليات حتتي د د من فميم احلييان، بام ع ن ال  إىلالجتد  اتشا ز 

اخل  ا  إىل  ند الصيهلا  البالتايل ،نز امتنز امت  ال حمكزات اتإنز امت  ال مثبطات ات

 يتز د من م دالت عمليات حيي ع )إذا كان الوم حيتي ياحليع ةاخل جوم الرا ن احل

 عىل ي)إذا كان الوم حيتي  خمىم ني  ال حمكز تنز م(  ال تقيم بتثبيط عمليات  إنز م عىل

م دالت التكاعل الال مليات احليي ع ةاخل احوم  عىلمثبطات تنز م م ني( مما  ؤثم 

 ي تأثم به. الحتتي يتتكاالت تب ا ةرينات الوم الال ضي الذ يالظبي   عما  التومم الت

  مل  يالذ serine proteinase  إنز ماتنز امت مثل  ال د د من عىلفميم اةكصليات 

 ."فري ن " ياحلامض اضمين عىلالربالتينات اةحتي ع  كرس المالابط البيبتيد ع ع عىل
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عبا ز عن إنز امت  ال مثبطات  ياللرن ما هيمنا رنا ري  ن ال د د من ال قاقري الطبيع ر

ختليق اةضاةات احليي ع. المن رنا  تنز امت م ينع، كام  ن ب ض اتنز امت توتخدم ع

اةوتقبل بدا ل طبي يع  هنا قد تصبح عيع ة افع مرينات فميم احلييان ض ا تأيت

 للمضاةات احليي ع.

 إنز مفميم اةكصليات الالث ابني الغريرا اجميعع  من اتنز امت الشا  ع ع

الدرين الكوكي  ع  hydrolysis قيم بتميؤ  يالذ phospholipaseالكيفكيليبام 

، الرناك lipophilic substancesةرنيع الممكبات حمبع للدرين   محا  إىللتروريرا 

 يفكيليبام   ال  يفكيليبام ب ال  يفكيليبام جل  ي  ب ع  قوام من الكيفكيليبام توم

   2ال يفكيليبام  1 يفكيليبام   إىلال نقوم الكيفكيليبام     يفكيليبام ة.ال

Phospholipase A1,  Phospholipase  A2 . 

فبيل اةثا ( ال   ضا فم  عىلفميم اةكصليات ) النحل  نز م اضكثم شييعا عاتال

 SN-2 acyl 2كرس  ابطع فلولع اضفيل  عىل  مل  يالذ 2الث ابني ري الكيفكيليبام 

chain  م طيا محض اض كيدالنيكarachidonic acid  حامض )حامض ةرني(. ال

 polyunsaturated fatty)عد د غري مشبع  يعبا ز عن حامض ةرناض كيد ينيك ري 

acid) ال ض ت الالربد، الله الظيكع جدا  اخلليع، الخاصع خ  ا اةخ ال الري  يجد ع

اضنشطع  عىلتويطم  ي( التcellular signalingإ فا  اتشا ات اخللي ع ) رامع ع

 احليي ع للخ  ا .

االفيتا لريلينيورتام  إنز منز امت اةرينع لل د د من فميم اةكصليات المن ات

Acetylcholinesterase  شا ات ال صبيع الري نقل ات الرذا اتنز م ري اضفاس ع

لتروري  neuromuscular junctionsال ضليع   -اليص ت ال صبيع  تياجد باضفاس ع

كرس حتكيز تكاعل  عىلال تميز رذا اتنز م بقد ز  ا قع  acetylcholineاالفيتا لريلني  

ئ من جز 2500االفيتا لريلني حيث  مرن حزئ الاحد من اتنز م كرس 

ال د د من اضنوجع اةيصلع مثل  رذا اتنز م  يجد عالثانيع الياحدز.  االفيتا لريلني ع

 الاضلياف ال ضليع احلمكيع( motor fibersاضعصاب الال ض ت الاضلياف ال صبيع احلويع )

(sensory fibersكام  يجد ع .)  جد  خ  ا الدم احلمماء، الاالفيتا لريلينا ورتام  تميز
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 يالكماغ يالتيم ع احز ئ اليظيكع اللرنبا ختتلف ع عدز صي  جز ئيع تتشابه ع بيجيةه ع

 ى. الحتكيلني ال فيتات إىلالمن ثم ميرانيريع عملبا ك امل حمكز لتحي ل اضفيتا ريلني 

جيب إعاةز ختليق االفيتا لريلني، ال رذا حيدث   خمىشا ز عصبيع إ وتقبل ال صب 

 قط عندما  رين تمكيز االفيتا ل كيلني منخكض.  ما مثبطات االفيتا لريلينافرتام 

 إىلرذا الرتاكم  ي ؤةتماكم االفيتا لريلني، ال القف عمل اتنز م البالتايل إىل ي بي تؤة

 تنز م اتنز م مثبطات بيافطع اةوتمم التثبيط .  الإعاقع اتشا ات ال صبيعخت ا

 ال د د إىل ي ؤة فيف( احلييان فميم من ال د د ع تيجد يالت) االفيتا لريلينورتام

 القصبع ع الضيق الانقباضات موتممز ال عشات ال ض ت شلل  بينبا من اضعما ، من

تنز م االفيتا لريلينافرتام اةمكبات  اةياة اةثبطع المن. باالختناق الاةيت اهليا يع

 ترين منبا اجميعع كبريز من  ي( الالتOrganophosphatesالكيفكي  ع )-ال ضي ع

كام  ه ن إىلاةبيدات احلرش ع المن  مثلع تلك اةمكبات اةالثيين، الجتد  اتشا ز رنا 

من غامات اضعصاب احلمب البييليجيع ال نز م كغام لألعصاب عتوتخدم مثبطات ات

 .Somanالغام الويمان  Sarinاحلمالب البييليجيع غام الوا  ن  اةوتخدمع ع

Histamine اهلستامني-هـ

خم العميما  فم النمل عبا ز عن حملي  ما ي ختتلف مرينات فم النمل من نيع آل

ممكبات بمالتينيع تشمل اتنز امت البمالتينات غري إنز ميع، باتضا ع  عىل يحيتي يبمالتين

 مينيع حمز الب ض اةمكبات النشطع بييليجيا مثل اهلوتامني ال الدالبامني   محا  إىل

 نيع من اةمكبات الربالتينيع مت دةز اخلياص ع 75الاالفيتا لريلني، ال قد تم ت م ف 

   (. (Dinoponera Johnson et al. 2010 حد  نياع جنس 

تنظيم  إىلهلا الظا ف مناعيع باتضا ع  ياهلوتامني من اةمكبات النيرتالجينيع الت

تنظيم  الظا ف اضم اء ال  ضا تل ب ةال ا كميص ت عصبيع، كام  ن للبوتامني ةال ا ع

 اليقظع.عمليع النيم ال

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarin
https://en.wikipedia.org/wiki/Soman
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 Alkaloides لكالويدمركبات األ -قلوية الشبه املركبات -و

 يرقياعد نيرتالجينيع، ال عىل غلب اضحيان نظما الحتيا با  ممكبات قلي ع ع ير

ممكبات عضي ع طبي يع تنتجبا الرا نات احليع مثل النيريتني الالريكا ني الالرا يني 

ناة ا ما النبات ال نتاجل الدالاء، الاضلرالي د تيجد باضفاس عإ الاةي  ني الهلا  ايع ع

اةع. فم الضك فم نمل النا  الثبت الجيةرا   ضا ع احلييان إال  هنا تيجد ع تيجد ع

 يغن( Monomorium)المونومريوم ( الالنمل من جنس Solenopsisفم نمل النا  )

 النوبع صغريز من اةمكبات الربالتينيع. بممكبات االلرالي د

  Prostaglandin الربوستاجالندين-ز

 مشابه تأثري هلا  ال ضي ع، اةمكبات من نشطع ميععاج ير الربالفتاج ند ن اجميعع

 نشطع ةرنيع ممكبات نع عبا ز الالربالفتاج ند ن احليع، الرا نات عىل اهلممي  للتأثري

 جوم ع ختليقبا  تمال اتنوان. ال احلييانات ع متنيعع رممينيع تأثريات هلاال  وييليجيا

 من ممكب كل يحيتيال .ينز مإ تكاعل خ   من الدرنيع اضمحا  من ياحل الرا ن

 ع الربالفتاج ند ن ممكبات تيجدال كمبين. ذ ز 20 عىل الربالفتاج ند ن ممكبات

 ع اةال ً  هلا  ن الربالفتاج ند ن الظا ف المن البرش. ال احلييان ع احليع اضنوحع غالبيع

، الجتمع  vascular smooth muscle اةلواء اليعا يع ال ض ت خ  ا الانبواط انقبا 

ممينات، النمي اخل  ا، .... ا ح الدمي ع، الاتحواس باضمل، التنظيم اهلكالتكمق الص

 الغري ذلك من الظا ف احوم احليي ع.

 احوم،  إن عدم التيامن ع ال نظما لليظا ف اةت دةز ةجميعع الربالفتاج ند ن ع

 احلد  ال ع عىلالتبابات، فياء ظارم ع  إىل يكميتبا )بالز اةز  ال النقصان( فيف  ؤة

التلك االلتبابات غالبا ما ترين من  عما  التومم الناتج عن لوع  .اضعضاء الداخليع

 عما   إىلممكبات الربالفتاج ند ن، رذا باتضا ع  عىلفمبا  يحيتي ياحلييانات الت

 يم دالت اض ض، مثل احلم عىلا  ؤثم تنتج عن م اةز  ال نقصان تلك اةمكبات مم  خمى

وافيع الغري ذلك، الالرثري من تلك الاتفبا  الالتبابات اةكاصل  الالصداع الاحل

 اضعما  تمتبط بالتومم من فميم احلييان.
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  nucleotides & Nucleic acidsالنيوكليتيدات واألمحاض النووية -ر

د ث عن النييكليتيدات النييكليتيدات اللرن احل عىل يب ض فميم اةكصليات حيتي

 ري ع ياضمحا  النيال ع، نظما ضن احلمض النيال عىللقاء ب ض الضيء إفيف  تطلب 

 جيرمه عبا ز عن بيليمم ) تتابع  ال فلولع( من اضمحا  النيال ع.

 يالد يكوري بيم يرناك نيعان  فافيان من اضمحا  النيال ع اا احلامض النيال

)   إن  يالم بيم يال احلامض النيال   deoxyribonucleic acid and DNAإن إ ه(  ي)ة

من اجميعع من  ي. ال رتكب احلامض النيالribonucleic acid RNAإ ه(  

قاعدز ال للنييكليتدز الياحدز ري فرم مخايس الالرتكيب اضفايس ،النييكلتيدات

نيرتالجينيع الاجميعع  يفكات. الاضمحا  النيال ع ت ترب  رم احز ئات البييليجيع 

تتابع اليحدات اةرينع للحامض ، الخيتلف biological macromolecules يالررب

اخت ف الصكات الي اثيع الالتنيع  إىل يالرذا االخت ف  ؤة nucleotides يالنيال

ف فل( ات )للرا نات احليع، المن ثم  اضمحا  النيال ع عبا ز عن بيليام  يالبييليج

 يالد يكوريفبيم يمن النييكليتيدات اةتتاب ع المن الكمالق بني احلاممض النيال

اضة نني   يري  ن القياعد اةرينع للحامض الد يكوري بيم يالم بيم يالاحلامض النيال

adenine   الاحياننيguanine ال لويتيم ن cytosine  الثا مني  الthymine  بينام نجد ،

، رذا  ض  عن  مق يالم بيم ياحلامض النيال  عن  الثا مني عبد ً     uracilاليي افيل 

احلامض  ع ري  ن الورم اخلاميسني ال بني احلامضني النيال الورم اخلاميس الحيد ع

طلقت توميع اضمحا   (. القد 16يعع ريد الكويل  ) شرل  حمم عىل يحيتي يالم بيم

البيليممات نظما الكتشا بام ةاخل نياز اخل  ا احليع، التيجد  االمحا   هرذ عىلالنيال ع 

مجيع اخل  ا لرل الرا نات احليع ) بافتثناء ب ض اخل  ا مثل كمات الدم  النيال ع ع

 ياةرينع للرمالميفيمات ةاخل نياز اخلليع الر ي ه رإن إ ية اجز ئات الاحلمماء( . ال

ختتلف تب ا الخت ف تتابع القياعد  يالت يحتمل الصكات الي اثيع للرا ن احل يالت

 النيرتالجينيع.

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adenine
https://en.wikipedia.org/wiki/Adenine
https://en.wikipedia.org/wiki/Guanine
https://en.wikipedia.org/wiki/Thymine
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 (72شكل )

 احلامض النووي الديوكسرييبوزي واحلامض النووي الريبوزي 

تتابع  خصا صبا نتيجع االخت ف ع النيال ع عختتلف جز ئات اضمحا  

تقيم بتخليق مجيع  ي  عن الشكمز الي اثيع التئيالنييكليتيدات،  بذا التتابع ري اةو

  عن تمكيب اخل  ا الاضنوجع الاضعضاء ئياحز ئات البييليجيع ةاخل احوم الري اةو

م من مليين نيع من   عن الجية  كثئيالري اةوئي  عن الذاكمز الالوليك ال ري اةو

للنيع(، بل ري  يالرا نات احليع من زلع ال اثيا عن ب ضبا الب ض )اةكبيم البييليج

 الصكات الي اثيع ةاخل   ماة النيع الياحد. اةوئي  عن التنيع ع

طمق حتد د تتابع النييكلتيدات لألمحا   إىلبذ  ال لامء جبيةا مضنيع للتيصل  القد

 مرن ابترا  طمق ل مل تتابع النييكليتيدات م مليا، الالييم تنتج ال د د  حتىالنيال ع 

 م امل الي اثع الالبييليجيا احز ئيع الالترنيليجيا احليي ع ع من تتابع النييكليتيدات ع

ترين قياعد  ياختزان الحكظ تتابع النييكليتيدات الت إىلمجيع  نحاء ال امل. رذا باتضا ع 
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من   مرن اليصي  إليبا بوبيلع يالالت GenBankبنيك احينات  را لع للم ليمات ع

 .ررتالنيعخ   ال د د من اةياقع اتل

 يالذ DANا   ئحيمل اة ليمات الي اثيع ال جز يري الذ DNA ياحلامض النيال

 يجد  DNA ي، ال احلامض النيال geneاةي ث  ال احني  يحيمل تلك اة ليمات  وم

ال ثناء انقوام اخلليع تتضاعف  chromosomesةاخل كمالميفيمات اخل  ا 

كل خليع بني ع نوخع مشاهبع من الرمالميمالمات  يكمالميمالمات اخلليع اضم لت ط

 زمز الي اثيع. حتمل حقيقيات النيااحينات احلاملع للصكات الالشك عىلاةحتي ع 

Eukaryotic organisms الب ض  )احلييانات الالنباتات الالكطم ات( ةاخل  ني ع اخل  ا

، بينام  chloroplastsالالب فتيدات اةلينع  mitochondriaال ضيات مثل اةيتيكيند  ا 

 ع DNA( ختتزن اةاةز الي اثيع البرتري ا) prokaryotes زنجد  ن  الليات النيا

 الويتيب مم.

تتم قماءز اة ليمات  ال الشكمز الي اثيع النوخبا )عمل نوخع مطابقع( بيافطع 

 ، حيث  قيم transcriptionالنوخ  يعمليع توم ع RNA يالم بيم يالاحلامض الني

 تتابع من اضمحا  اضمينيع ع إىلتممجتبا احني ال عىلبقماءز الشكمز الي اثيع  RNA اال

عمليع ختليق الربالتني ةاخل  جوام الرا نات احليع. الرناك ث ثع  نياع   يويع من 

   يه RNA يالم بيم ياحلامض النيال

، الظيكته محل transfer RNA (tRNA)الناقل  يالم بيم ياحلامض النيال -

 ختليق الربالتني. الفتخدامه ع يجز ئات احلامض اضمين

، الظيكته نقل messenger RNA (mRNA)المفي   يالم بيم ياحلامض النيال -

 يالر ribosomeالم بيمالمات  إىل DNAاة ليمات  ال الشكمز الي اثيع من ا  

 اخلليع. الربالتني عمنطقع ختليق 

(، (ribosomal RNA rRNAاخلاص بالم بيمالمات  يالم بيم ياحلامض النيال -

الظيكته تري ن المالابط البيبتيد ع بني جز ئات اضمحا  اضمينيع لتخليق 

 الربالتني.
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 أن ايه ياملكمل و مكتبات ال د  هيإن إ يد ـال 

عبا ز عن ليلب (ري complementary DNA – cDNAةي إن إ ه اةرمل ) اال

 ه( خيلق من قالب احلامض إن إ ية ا) ال يالد يكوري بيم يمزةالجل من احلامض النيال

 إنز متكاعل  تم بيافطع   ع messenger RNA (mRNA) templateالمفي   يالنيال

لصق   ه اةرمل عإن إ ية ا وتخدم ال. الreverse transcriptaseالنوخ ال ريس  

تقيم بتخليق  زبخ  ا  الليات النياز، المن ثم خ  ا  الليات النيا زجينات حقيقيات النيا

 – complementary DNA ه اةرمل إن إ ية ااضصل ال  قيم بتخليقه ع يالربالتني الذ

cDNAه اةرمل إن إ ية ا ه اةرمل ري عمل مرتبات الإن إ ية ا. المن  رم تطبيقات ال 

cDNA libraries   الالت بري  زعز  جينات  حقيقيات النيا توتخدم ع ي( الت17)شرل

رنا ت رب عن  "مرتبع"حتاة. كلمع  ه م اة االإن إ يخ  ا  الليات النياه الانتاجل ة عنبا ع

 ز ه( من حقيقيات النياإن إ ية اال) يالد يكوري بيم ي جزاء من احلامض النيال

خ  ا كا نات بدا يع ةقيقع الحيدز  )الرا نات اةتطي ز(   تم ختز نبا الافتنواخبا ع

 اخلليع.
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   cDNA librariesيه املكمل إن إي مكتبات ال د 
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   chemical neurotransmittersاملوصالت العصبية الكيميائية -ح

اةيص ت ال صبيع  عىلتؤثم  يال د د من اةمكبات الت عىلفميم اةكصليات  يحتتي

فبيل اةثا   عىل،  nerve poisonsعصبيع  ا مرن اعتبا را فميمً  الريميا يع، البالتايل

ممكبات  ي، الرAgonistsاجميعع اضجينوت  عىلفميم ب ض اةكصليات  يحتتي

 neurotransmitterاال تباط باةيص ت ال صبيع الريميا يع  عىلبييليجيع هلا القد ز 

receptor  .التثبيط افتجابع اةيص ت ال صبيع باةاةز اةيصلع الطبي يع اةكممز من احوم

اةيص ت ال صبيع  عىلتؤثم  يةرينات فميم اةكصليات الت اضخمىالمن اضمثلع 

عضي ع ت مل ممكبات  ي، ال رserotoninsالريميا يع اجميعع ممكبات الوريالتينني 

إ ضاح  ل صبيع بني اخل  ا ال صبيع. ال يام  يلشا ات اتنظم اتكميص ت عصبيع تنقل ال

 اتشا ات ال صبيع الاةيص ت ال صبيع الريميا يع  يعام ة ن

 electrochemical waveاتشا ات ال صبيع عبا ز عن ميجات كيميا يع كبمبا يع 

 يال نتقل رذا احبد عرب اةحي  ال صب  action potentialاحبد اةؤثم  ال الك ا   يتوم

axon  للخليع ال صبيعneuron  هنا ع اخلليع ال صبيع  إىل، البمجمة الصي  احبد اةؤثم

 presynaptic terminal "هنا ع ما قبل الويناب"لتقا با باخلليع التاليع عند اقبيل نقطع 

 (.18الالويناب ري نقطع التقاء اخلليع ال صبيع باخلليع ال صبيع اةجاال ز هلا ) شرل  

 

 

  

 ( 78شكل )

 نقل اإلشارات العصبية بواسطة املوصالت العصبية الكيميائية
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 يالريميا  ي مام كميات صغريز من اةيصل ال صبإرذه النقطع  تم  إىلعند اليصي  

شق  تصب ع يالت synaptic vesiclesحي ص ت التشابك  يحي ص ت توم ع

(، 19اخلليع التاليع )شرل  ع receptorاةوتقبل  إىلثم تنتقل  synaptic cleftالتشابك 

اخلليع التاليع، اةيص ت ال صبيع الريميا يع ال تنقل  إىلالبذلك تنتقل اتشا ز ال صبيع 

 عضاء  إىلاتشا ات ال صبيع بني اخل  ا ال صبيع  قط، اللرن تقيم بتيصيلبا   ضا 

 مثل خ  ا ال ض ت ال الغدة.  خمى
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حويصالت التشابك  يحويصالت تسم ُيفرز يف  يالكيميائ ياملوصل العصب 

synaptic vesicles شق التشابك  تصب يف يالتsynaptic cleft  املستقبل   إىلثم تنتقل

receptor اخللية التالية يف 

اخلليع  إىلال صبيع  تتيصيل اتشا ا البمجمة إهناء اةيص ت الريميا يع عملبا ع

 إىلبإنز م خاص، مثل تروري اضفيتا لريا ن  ياةوتبد ع،  تم تروري اةيصل الريميا 

 ن اةيص ت  إىلالريلني الاضفيتات بإنز م اضفيتا لريلينافرتام. الجتد  اتشا ز 

اةيص ت اليحيدز لإلشا ات ال صبيع  بناك اةيص ت  يالريميا يع ليوت ر

، immunological synapsesالاةيص ت اةناعيع  electrical synapsesالربمبا يع 

 اللرن الشا ع ري اةيص ت الريميا يع.
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  Dopamineالدوبامني -ط

لنقل اتشا ات ال صبيع بني  ي  مل كميصل عصب ي مين يالدالبامني ممكب عضي

 chemicalيكميصل كيميا  يخا جل احبام ال صب  خمىاخل  ا، الله الظا ف 

messenger البنرم اس  نتاجل اتنويلني عإمثل خكض   خمى، كام  ن له الظا ف

 الرليع ... ال غري ذلك من اليظا ف احليي ع. خماجل الصية يم عإال

 Intropinنرتالبني ق بأفامء جتا  ع مثل ات، ال وي   مباًم الدالبامني   ترب عقا ا طبيا 

قا مع  ع الري موجل كدالاء  فايس Revimineالالم كيمني  Dopastatالالدالبافتات 

ع جل احلاالت احلاةز من انخكا  ضغط الدم  منظمع الصحع ال اةيع، ال وتخدم ع

 إىلاضطكا . اللرن الجية رذا اةمكب كجزء من فم  صل  يالتيقف القلب خاصع لد

الظا ف  عىل رضا   خم فيف  توبب عآفبب  ياحوم ت احوم  ال ا تكاع م دالته ع

 .يالقلب الاحبام ال صبال الريل

  Ion channelsقناوات األيونات -ظ 

فابقا ، رناك اجميعع من فميم اةكصليات مثل ب ض فميم ال قا ب كام ذكمنا 

 يالتوم  sodium channel inactivationيات الصية يم  بطا  نشاط قنإ إىل يتؤة

يات اض ينات عبا ز عن جزء مثقب قن. alpha-like toxinsالوميم الشبيبع بوميم  لكا 

حيث تنتقل اض ينات عرب رذه الثقيب من الكماغات بني  يمن بمالتني احدا  اخللي

ةاخل اخل  ا الال رس. الغالبيع رذه القنيات  إىل extracellular spaceاخللي ع 

 إىلمتخصصع ض ينات ب ينبا مثل البيتافييم الالرالوييم، ال محع رذا التخصص 

التكتح التغلق رذه   مم من خ هلا ياخت ف قطم القناز اض ينيع تب ا حلجم اض ين الذ

 ةخا   ال إخماجل   ينات م ينع.إ إىلالقنيات تب ا الحتياجل اخلليع 

 :اجلزيئي املستوى عىلتطبيقات التقنية احليوية لسموم الالفقاريات ودراستها -6

م اة االحتاة  ي بيمريالد يكو يشبد ال امل تطي ات عد دز لتقنيات احلامض النيال

re‐ combinant DNA technology يمنذ الصف الليلب اةزةالجل للحامض النيال 

الاقع اضمم  إن  . الع1953ال ام  ع DNA double helix)الدنا(  ي  بيم الد يكيس
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 بم  عىلالاضفس البييكيميا يع فاعدت  ياحز ئ اةوتيى عىلة افات عليم الي اثع 

كا ع  ت قيد منظيمع احلياز ع مدىات حي  مطبي ع الصي  اةختلكع للحياز ال مدتنا باة لي

  مرينات احلياز. صي را ال كيكيع تكاعل احينات مع الربالتينات لتري ن رذا التنيع اهلا ل ع

كام شبدت ال قية القليلع اةاضيع ارتامما كبريا بد افع فميم مكصليات اض جل ال 

مرانيع االفتكاةز هبا نظما ةا حتتي ه تلك الوميم من ممكبات نشطع بييليجيا  إ عىلالت مف 

، الغالبا ما ترين  polypeptide toxins "فميم عد د البيبتيد" طلق عليبا اصط حا 

الاحد،  ما اةمكبات ال ضي ع الوامع  يتم  يبرية ال اث   codifiedتلك اةياة مريةز 

 الغدة الوامع للحييان اةنتج للوم. تيجد عنز امت خاصع إنتاجبا من خ   إ

 ينتج عنبا حتد د التتابع احين يالمع تقدم ال ليم احينيع العليم اهلندفع الي اثيع الت

 ال ضجزاء منه، كان ذلك بمثابع طم قع مبارشز البويطع   genomالي اثي  يللمحتي

اضرم ري ة افع  ياللرن  بق .مكصليات اض جلتمكيب المرينات فميم  عىلللت مف 

 اضنشطع البييليجيع لتلك اةمكبات منكصلع الة افع كيكيع االفتكاةز منبا التطبيقاهتا ع

  نتاجل الدالاء. إن تلك الوميم تنتج برميات ضئيلع جدا عإاجاالت التقنيع احليي ع ال

الخاصع مكصليات اض جل، مما  شرل حتد ا كبريا للباحثني ال  قا  ات ال د د من  نياع 

كم اةاةز الراع تجماء التجا ب. المن جبع  عىلرذا اةجا  نظما لص يبع احلصي   ع

 مرن من  Genome sequencing ياحين يللمحتي ي إن م م ع التتابع الرية  خمى

الافتنتاجل تمكيب الالظيكع الربالتني. رذا  mRNAsالمفي   يحتد د احلامض النيال

 cDNA ي بيمريالد يكو يبات احلامض النيال ايع قياعد بيانات  ال مرت إىلباتضا ع 

libraries  حتد د احني اةنتج ةمكبات فميم عد د البيبتا د احلييا   وتخدم عتُ  يالت ،

عد د البيبتا د كميات منافبع من مرينات فميم   cloningالمن ثم عمليع افتنواخ 

(  ن Menez et al. 2006إمرانيع تطبيقاته. ذكم )تومح بد افع الحتليل الظا كه ال

% من  1تم ت م كبا من فميم احلييان ال تتجاالم نوبع  ياةمكبات النشطع بييليجيا الت

فميم  ما  مرن ت م كه الاالفتكاةز منه من اةمكبات النشطع اةيجيةز   ليا ع مجايلإ

الطبي ع، الذلك نظما الخت ف  نياع الوميم الطبي يع اةنتجع من احلييانات  احلييان ع

كثمز مرينات كل ت قيد ال إىلةختلكع الت دة  نياع الرا نات اةنتجع للوميم باتضا ع ا

الاقع اضمم  إن اة ليمات اةتاحع عن الرتكيب  حدز. الع عىلنيع من فميم احلييان 
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 genomic background ياحين يالاخللكيع اة ليماتيع اةتاحع عن اةحتي يالي اث

غري مرتملع. ال فيف نتناال  ات ال تزا  قااز المم لي يللحييانات اةنتجع للوميم ر

التطبيقات البييترنيليجيع لب ض جيانب  الد افات احز ئيع الرذا الكصل رشحا  ع

 الال  جيع للمكصليات كنميذجل لإل ضاح.

 honey beeثانيا: حنل العسل 

 دورة حياة نحل العسل-7

النحل  نتمي لمتبع غشا يات اضجنحع من طا كع احلرشات، التنقوم ةال ز حياز نحل 

الراملع التوتغمق ةال ز احلياز  ،احلرشز ،ال ذ اء ،الريقع    بع مماحل البيض إىلال ول 

  ام لتصبح عذ اء  5 يما حيث  كقس البيض ع ث ث   ام الترتمل الريقع ع  21حيايل 

 (.20احلرشز الراملع من ال ذ اء )شرل  يما ختمجل  13الب د حيايل 

 royal)الغذاء اةلري  عىل الريقات بيافطع الشغاالت  ثناء الث ث   ام اضاليل يتتغذ

jelly)  البيا  غني بالربالتني  إىلالالغذاء اةلري عبا ز عن فا ل شبيه باللبن لينه  ميل

خبز  عىلالريقات  يُ نتج من غدة خاصع ع   س الشغاالت. ب د الييم الثالث تتغذ

( الري عبا ز عن خليط من ال ول الحبيب اللقاح  تم حتضريه bee breadالنحل )

 بيافطع الشغاالت.

 

 

 
 

 (61شكل )

يف خاليا الشمع السداسية  االيسار امللكة تضع بيض   دورة حياة نحل العسل. أقيص 

النمو الكامل وبعد  إىليليه الشغاالت تغذي الريقة بعد الفقس من البيض ثم الريقة تصل 

عذراء يف  إىلذلك تغلق الشغاالت اخللية التي هبا الريقة الكاملة وييل ذلك حتول الريقة 

 اخللية املغلقة وأخريا خروج احلرشة الكاملة من العذراء.
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القبل  ن نوت م  الكيا د الطبيع للوع النحل الفم اللوع  نبغي علينا  ن ُنذكم ع 

 ل النحل الالغذاء اةلري.عجالع بالكيا د الطبيع ل و

 األمهية الطبية لعسل النحل والغذاء امللكي-6

  ترب ال ول من اةياة اةوتخدمع طبيا ع ع جل ال د د من اضمما  المن بينبا ع جل 

القد ُذكم التأثري ال  جي لل ول منذ ال صي  القد مع الالما   ى.احمالح الال دال

 ن مرينات ال ول  إىلاآلن ع الطب الش بي ع   م قيا. الجتد  اتشا ز  حتىُ وتخدم 

نياع النحل ال  ضا  نياع  ختتلف ع اةناطق اةختلكع من ال امل الذلك تب ا لو الت ال

ما حيتي ه ال ول من  عىلن كل تلك اةتغريات تؤثم إعليبا حيث  يالنباتات التي  تغذ

 four)ممكبات  ينيليع  4ع عامع رناك مضاةات لألكودز الللميرمالبات. البصك

phenolic compounds)  ن اةياة  إىلالمجي با مضاةات لألكودز. الجتد  اتشا ز 

الرمبيريد اتيع ذاهتا ع عول النحل ري مضاةز للميرمالبات  ض  عن اخلصا ص 

 (.antimutagenic propertiesاةضاةز للطكمات احينيع اةوببع للرسطانات )

تي تمطب احمح التقلل احمالح من خ   اخلياص اضفميم ع ال التئامل حيكز ال و

لتبابات تقلص ات مام   مل   ضا من خ   آليع مضاةز ل نح   الري من خماطم اال

التثبط الكيرب ن اةلتصق باحمالح. القد  ثبتت ب ض الد افات  ن ال ول  مرن 

الد افات الجد  ن ضامةات  ىع جل احلمالق .  كي إحد عىلافتخدامه ع اةواعدز 

 ال ول   ضل من الضامةات التقليد ع ع رسعع ع جل احلمالق.

الالغذاء اةلري ري خليط م قد من الورم ات الالدرين الالكيتامينات الالربالتينات 

ال وتخدم  .التي ُتكمم من الغدة الكريع الحتت البل يميع للشغاالت الذلك لتغذ ع الريقات

قي التقليدي الخاصع ع رينج كينج. ال وتخدم الغذاء الغذاء اةلري ع الطب الرش

اةلري ع تقي ع اةناعع المقاالمع اضمما  اة د ع كام  مرنه تنبيه اضجوام اةضاةز الحيبط 

 نتاجل اضجوام اةضاةز الذاتيع )التي تكمم من احوم ال هتاجم ب ض خ  ا احوم(.إ

 لسع النحل وسم اللسع-4

ات التي حتكز ت بري ب ض احينات ع اضعصاب الشيكيع   ترب لوع النحل من اآللي

التي تنظم التقلص اضمل. إبمز مبان النحل اةغطاز بوم النحل توتخدم ل  جل اآلالم الفم 
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(، القد تم Anti- nociceptiveالنحل الناتج من اللوع له صكات مضاةز ةوببات اضمل )

 ئمان ت مضت لألمل بيافطع الكي مالني. الرناك ال د د من  عىلإثبات ذلك م مليا 

لتباب اةكاصل بلوع النحل، القد  ظبمت ااةحاالالت الطبيع التي متت ع كي  ا ة احع 

تلك اةحاالالت  ن لوع النحل  قلل من تي م اةكاصل ال قلل من اتحواس الصباحي 

فبيعيا  حقن  شخاص ممتني  لتباب المالماتي د تمابخشينع اةكاصل. الع ة افع عن 

 (.Son et al. 2007بوم النحل الالجد  نه  قلل من تي م اةكاصل المن اخلشينع الصباحيع )

شطع عصبيا ببتيدات ن عىلري ممكب حيتيي  النتيجع للو ع تكمم النحلع فاًم 

(Neuroactive peptides( المناعيا )Immunoreactive peptides باتضا ع )إىل 

اةا ي. ال وتخدم ع ع جل اآلالم ع الطب  ياتنز امت الاحيليكيم الالكمكتيم الاةحتي

الما مربحع آابري الالنحل توبب بحتدث بوبب الد يالرشقي التقليدي. حياةث اللوع الت

ال مجع  ؛حا  مبامجع  عداة كبريز لإلنوان حد الي از ع إىلقد تصل احلد ال الالتبابات ع

ال د د من اةمكبات البيبتيد ع مثل اةيليتني  عىل يحيتي حل ال الدبابريفم الن  ن إىلرذا 

(melittinالاض )( بامنيapamin( الاضةالالبني )adolapin باتضا ع ،)ال د د من  إىل

(، hyaluronidaseالاهلاليي  نيدام ) (phospholipase A) اتنز امت مثل الكيفكيليبام  

( acetylcholineاضفيتا لريلني ) عىللوم الدبابري  يالرتكيب الريميا  يكام حيتي

 ( ال غريرا من اةمكبات النشطع بييليجيا.phospholipase A2) 2الالكيفكيليبام  

 الفوائد الطبية لسم النحل والدبابري-3

 إنز ملتبابات تتضمن تثبيط مرينات فم النحل بخصا ص مضاةز ل تتميز 

التنشيط  كويد النيرتالم الغري ذلك من اخلصا ص  (phospholipase A2) 2الكوكيليبيز  

تثبيط احني لتبابات تتضمن مضاةز ل   خمىلتبابات. الرناك ميرانيريع ز ل اةضاة

( Inhibition of inflammatory gene activationلتبابات )اةوئي  عن تنشيط اال

 إنز مخكض نشاط  إىلالكئمان، باتضا ع  عىلالقد ثبت رذا ع التجا ب 

اخل  ا  عىل(. ع التجا ب reduction of cyclooxygenase 2) 2-الويرلي الكوجينيز

فم النحل خيضع لتنظيم لتباب ع ( الجد  ن التأثري اةضاة ل In vivoاحليع للكئمان )

طما با اخللكيع بوم النحل الكان لدهيا قمالح  نه ع الكئمان التي تم حقن إعصبي، حيث 
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 اطً حوم الليس ع نكس احانب اةحقين  ظبمت النتا ج تثبيع احانب اةقابل من ا

 (.Yoon et al. 2007كام  الضحت عمليع عد كمات الدم البيضاء ع القيح ) ،لتبابل 

( حيث Multiple sclerosisتم اختبا  فم النحل ل  جل التصلب ال صبي اةت دة )

  ن اعامً  55 – 21بني   ماة  رتاالح  عام رم  عىلالد افات اةبد  ع  ي ظبمت إحد

 ةدز  يميا جمام مل 2 إىل جمام مل 0.025 برتكيز احلقن طم ق عن النحل بوم ال  جل

 اةت دة ال صبي التصلب حالع حتوني إىل ي ة قد عام ةدز  فبيعي حقن  تب ه فبيعني 

تنظيم  عىل(. ال مرن  ن  ؤثم فم النحل Castro et al. 2005) جانبيع آثا   ي البدالن

 ن فم النحل  ال ممكباته ت زم اضمل من  عىلن رناك شيارد تد  إاتحواس باضمل حيث 

 خ   تنظيم  عصاب احلبل الشيكي.

ضغط ةم  ع ااضالعيع الدمي ع حيث  وبب ربيطً  عىل مبمعفم النحل له تأثريات 

النحل ( ال عميما  إن احمعات ال اليع من فم arterial blood pressureالرشا ني )

 هلا تأثري منبه للقلب.  يب رس احمعات الصغريز الت يشد دز الوميع للجبام الدال 

ليع غري مكبيمع آ( بhemostatic system) جبام التيامن البد  عىل ؤثم فم النحل 

 fibrin(ogen)تررس الكيرب ن الالكيرب نيجني  يمتاما، اللرن تم عز  ب ض اتنز امت الت

olytic activity) )زالمن ثم ختكض من ل(  الجع الدم. تم عز   ممكب اةاجنكيونيmagnvesin) 

الرذا اةمكب له  Vespa magnificaالري  حد اةمكبات الوامع من الدبابري من نيع  

  منع جلطات الدم. ي( الذ serine proteaseنشاط مشابه تنز م الوري ن بمالتيام )

جذبت البيبتيدات اةضاةز للميرمالبات انتباه ال لامء نظما ضهنا ت ترب اجميعع جد دز 

فبيل اةثا   عىلمن اةضاةات احليي ع ال خاصع للميرمالبات اةقاالمع للمضاةات احليي ع، 

( له خصا ص ع جيع مت دةز تتضمن التأثري اةضاة للبرتري ا Melittinممكب اةيليتني )

( اةوتخلص من فم  حد  نياع Bombolitin ن ممكب البيمبيلتني )الالكطم ات. الجد 

الافع من البرتري ا ميجبع الفالبع احمام ال  ضا  يله خصا ص مضاةز ةد يالنحل الرب

لل د د من الكطم ات ال رناك ال د د من موتخلصات فميم النحل ال الدبابري ثبت  ن هلا 

 للمضاةات احليي ع. امشاهبً  اتأثريً 
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نحل محا ع للخ  ا ال صبيع حيث   مل ضد ميت اخل  ا ال صبيع  ظبم فم ال

القد ثبت ذلك  .( كام  نه  ثبط  مما  إلتباب اضعصابneuron cell deathاةيرانيريع )

فبيل اةثا  ثبت  ن ممكب اةيلتني  العىلالكئمان.  عىل جم ت  يالتجا ب الت ع

(Melittin اةوتخلص من فم النحل له تأثريات )حيث  2الكيفكيليبام   إنز م مام إ عىل

 التي ايع ذلك من  ن رذا اتنز م خيمجل  حد اضمحا    ثبط نشاط رذا اتنز م. تأيت

لتني  قلل ي( كام ثبت   ضا  ن اة prostaglandinsممكبات الربموتاج ند ن ) تتحي  إىل

تطبيقات ل( ملخصا 1جدال  ) يمن م دالت اةيت الناجتع عن التباب الربد. ال   ط

 التقنيع احليي ع ال التطبيقات ال  جيع لوميم النحل ال الدبابري.

 (7جدول )

 لتطبيقات التقنية احليوية والتطبيقات العالجية لسموم النحل والدبابريملخص 

Scientific name 

 يسم العلماال

Toxin 
 السم املستخلص

Applications 

 التطبيقات

Reference 

 املرجع

Vespa basalis Mastoparan B 

Anti-hypertensive 
agent 

 تكاع عامل مضاة ال

 ضغط الدم

Ho et al. 
(1994) 

 

Bombus 
hypocrita 

Bs-VSP 

Prothrombin 
activator, thrombin-

like 

 منشط الربالثمالمبني

Qiu et al. 
(2012) 

 

Vespa orientalis Protease I 
Anticoagulant agent 

 مضاة للتجلط
Haim et al. 

(1999) 
 

Vespa magnifica Magnifin 

Inductor platelet 
aggregation agent 

حاث لتجميع الصكا ح 

 الدمي ع

Yang et al. 
(2008) 

 

Vespa magnifica Magnvesin 
Anticoagulant agent 

 مضاة للتجلط
Han et al. 

(2008) 
 

Apis mellifera Melittin 
Anti-bacterial agent 

 مضاة للبرتري ا
Govorun 
(2002) 
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Scientific name 

 يسم العلماال

Toxin 
 السم املستخلص

Applications 

 التطبيقات

Reference 

 املرجع

Bombus ignites Bi-Bombolitin 

Anti-bacterial and 
antifungal agent 

مضاة للبرتري ا 

 الالكطم ات

Choo et al. 
(2010) 

Osmia rufa Osmin 

Anti-bacterial and 
antifungal agent 
مضاة للبرتري ا 

 الالكطم ات

Stöcklin et al. 
(2010) 

 

Vespa bicolor MP-VB1 

Anti-bacterial and 
antifungal agent 

مضاة للبرتري ا 

 الالكطم ات

Chen et al. 
(2008) 

Vespa bicolor VESP-VB1 

Anti-bacterial and 
antifungal agent 

مضاة للبرتري ا 

 الالكطم ات

Chen et al. 
(2008) 

Apis mellifera Melittin 

Anti-inflammatory 
agent 

لتباباتمضاة ل   

Park et al. 
(2012) 

 

Apis mellifera MCDP 

Anti-inflammatory 
agent 

اتلتبابمضاة ل   
aux (1969) 

Lasioglossum 
laticeps 

Lasioglossins 
Anticancer agent 

 مضاة للرسطان
Cerovsky et 
al. (2009) 

 

Wasp venom Mastoparan 

Stimulator of 
insulin secretion 

agent 

اتنويلنيحمكز ت مام   

Straub et al. 
(1998) 
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 Scorpionsالثا: العقارب ث

ل قا ب من ا انيعً  1750 ال قا ب من مكصليات اض جل اةكرتفع، ال  يجد حيايل

(. اللدغع ال قمب لإلنوان ال 21 كترا )شرل امجيع القا ات بافتثناء قا ز انت تنترش ع

 مرن لوميمبا قتل إنوان  ياضنياع التن عدة إ غلب اضحيان حيث  الي از ع إىل يتؤة

اضنياع اةختلكع، إذ  ، ال تبا ن حجم احوم عانيعً  25بالغ البصحع جيدز ال  تجاالم 

فنتيميرت تب ا لنيع ال قمب. التمجع  20 إىلميلليمرتات  9 رتاالح طي  احوم  من 

مليين فنع نظما ضن  قدم حكم ات  430 منذ حيايل يال بد الويلي  إىلنشأهتا التطي  ع 

 ي. ال بالمغم من  ن اةديرذه احلقبع من التا  خ احييليج إىلال قا ب  مجع عممرا 

ة جع مئي ع ، إال  ن ال قا ب  37 إىل 20 يتكضله ال قا ب  قع بني ة جت يالذ اةثايل

بيئيع حيث الافع من ال يامل ال ي ن تتريف ةد يتا خيبا التطي  مدى عىلافتطاعت 

ة جع مئي ع، بينام  50 إىلمتحملع ة جع حما ز تصل  يالصحا  تنترش ب ض اضنياع ع

تقل  ي صل الشتاء الذ تريكت للبيئات شد دز الربالة حيث توتطع البقاء ع انجد  نياعً 

ة جع مئي ع حتت الصكم. الت يش الرثري من ال قا ب كمكرتفات  20ة جع حما ته عن 

صغريز اللرن ب ض  نياع ال قا ب الربريز  مرنبا قتل الالتبام الكئمان ال  قا  ات ال عىل

 الالزالاحف الصغريز.

قح الذكي  اتناث ال تتم عمليع الغالبيع من  نياع ال قا ب  تتراثم جنويا حيث تل

ال لرن رناك  نياع   بيض ال قا ب بطم قع التراثم احنيس ع يخصاب الالنمي احنينات

الذكي  حيث  نمي احنني  إىلبدالن احلاجع   Parthenogenesis يتتراثم بالتياة البرم

خصاب. إناث ال قا ب ال تضع بيضبا خا جل التقليح الات يةاخل البيضع بدالن عمليت

 تضع  .متام نمي احنني الالكقسإحتتكظ بالبيض ةاخل  جوامبا حلني احوم ال لرنبا 

 ثامنيع ع الصغا  بمجمة  قس البيض بداخلبا. المتيفط عدة الصغا   بلغ حيايل ىاضنث

 ؛كل ةال ز تراثم ع اللرن الصغا  ال توتطيع ال يش بمكمةرا بمجمة خمالجبا من البيض

 تم االنو خ اضال  . العميما حتتاجل ال قا ب  حتىظبمرا  عىللذا حتمل اضم الصغا  ال

المتيفط   رتز حياز ال قا ب  ،البليغ إىل لليصي   شبم 7 – 5 رتز ممنيع ترتاالح بني  إىل

فنع. ال قا ب ليليع النشاط  15 حتىمخس فنيات اللرن ب ض اضنياع ت يش  حيايل
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 فكل الصخي  الغري ذلك من الخشاب الييم بني الشقيق ال فكل قطع اض  ثناء يختتك

 غذا با. عىل ثناء الليل للحصي   ي ماكن االختباء ال تو 

 جناس  إىلالمن احد م بالذكم  ن  رم  نياع ال قا ب التي هلا  ايع ع جيع تنتمي 

Mesobuthus, Parabuthus, Buthutus, Leiurus, Androctonus  شام   التيجد ع

اةرويك ال  مم را  تيجد ع  خمىفيا الالرشق اضالفط الاهلند. الرناك  نياع آ  م قيا ال

 .يالمنطقع الرا  ب

 سم العقارب-7

جوم  قاط ا تباطبا عنفميم ال قا ب تقوم تب ا لرتكيببا  الطم قع عملبا ال

ت نز امل قا ب  مرن ت م ف الكيفيليبام المثبطات اتالضحيع. المن بني مرينات فم ا

مضاةات اةيرمالبات، القد  ظبمت بيبتيدات فم ال الربالتينات الوامع لألعصاب ال

فبيل اةثا  ت مل البيبتيدات الوامع لألعصاب  عىلقع عملبا،  طم ال قا ب ختصصا ع

 Central nervous)ياةمكز يتلف اضغشيع اخللي ع التثبيط نشاط احبام ال صب عىل

system) ال الطمع (Peripheral nervous system.) 

 عىلفم ال قمب  يالحيتي ،الفم ال قمب ري خليط م قد من عدز ممكبات 

نز امت مثل الكيفكيليبام الال د د من ات muco- polysaccharides عد دزفرم ات 

phospholipaseممكبات صغريز الرتلع احز ئيع  مثل الوريالتينني   إىلتضا ع ا، ب

Srotinin   الاهلوتامنيHistmine   نز امت الربالتيام إالمثبطات protein inhibitors  

بالربالتينات  ايً غن ا  ترب مصد ً فم ال قا ب ممكبات عد د البيبتا د. ال إىل ع باتضا

 . neurotoxic proteinsالوامع لألعصاب 

 Cystein freeتا د الويوتني اةضاة للميرمالباتبتم عز  الت م ف بي

antimicrobial peptide  ختليق مضاةات  من فتع  نياع من ال قا ب  الهلا  ايع ع

حيي ع جد دز، ال ال  بيبتيد مضاة للميرمالبات تم عزله من ال قا ب كان من جنس 

Leiurus  من   خمىجناس  مضاةز للبرتري ا من   خمىالت  ذلك عز  بيبتيدات

من  scorpineفبيل اةثا  تم عز  البيبتا د اة مالف باالفري بني  عىلال قا ب، 
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الله  ايً  مين احامًض  75 عىل يالري حيتي Pandinus imperatorال قا ب من نيع 

تيدات اةضاةز ب نياع من البي عخصا ص مضاةز للبرتري ا الاة   ا. الرناك مخو

( 6ويوضح جدول )من الصني.   Buthusل لتبابات تم عزهلا من ال قا ب من جنس 

 .األمهية العالجية لبعض أنواع العقارب

  

 ( 67شكل )

 اهلند وهو أحد أنواع  العقارب احلمراء املعروفة  يف  Hottentotta عقرب من جنس 
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 ( : بعض املركبات الطبية املستخلصة من العقارب6جدول )

 

Scientific name 

 يسم العلماال

Toxin 
 السم املستخلص

Applications 

 التطبيقات

Reference 

 املرجع

Buthus martensii BPP 

Anti-hypertensive 
agent 

عامل مضاة 

  تكاع ضغط الدمال

Zeng et al. 
(2000) 

Leiurus 
quinquestriatus 

BPP 

Anti-hypertensive 
agent 

عامل مضاة 

  تكاع ضغط الدمال

El –Saadani et 
al. (2003) 

Tityus serrulatus BPP 

Anti-hypertensive 
agent 

 تكاع عامل مضاة ال

 ضغط الدم

Pimenta & De 
Lima (2005) 

Hadrurus 
aztecus 

Hadrurin 

Anti-bacterial agent 

 عامل مضاة للبرتري ا
Torres-Larios 
et al. (2000) 

Leiurus 
quinquestriatus 

Defensin 
Anti-bacterial agent 

 عامل مضاة للبرتري ا
Cociancich et 

al. (1993) 

Opistophthalmus 
carinatus 

Opistoporin 
I/II 

Anti-bacterial and 
antifungal agent 

عامل مضاة للبرتري ا 

 الالكطم ات

Moerman et 
al. (2002) 
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Scientific name 

 يسم العلماال

Toxin 
 السم املستخلص

Applications 

 التطبيقات

Reference 

 املرجع

Pandinus 
imperator 

Pandinin I/II 

Antimicrobial agent 

عامل مضاة 

 للميرمالبات

Corzo et al. 
(2001) 

Pandinus 
imperator 

Scorpine 

Anti-bacterial and 
antiparasitic agent 

عامل مضاة للبرتري ا 

 الالطكيليات

Conde et al. 
(2000) 

Parabuthus 
schlechteri 

Cationic 
amphipatic 

Antimicrobial agent 

عامل مضاة 

 للميرمالبات

Elgar et al. 
(2006) 

Parabuthus 
schlechteri 

peptide 

Antimicrobial agent 

عامل مضاة 

 للميرمالبات

Elgar et al. 
(2006) 

Tityus 
discrepans 

Bactridines 
Anti-bacterial agent 

 عامل مضاة للبرتري ا
Díaz et al. 

(2009) 

Heterometrus 
bengalensis 

Bengalin 
Anticancer agent 

 عامل مضاة للرسطان
Gupta et al. 

(2010) 

Tityus 
discrepans 

Neopladine 1 
and 2 

Anticancer agent 

 عامل مضاة للرسطان
D’Suze et al. 

(2010) 
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 Spiders رابعا: العناكب

(. التوتخدم 22)شرل  اضخمىاحلرشات الال ناكب  عىلغالبيع ال ناكب مكرتفات 

ه بكما وبا تمرن من صيد  ما وبا مثل التشبال ناكب ال د د من االفرتاتيجيات  لت

العمل الشباك ال صقع للكما س. الالغالبيع من ال ناكب تش م بيجية  ما وبا من خ   

بارتزام شباكبا. تكمم ال ناكب مياة كيميا يع قي ع عندما ترين موت دز اتحواس 

، يللتزاالجل.  حيانا تقتل اضناث الذكي  الال  يجد تكوري الاضح هلذا الوليك ال دا 

الذكم ب د احامع.  تقدم ذكي  ال ناكب  نكوبا لإلناث عن  عىل اضنثى يال حيانا تتغذ

 للذكم. اضنثىجتنب ا رتاس  إىلطم ق فليكيات غز  م قدز هتدف مجي با 

 احلييان ةخا إ  تم ال حيث -مبارش غري – الال ناكب تتراثم جنويا ال التلقيح ةاخيل

 بإ مام الذكي  تقيم اللرن التنافليع الذكم  عضاء بيافطع ىنثاض جوم إىل مبارشز ياةني

 حد مالا د الم س  عىلالحيمل الذكم رذه الشباك  ،هبا ي تم انزا  فا ل اةن يمن شباك

pedipalpes التزاالجل، ال تتبا ن  هنا تمغب ع من نكس النيع  ال تأكد  ىنثأب ين  لتق  إىل

اهلدف ري  الكام ذكمنا   . ال المقص اضنثى ال جوم   اضنثىطقيس الغز  بني ةس شباك 

ال د د من احلاالت. العند  للذكم إال  ن ا رتاس الذكم حيدث ع اضنثىجتنب ا رتاس 

 تحع  إىل حد مالا د الم س  عىلاةحمي   ينجاح عمليع الغز   دخل الذكم الوا ل اةني

 التنافليع. ىنثاض
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 (22شرل )

 ب ض  نياع ال ناكب

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spiders_Diversity.jpg
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من خييطبا.  ىنثحا ظع بيض  ال  كثم تكممرا اض بيضع ع 3000 حيايل اضنثىتضع 

ب ض  نياع ال ناكب ال لرن  عا ع االم للبيض ظارمز  ب د الضع البيض ع اضنثىال متيت 

الكقس  حتىجومبا   عىلحا ظع البيض  اضنثىحيث حتمل   خمى نياع  م مال ع ع

ظبمرا ب د الكقس الرم بداخل حا ظع  عىلمحلبم الصغا  ال حيانا تقيم اضم بحام ع ال

اللرن متيفط  عامني إىل( . ال  رتاالح عمم غالبيع ال ناكب بني عام 23البيض )شرل 

 ب ض اضنياع .  ن عاما ع ال مم  تجاالم ال رش

 

 

 

 

 

 

 (64شكل )

 العنكبوت الذئب حتمل صغارها داخل أكياس البيض ىنثأ 

 سم العناكب-7

 شطع بييليجيا الاةختلكع  ع ز عن خليط م قد من اةمكبات النفميم ال ناكب عبا

اضم ح غري ال ضي ع الالبيبتيدات الالربالتينات.  عىل يطبا  با الريميا يع حيث حتتي

 انياع ال ناكب  مرن  ن  قتل نيعً  ن فم  حد إفميم ال ناكب عاليع التخصص حيث 

ل  جيع الاضايع اخم. آنيع  عىلتأثري فام  يمن احلييانات بينام ال  رين له   ام ينً 

  .(3جدال  ) ع زم طالوميم  ب ض ال ناكب 

   

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lycosidae_female_carrying_young.jpg
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 ( : بعض املركبات الطبية املستخلصة من العناكب 4جدول )

 

Scientific name 

 يسم العلماال

Toxin 
 السم املستخلص

Applications 

 التطبيقات

Reference 

 املرجع

Grammostola 
spatulata 

GsMtx-4 

suppresses atrial 
fibrillation in 

rabbits 

اضذ ني  منع المجكان 

 ع اض انب

Bode et al. 
(2001) 

 

Loxosceles. 
Phospholipase-

D 

Platelet aggregation 
inductor 

حاث لتجميع الصكا ح 

 الدميي

Futrell 

 (1992)  

 

Lycosa 
carolinensis 

Lycotoxins I/II 

Antimicrobial agent 

 مضاة للميرمالبات
Yan& Adams 

(1998) 

Loxosceles laeta SMase D 

Pro-inflammatory 
agent 

 لتباباتمضاة ل 

Van Meeteren 
et al. (2004) 

 

Loxosceles 
reclusa 

Phospholipase 
D 

Pro-inflammatory 
agent 

 لتباباتمضاة ل 

Van Meeteren 
et al. (2004) 

 

Psalmopoeus 
cambridgei 

Psalmotoxin 1 

Antinociceptive 
and anti-

inflammatory agent 

مضاة افتقبا  اضمل 

 لتباباتالاال

Mazzuca et al. 
(2007)  

 

Loxosceles laeta SMase D 
Antiserum 

 مصل

De Almeida 
et al. (2008)  
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Scientific name 

 يسم العلماال

Toxin 
 السم املستخلص

Applications 

 التطبيقات

Reference 

 املرجع

Loxosceles 
reclusa 

SMase D 
Antiserum 

 مصل

De Almeida 
et al. (2008)  

 

Acanthoscurria 
gomesiana 

Gomesin 

Cytotoxic and 
anticancer agent 

فم خليي مضاة 

 للرسطان

Rodrigues et 
al. (2008)  

 

Psalmopoeus 
cambridgei 

Psalmotoxin 1 
Anticancer agent 

 مضاة للرسطان

Bubien et al. 
(2004) 

 

حظيت ال د د من فميم ال ناكب بالد افع كممكبات بييليجيع نشطع، مع إمرانيع 

(. تم Senff-Ribeiro et al. 2008عاليع الفتخدامبا بتطبيق الفا ل التقنيع احليي ع )

نتاجل نبات مبندس ال اثيا بات التبغ ) الطباق  ال الدخان( تلن يالت د ل الي اث

(Transgenic باحتيا ه )جني  نتج فميم نيع من ال ناكب االفرتاليع ري   عىل

Hadronyche versuta نيعني  عىلالنبات حيث تم القضاء  ع يال قد نجح الت بري احين

، إذ بلغت نوبع   Spodoptera littoralisال   Helicoverpa armigera ات اا  من اآل

 مدى ي  إىلالوؤا   يفاعع  قط. اللرن  بق 48% خ   100ني راتني اآلقت اةيت ع

البرش( من الت امل مع رذا النبات  اةوتبد ع )من احلياز الرب ع الفيف تتأثم الرا نات غري

صناعع  الخاصع  ن رذا النيع من النباتات  وتخدمه البرش عكجزء من الشبرع الغذا يع؟ 

  جوامبم بطم قع مبارشز. إىلالتبغ  يصل 

من فم  LiTxx1, 2, 3 يتم ت م ف ث ثع  نياع من اةمكبات النشطع بييليجيا الر

 عىل ي، الرذه اةمكبات الث ثع حتتي Loxosceles intermediaال ناكب من نيع 

تم عز  التنقيع .  Spodoptera littoralisحرش ع ضد آ ع  تيدات نشطع كمبيداتببي

من فم   Tx4(6-1) الافتخ ص  حد اةبيدات احلرش ع البيبتيد ع  طلق عليه افم

، ايً  مين احامًض  48الرذا الوم مرين من  Phoneutria nigriventerال ناكب من نيع 
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  ن رذا اةمكب ليس له تأثريعيل ( (Figueiredo et al. 1995القد  الضحت جتا ب 

تلك النتا ج اخلاصع  يلرن تبق، اليقاتل كمبيد حرش ي ئمان التجا ب الله تأثري انتقا 

الرا نات غري اةوتبد ع المن بينبا اتنوان بدالن تأكيد الحتتاجل  عىلب دم تأثري رذا الوم 

تخلصع من ( اةمكبات اةو3الييم. ال يضح احدال   قم ) حتىاةز د من الد افات 

 فميم ال ناكب ال  مرن افتخدامبا كمبيدات حرش ع.

تم ت م ف احينات اةنتجع هلا  يفميم ال ناكب الالت من  كثم الربالتينات الوامع  عال

حيث تيجد كممكب من ممكبات فم ال ناكب من  (،SMase D) "فامس ة"اجميعع 

اةوتخلص مبارشز من فم  "فامس ة"القد متت مقا نع  Sicariusال  Loxoscelesجنس 

 ه م اة االحتاة الالجد  ن ك  اةمكبني له نشاط إن إ ية ااةنتج بتقنيع ال هال ناكب بنظري

 .يال  اليع كمبيد حرش ينز مإ

 2الليرتيتيكوني  1ن من البيبتيدات الوامع اا ليرتيتيكوني ارناك نيعال

lycotoxins I and II   تم افتخ صبام  من فميم  حد  نياع ال ناكب اة مالف

مضاةز للميرمالبات ، ال تقيم  ً ا  ثاامال ثبت  ن هل wolf spider  "بال نربيت الذ ب"

بييليجيا ال نربيت الذ ب حيث  تم حقن الكم وع هبا  رذه اةمكبات بيظيكع مزةالجع ع

 (.3)  اجع جدال   يل دالال نربيت من ا ينكس اليقت حتم ع يرال ،للقضاء عليبا
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 الفصل الثالث

اإلفرازات الدفاعية للمفصليات 

 وأهميتها الطبية
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 الفصل الثالث

 اإلفرازات الدفاعية للمفصليات وأهميتها الطبية

 Blister Beetlesأوال: اخلنافس الفقاعية 

 دورة حياة اخلنافس الفقاعية-7

من طا كع فدافيع  Meloidaeعا لع اةيلي دي   إىلاخلنا س الكقاعيع تنتمي 

نيع تنترش ع كا ع  نحاء ال امل. الاحلرشز  2500تضم  التي اض جل )احلرشات(

ن الغالبيع من احلرشات البالغع  ال اق الثام  النبات حيث إ عىل يالراملع نباتيع تتغذ

 عىلاضجزاء اةزرمز من النباتات الالقليل منبا  قتات  عىل( تقتات 24)شرل 

 اضال اق.

القليل من احلرشات اليا  ع ليليع النشاط الالغالبيع هنا  ع الب ض اضنياع ليس هلا 

 إىلتيقيت حمدة ع النشاط. الريقات ناة ا ما  مرن  ؤ تبا اللرن تشري غالبيع اةماجع 

ث تقتحم موت ممات النحل الربي النحل الربي حي عىل هنا مكرتفات متخصصع 

 الريقات. عىل يالتتغذ

تضع البيض ع ُكتل ع  ماكن خمتكيع مثل  فكل  اضنثى  ما عن ةال ز احلياز، 

 إىلعليبا احلرشات الراملع.  كقس البيض  يالنباتات التي تتغذ عىلاحلجا ز  ال 

الراملع. الطي  ال ذ ي ثم احلرشز  إىلالريقع التي تنولخ مخس انو خات لتصل 

بم ع الطي   الشتاء ببقا عىلتغلب تث للخنا س الكقاعيع ةال ز حياز غري عاة ع، حي

 م حظع الطي  ال ذ ي. النبد  ع إىلالواةس الريقي. الع المبيع، تنولخ الريقع 

ةخي  شبم فبتمرب. ع غضين  صل  يمن  ينيي الحت ًءاالجية احلرشز اليا  ع بد

فبيعني  ال ث ث من  بيضبا ب د  ىنث تتزاالجل احلرشات اليا  ع التضع كل الصيف 

 التزاالجل.  

 إفرازات اخلنافس الفقاعية-6

نظما ةا توببه إ ماماهتا من  beetles  Blisterالفميت اخلنا س بالكقاعيع 

(. الرذا ات مام ري ةم 25البرش حا  م موتبا للجلد )شرل  عىل قاعات جلد ع 
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 Reflexiveن رايس اي  ويل نتيجع نزف ال إ اةي كك ل الذ Haemolyphاحلرشز 

bleeding  الغالبا ما حتدث  ،احلرشز  ال م موتبا  ال حربا عىلعندما  تم الضغط

المقبع الاضذ ع الاةناطق اةرشي ع من احوم نتيجع الت م  ة موع  عىلالكقاقيع 

 اء الليل.  اخلنا س للجلد  ثن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 63شكل )  

 احلرشة البالغة للخنفساء الفقاعية
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 (65شكل )

 اجللد عىلناتج مالمسة إفرازات اخلنافس الفقاعية  

 Cantharidinالكنثاردين  -أ

ال امل اةوبب للكقاقيع ري الرنثا ة ن الري عبا ز عن ممكب تمبيني عد م الما حع 

 Mylabrisالرذا اةمكب  يجد ضمن موحيق اخلنا س احا ع من  نياع حمدةز مثل 

phalerata; M. cichorii; Lytta vesicatoria فتخدم برثا ع ع ال  جل البرشي القد ا

رذه اخلنا س  وت مل ع الطب الش بي ع الالبيطمي. اةوحيق اةجكف من  جواة 

من  رسطان اةميء الرسطان الربد الب ض الصني ال يتنام حيث  وتخدم ع ع جل

اضمما  احلد ع. البالمغم من  ن الرنثا ة ن له تا  خ طي ل ع الطب الش بي ع   م قيا 

ع البلع ،  من اةحتمل  ن  رين له آثا  فامع نتيج aphrodisiacال ال البا كمحكز جنيس 
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 قد الجد  ن الرنثا ة ن   خمى(. المن جبع Moed et al. 2001حد الي از ) إىلقد تصل 

 Rauh) (In vitro يقف تطي  مم  رسطان الدم )الليكيميا( ع جتا ب م اعع اضنوجع 

et al. 2007) عىلالجد  ن الرنثا ة ن   مل  اضخمىعرس ال  جات الريميا يع  ،   يل 

اخل  ا احذعيع مبارشز. الجد  ن ال د د من مشتقات الرنثا ة ن تؤخم نمي ب ض 

الرسطانات مثل رسطان الربالفتاتا الالقيلين الالكم الاةثانع ع جتا ب م اعع اضنوجع 

(Efferth et al. 2005 .) 

الاة مالف بافم ني ك كنثا ة ن   analog حد اةمكبات التناظم ع للرنثا ة ن 

Norcantharidin  نتاجل احز ئات التي حتكز ت صق اخل  ا الرسطانيع ال  تقد إخيكض من

، ال ز د من ضغط اضكودز ع Protein phosphataseالربالتينكيفكاتيز  إنز م نه  ثبط 

مضاةز للرسطان مثل تنشيط جينات   خمىتأثريات  إىلاخل  ا الرسطانيع باتضا ع 

فت ام  . الاالapoptosisالتي حتكز ميت اخل  ا الرسطانيع اةربمج  Bax genesالباكس 

% له آثا  ع جيع ع شكاء الثأليل الالتباب اةلتحمع 0.7الظارمي للرنثا ة ن برتكيز 

فتخدام له  ن رذا اال إىلالجتد  اتشا ز  molluscum  (Moed et al. 2001)اةليوا ي 

 احلد ع التي ختتكي ع خ    فبيع. آثا  جانبيع بويطع تتمثل ع الكقاقيع 

 Ants ثانيا: النمل

تضم النمل  يالت Hymenoptera تبع احلرشات غشا يع اضجنحع  إىل نتمي النمل 

كا ع  نحاء ال امل الغالبيع  نيع من النمل تنترش ع 13000 الالنحل الالدبابري.  يجد حيايل

 موت ممات العاةز ما  يجد ع ت يش ع يالنمل من احلرشات الت اضنياع اجتامعيع.

احنية، اللرل  ئع خصا ص اةلرع الالذكي  الالشغاالت ال ياةوت ممز   بع  ئات ر

بام التراثم  قط ع م ينع،  اةلرع ال الذكي  الظيكتمي  يليجيع الفليكيع تؤرلبا ضةاء الظيك

لغذاء بحثا عن ا ي ما الشغاالت  تقيم برا ع  عام  اةوت ممز مثل إط ام الصغا  الالو 

 رتاالح ت داة  ياةوت ممز،  ما احنية  يظيكتبا محا ع اةوت ممز  الت المجع الختز ن الغذاء ع

عرشات اة  ني تب ا لنيع النمل البيئته العمم اةوت ممز. ال   ترب  إىل  ماةرا من ال رشات 

 ن   مرن انيعً  25 اةنام  حيث  يجد حيايل النمل من  كثم اض ات احلرش ع  انتشا ا ع

مواكن البرش الرناك ال د د من  نياع النمل هلا  ةاز لوع )مبان( ال تلك اضنياع  ت يش ع
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تنترش ب ض  نياعه  ي( الذ26. المن بني اضنياع اة مال ع نمل النا  )شرل اتكمم فميمً 

 ن الغدة الوامع  إىلالجتد  اتشا ز فرتاليا.   مم را احنيبيع الاليال ات اةتحدز ال ع

للد اع حيث  تم  زهلا  ةاز لوع. الالوم  وتخدم كأةاليس  ي نياع النمل الت ع تيجد   ضا

حالع النمل من نيع  هياجم النمل تب اةه كام ع يجوم اةكرتس الذ عىل مامه إ

Crematogaster or Monomorium كام  وتخم النمل إ مام  الغدز الوامع كأةاه ،

إ مامه كتحذ م من اخلطم ال بام  قيم بيظيكع للتياصل بني   ماة اةوت ممز حيث  تم 

 الكريمين لت ا ف   ماة اةوت ممز.



 

 

 

 

 

 

 

 ( 62شكل )

الشغاالت  يامللكة واألفراد الصغرية ه يمستعمرة أحد أنواع نمل النار : األكرب حجام ه

 تظهر باللون األبيض يبأحجامها املختلفة و الريقات والعزار

الب ة فالكع   حد  نياع نمل النا  اة مال ع ع Red fire ant  ترب نمل النا  اضمحم   

 رتاالح  إذال ئع احنية ال تيجد ع نمل النا  اللرن  ئع الشغاالت متبا نع الشرل  ،الذكم

نمل النا   ي بنهنا ع البطن ال مم التيجد  ةاز اللوع ع 6 إىلمم  2.6طي  احوم بني 

برسعع الرشافع  يالرتبع، الإذا تم إق قه تقيم الشغاالت بمبامجع اللوع اة تد  عشاشه ع

 (. 27)شرل  الييم التايل ثا  اللوع عآالتظبم 
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 (61شكل )

 SOLENOPSIS INVICTAثار لسع نمل النار من نوع آ 

 ا يمً  60 – 30ت يش الشغاالت صغريز احوم من   ما عن ةال ز حياز النمل، 

 الشغاالت الت يش  يما 90 – 60احلجم ترتاالح  رتز حياهتا بني  متيفطع الالشغاالت
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 عن  ما  عيام، فتع إىل عامني بني اةلرع عمم ال رتاالح.  يم 180 إىل تصل قد لكرتز الربري

 . يم 38 – 22 من  توتغمق الراملع احلرشز إىل البيضع من الراملع احلياز ةال ز ممن

 لرتكيب سم النملالدراسات اجلينية -7

للحرشات، التم حتد د  ال  تتابع  يتضا مت جبية ال لامء لتيضيح الرتكيب احين

 2000عام  ع fruit fly Drosophila melanogasterذبابع الكاكبع  للحرشات ع يجين

ال د د من  نياع  ع يحتد د التتابع احين إىلذلك ظبي   بحاث مت دةز هتدف  تيلال

ما خيتص بمجا  فميم احلرشات  قد القت احلرشات من  تبع  الع. اضخمىاحلرشات 

تضم النمل الالنحل الالدبابري( ارتامما خاصا من ال لامء. الطبقا  يغشا يع اضجنحع  )الت

اضقل من النمل.  عىلل رشز  نياع  يتم حتد د التتابع احين Torres et al (2013) إىل

  تيةألنواع النمل اآل ياجلينوطبقا للمؤلف السابق أمكن حتديد التتابع 

مم را احنيبيع ض الري متياجد ع  Solenopsis invictaنمل النا  من نيع  -

 .فرتاليا الاليال ات اةتحدز الالصني التا يان ال

 .Linepithema humile من نيع  يالنمل اض جنتين -

 .Acromyrmex echinator النمل قاطع اضال اق من نيع  -

ري موتيطن ضمريكا ال  Atta cephaloteالنمل قاطع اضال اق من نيع  -

  .احنيبيع

ال ري   Pogonomyrmex barbatusمن نيع  يالنمل احلاصد اضمحم اضمم ر -

 .را جنيب  ممشام  ال منترش ع

 .Camponotus floriandus نمل  لي  دا من نيع  -

اهلند الفري  نرا  الري م مالف ع  Harpegnatos saltatorالنمل من نيع  -

 .فياآالجنيب رشق 

ات عن نييكليتيدات مالقد  مدنا ت م ف احينيم لتلك اضنياع باةئات من اة لي

،  إن بناء مرتبات ياحين يجد دز مل ترن م مال ع من قبل. الب يدا عن حتليل اةحتي

من الغدة اةنتجع لوميم النمل  cDNA libraries ي بيمريالد يكو ياحلامض النيال



 

-78- 

 

 ئات جد دز ذات حتليل تمكيب فميم النمل الاكتشاف جز ع ع مبمع  ترب خطيز 

 ع جيع مل ترن م مال ع من قبل. خصا ص بييليجيع ال

 تركيب و خصائص سم النمل-6

العميما  فم النمل عبا ز عن حملي  ما ي  ،خمختتلف مرينات فم النمل من نيع آل

ممكبات بمالتينيع تشمل اتنز امت البمالتينات غري إنز ميع، باتضا ع  عىل يحيتي يبمالتين

ب ض اةمكبات النشطع بييليجيا مثل اهلوتامني الالدالبامني  مينيع حمز ال  محا  إىل

 من اةمكبات الربالتينيع مت دةز اخلياص ع انيعً  75الاالفيتا لريلني، القد تم ت م ف 

. اللرن فم نمل النا  Dinoponera (Johnson et al. 2010) حد  نياع جنس 

Solenopsis الالنمل من جنس اةينيمم يم Monomorium  ترب افتثناء من رذه  ي

 alkaloid-rich venoms بممكبات االلرالي د ين فم رذ ن النيعني غنإالقاعدز حيث 

 ال نوبع صغريز من اةمكبات الربالتينيع.

 االستخدامات العالجية و الصيدالنية لسم النمل  -4

ع ح  الماتيزم اةكاصل من  قدم االفتخدامات  فم النمل ع افتخدام  ترب 

جم ت هبدف حتد د خصا ص   يال  جيع لوم النمل. الرناك ال د د من الد افات الت

الظا ف  ال يا د فم النمل ال  جيع مثل احلد من االلتبابات الختكيف اضالم  الحتوني

لتحت عا لع  يالوم اةوتخلص من النمل اةنتم يالالربد. حيتي ياحبام اةناع

Ponerinae خليط م قد من الربالتينات الالوميم ال صبيع، المن اةتيقع ان ترين له  عىل

تم  عزهلا من فم النمل من  يخصا ص صيدالنيع مت دةز، حيث الجد  ن البيبتيدات الت

تتداخل  poneratoxin PoTx "بينريالترونز" يتوم يالالت Paraponera clavataنيع   

 .يمع الظا ف قنيات الصية يم ال هلا تأثري   ا  كمبيد حرش

تم عزهلا من  يالبيبتيدات الت ثباهتا عإتم  يرناك ال د د من اخلصا ص ال  جيع الت

ن رذه إ حيث Myrmecia spال   Pachycondyla goeldiiفميم نيعني من النمل اا      

البيبتيدات هلا تأثريات مضاةز للبرتري ا ميجبع الفالبع احمام، كام الجد  ن فم النمل من 
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حيث  يله خصا ص مضاةز ضال ام رسطان الثد Pachycondila sennaarensisنيع 

 اخل  ا الطبي يع.  عىل يقف نمي اخل  ا الرسطانيع بدالن التأثري 

 ثبط محض  Pseudomyrmex triplarinusمن نيع  يالجد  ن فم النمل االفتيا 

ا رتا   ن  إىل يالحيكز جتمع الصكا ح الدمي ع، ما  ة arachidonic acidاض كيد ينك 

    "ال امل ف "القد تم ت م ف  prostaglandinsالوم  يقف عمل الربالفتاج ند ن 

factor F  اة مالف باضة نيفنيadenosine  .من فم رذا النيع  

اةوتخمجع من فم نمل النا  من  Venom alkaloidsالجد  ن ممكبات اضلرالي د 

إمرانيع  يتيقف نمي البرتري ا اةيجبع الالوالبع احمام ما   ط Solenopsis invictaنيع 

 .يالافع اةد يافتخدامبا كمضاة حيي

بينري وينز  ز،  قد تم عز  الت م ف اجميعع البيبتيدات اةوام خمىن جبع مال

ponericins  من فم النمل من نيعPachycondyla goeldii صل  حيث نجح ال لامء ع 

ث ث عا  ت من ممكبات البيبتا د تب ا لطبي ع  إىلمن البيبتيدات تم تقويمبا  انيعً  15

تتابع  تتشابه ع Ponericins G "البينري ون جل"ال قد الجد  ن اجميعع  يتري نبا الريميا 

الافع من  يهلا نشاط مضاة ةد يالت cecropinsع الوريكيبينات % م60قياعدرا بنوبع 

له  Myrmecia pilosulaالبرتري ا. الالجد  ن  حد البيبتيدات اةرين لوم النمل من نيع 

هلا  يفالبع احمام التذلك البرتري ا ميجبع ال مضاة للميرمالبات بام ع يتأثري الافع اةد

 . Pilosulin1 1اةمكب بيليفني  يمخصا ص مقاالمع لل قاقري اة مال ع ال قد ف

 Larvae of Lepidopteraثالثا: يرقات الفراش وأبو دقيق 

تضم  ياحلرشات من  تبع حمشكيع اضجنحع  الت إىل بي ةقيق  مقات الكماش ال يتنتم

 كاملعحرشات ةاخليع اضجنحع  ي بي ةقيق الرنيع من الكماشات ال 250000 حيايل

ال ز اء ال خريا احلرشز الراملع، الخيتلف طي   -  الريقع – البيض  بمماحل متم التطي 

خم.  كقس آ إىل( من نيع اضنثىتض ه  يةال ز احلياز الالقد ز التراثم ع )عدة البيض الذ

 (.28جومبا بأشياك حاةز ) شرل  ي غط يالبيض ال ختمجل الريقات الت

 



 

-81- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (68شكل )

 وموطنها الربازيل Lonomia obliguaالريقة السامة لفراشة 

 Killing "الريقع القاتلع" حيانا  ىنوان ال تومات عىلالرذه الريقات شد دز اخلطي ز 

caterpillar   بمجمة ةس االنوان هلذه الريقع  تنررس اضشياك الخيمجل الوم ثم  تخلل 

تبد  بامحما  احلد مع آالم تشبه آالم احلمق  يالدم التبد   عما  التومم الت إىلفم الريقع 

الب د عدز  ، راقاتال ءذلك الش ي  بالدالا  ال القي ( ال يل29ثم تي م احلد )شرل 

فاعات تمتكع فييلع الدم القد حيدث نز ف مران ةس احلد للريقع الإذا مل  تم ال  جل 

 . خمىحتدث مضاعكات 
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 (69شكل )

 جسد اإلنسان عىلآثار انكسار أشواك يرقات الفراش السام  

متم خ هلا الريقع بوتع  طيا  قبل  ن  ا يمً  90 هلذا النيع حيايل ي رتز الطي  الريق

 الراملع احلرشز ختمجل ذلك الب د  يم 100 – 30 وتغمق  يطي  ال ذ اء الذ إىلتصل 

   ام تقم با حيث تقيم بالتزاالجل الالضع البيض. عيت يش  قط ةدز ثامن ي( الت30)شرل 
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 (41شكل )

 احلرشة الكاملة للفراش 

 تطبيقات التقنية احليوية والتطبيقات العالجية لسموم يرقات حرشفية األجنحة-7

تطبيقات   المغم من خطي ز  فم  مقات رذا النيع من احلرشات إال  ن رناك عىل

 ي بحاث التقنيع احليي ع. ت ترب  مقات الكماش من نيع ماش عكمت دةز لوميم  مقات ال

Lonomia obliqua   ال Lonomia achelous متت ة افع فميمبا  ينياع الت كثم اض

 cDNAي بيمريالد يكو يمرتبات احلامض النيال نه  ال قا للم ليمات  اةتاحع عإحيث 

libraries  إنز م مرن ت م ف ال د د من الربالتينات من  مقات ك  النيعني مثل 

 group III phospholipase  2 الالكيفكيليبام  cysteine proteaseبروتيازالويوتني 

A2  الرت بون. ثبت  ن  إنز مالربالتيام مثل مثبطات  إنز مطات ال د د من مثب إىل، باتضا ع

 Lonomia achelousمن فم  مقات  هتم عزل يالذ ،Lonomin V 5ممكب اللينيمني 
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   الع ع زالقد الجد  ن رذا اةمكب  مرن افتخدامه كأةا . منع جتلط الصكا ح الدمي ع

 . cell-cell interactions بحاث التأثريات اةتباةلع الالتكاعل بني اخل  ا 

 Centipedesرابعا: املفصليات مئوية األرجل 

 بيصع الاحدز ع مكصليات صغريز  بلغ طي  احوم حيايل يمئي ات اض جل ر

من اض جل  اقل ال حتمل كل عقلع مالًج غالبيع اضنياع ال ترين جومبا من ال د د من ال ُ 

  ةاز لوع.  إىلمن اض جل  ي( القد حتي  الزالجل اضمام31)شرل 

النباتات بقا ا الرتبع ال فكل  ت يش رذه اةكصليات  فكل الصخي  القطع اخلشب الع

 عىل ذىاقطع من اضشجا . المئي ات اض جل مكصليات مكرتفع تتغومثل اضال اق اةت

 اللرن ب ض  نياع اةكصليات  اضخمىاحلرشات الالد دان الالرا نات الصغريز 

ب ض مناطق ال امل مثل جنيب  مم را  ت يش ع  -فم اةكصليات ال م قع االاة مال ع ب -

كا نات كبريز احلجم  عىل يرذه اضنياع تتغذال .ن قدم كثم م إىلال صل طي  جومبا 

رذه الرا نات ناقصع الث ابني الصغريز. الالالضكاةع ال نوبيا مثل الكئمان الالوحايل

صغري احلجم التنولخ الريقع عدز ممات  ايً  مق االتحي  حيث  كقس البيض م طيا طي ً 

 النمي التام. إىلن تصل  قبل 

نز امت االفتريام إ عىل ياض جل حتتي  الضحت الد افات  ن فميم مئي ات

esterases  ال الربالتينامproteinases مام اهلوتامني الاةمكبات اةحكزز ت إىلتضا ع اب 

 نياع  الجدت ع يالت neurotransmitter releasing compoundsاةيص ت ال صبيع  

 . Scolopendraجنس  

حتياء فم مئي ات ابد افع  ظبمت (  (Yang et al. 2013القد قامت اجميعع بحثيع 

 نياع  9 قاف اضمل.  البرش لدهيم إبات  كثم  اعليع من اةي  ني ع ممك عىلاض جل 

 عىل اةت التجا ب التي  جم ت  ، حيث  Navةوا ات الصية يم ذال البيابع الكيلتيع 

 Nav 1.7  الصية يم موا ات عىلالكئمان  ن لوم مئي ات اض جل تأثريا الاضحا 

اةوئي  عن نقل اضمل.  الضحت الد افع الوابق ذكمرا  ن فم مئي ع اض جل الصينيع 

حواب اةوا ات  عىل Nav 1.7ممز للموا   150 اذات الم س اضمحم  كثم انتقا يع ب

توارم بشرل كبري ع عمل عضلع القلب الال ض ت عامع  اضخمى. الاةوا ات اضخمى
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نتقا يع ع حمااللع قتل اضمل عن طم ق موا   يع اال يضح  ا مما  خمىباتضا ع ضةالا  

Nav 1.7  قط.  الضحت الد افع  ن الكئمان التي حقنت بجمعات كبريز من ببتيد 

Ssm6a   اةيجية ع الوم مل   انيا  ي آثا  جانبيع كا تكاع ضغط الدم  ال م اةز م د

ن عند إ. بل Navت مجيع موا ا عىلرضبات القلب الغريرا من اةخاالف اةحيطع بال مل 

ت م ض الكئمان آلالم ناجتع عن حما ز كانت النتا ج مشاهبع لتأثري اةي  ني العند 

 ت م ضبم آلالم ناجتع عن مصد  كيميا ي كان التأثري  شد  اعليع من اةي  ني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (47شكل )

 HEMISCOLOPENDRA MARGINATAأحد أنواع مئويات األرجل  

جسم  إىلأداة لسع خيرج منها السم  إىلمن األرجل حتور  يويالحظ أن الزوج األمام

 الضحية
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 قاموس املصطلحات
 

 

 أ

 Apyrase  برياس

 Amino acids مينيع   محا 

 Nucleic acids نيال ع  محا 

 Cellular signaling شا ز خلي عإ

 Alanin  النني

   molluscum لتباب اةلتحمع اةليوا يا

 sensory fibers  لياف عصبيع حويع

 motor fibers  لياف عضليع حمكيع

 Antistasin  نتيوتافني

   Acetylcholinesterase فيتا لريلينيورتامإنز م ات

 Protein phosphatase الربالتينكيفكاتيز إنز م

 serine protease الوري ن بمالتيز إنز م

 cysteine protease الويوتني بمالتيام إنز م

 Phospholipase الكوكيليبام إنز م

 Tryptase inhibitor مثبط الرت بتيز إنز م

 Hyaluronidase ريالي النيد ز إنز م

 Enzymes إنز امت

 enzyme mediating نز امت تنضري ع الفيطعإ
debridement 

 Medical importance  ايع طبيع
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 Opistoporin1 1 البوتيبمالن 

 Eglin c إجيلني يس

 Eglins جيلينزإ

 ب

 Bdellin A بد لني  

 Bdellins بد لينز

 Prostaglandin بمالفتاج ند ن

 GenBank بنك احينات

 Bombolitin بيمبيلتني

 ponericins بينري وينز

 peptides بيبتيدات

 Pilosulin1 1بيليفني 

 ت

 Genome sequencing احيني يتتابع الريةي للمحتيال

 Postoperative venous ختثم ال  دي ب د ال مليات احماحيع
thrombosis 

 Myiasis تدال د

 Multiple sclerosis تصلب عصبي مت دة

 cell-cell interaction تكاعل بني اخل  ا

 Vasodilator تيفيع اضالعيع

 ث

 thrombin ثمالمبني
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 Snaks ث ابني

 ج

 Biosurgery جماحع حيي ع

 Acute wounds جمالح حاةز

 Chronic  wounds جمالح مزمنع

 hemostatic system جبام التيامن البد 

 Gelin جيلني

 recombinant gene حتاةجني م اة اال

 ح

 Anticoagulant agent حاث لتجميع الصكا ح الدميي

 carboxylic acid حامض الرمبيكويليك

م اة  ي بيمريالد يكو ياحلامض النيال

 االحتاة

re‐combinant DNA 

 Biological war حمب بييليجيع

 Arachidonic acid محض اض كيدالنيك

 synaptic vesicles  حي ص ت التشابك

 خ

 bee bread خبز النحل

 glioma cells خ  ا احلييما

 fibroblasts اخل  ا الليكيع

 Meloidae خنا س  قاعيع )اةيلي دي(

 د

 Wasps ةبابري
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 Dopamine ةالبامني

 Ants life cycle ةال ز حياز النمل

 complementary DNA – cDNA ةي إن إ ه اةرمل

 Decorsin ة ري فني

 ذ

 Blowflies ذباب  م ق

 Flesh flies ذباب حلم

 Green bottle fly الذبابع اخلرضاء

 fruit fly Drosophila ذبابع الكاكبع
melanogaster 

 ر

 Diptera  تبع ثنا يع اضجنحع

 Lepidoptera  تبع حمشكيع اضجنحع  

 Hymenoptera  تبع غشا يع اضجنحع

 Atrial fibrillation المجكان اضذ ني 

 س

 Sarcophagidae فا كي اجيدي )اةوتلحامت(

 Leukemia رسطان الدم )الليكيميا(

 side-chain فلولع جانبيع

  Wasp’s venome الدبابريفم 

 Scorpion’s venome فم ال قا ب

 Spider’s venome فم ال ناكب

 Bee’s venome فم النحل
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 فم خليي المضاة للرسطان
Cytotoxic and anticancer 
agent 

 Animal’s venomes فميم احلييان 

 animal venoms فميم حييانيع

 Alpha-like toxins فميم شبيبع بوميم  لكا

 ش

 synaptic cleft شق التشابك

 ض

 Arterial blood pressure ضغط ةم الرشا ني

 ط

 Facultative parasites طكيليات اختيا  ع

 Obligate parasite جبا  عإطكيليات إلزاميع  ال 

 ع

 Anti-hypertensive agent  تكاع ضغط الدمعامل مضاة ال

 Anti-inflammatory agent لتبابعامل مضاة ل 

 Anti-bacterial agent عامل مضاة للبرتري ا

 Anti-bacterial and antifungal عامل مضاة للبرتري ا الالطكيليات
agent 

 Anticoagulant agent عامل مضاة للتجلط

 Anticancer agent عامل مضاة للرسطان

 Anti-microbs agent عامل مضاة للميرمالبات

 Osteomyelitis ال ظام اةوت صيع يعدال

 Scorpions عقا ب

 Maggot Debridement Therapy ع جل تنضريي بالريقات
(MDT) 
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 Leeches ال لق الطبي

 Hirudinea ال لقيات

 Hirudin ال لقني

 Spiders عناكب

 غ

 Sarin غام الوا  ن

 Soman غام الويمان

 Venom glands غدة فامع

 Royal jelly غذاء ملري

 ف

 Fibrin  يرب ن

  fibrinogen  يرب نيجني

 ق

 Ion channels يات اض يناتقن

 ك

 Calliphoridae كاليكي  دي )اخليت يات(

 Chlorotoxin الرلي التيكوني

 Cantharidin كنثا ة ن

 chitin الريتني

 ل

 Invertebrates ال  قا  ات

 Lucilia sericata ليفيليا فري راتا
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 م

 magnvesin ماجنكيوني

 Insecticides مبيدات حرش ع

 Enzyme inhibitors مثبطات اتنز م

 functional groups اجميعع الظيكيع

 Aphrodisiac حمكز جنيس

 حمكز ت مام اتنويلني
Stimulator of insulin secretion 
agent 

 Lyme disease مم  ال  م

 Venous stasis ulcer disease مم  قمحع المكية الي  دي

 Organophosphates  يفكي  ع-ممكبات عضي ع

 Alkaloides ممكبات شبه قلي ع

 Colony موت ممز

 Antiserum مصل

-Antinociceptive and anti لتباباتمضاة افتقبا  اضمل الاال
inflammatory agent 

 Anti- chymotrypsin مضاة الريميتمبوني

 Arthropoda اض جلمكصليات 

 ,Prothrombin activator منشط الربالثمالمبني
thrombin-like 

 Enzyme activators منشطات اتنز م 

 Genetically engineered مبندس ال اثيا

 Apoptosis ميت اخل  ا اةربمج

 Morphine مي  ني

 Chemical neurotransmitters ميص ت عصبيع كيميا يع
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 Melittin ميليتني

 Centipedes مئي ات اض جل

 ن

 Bees النحل

 Ants نمل

 Linepithema humile  جنتيني نمل 

 Pseudomyrmex triplarinus نمل افتيا ي

   Solenopsis invicta نمل النا 

 Red fire ant نمل النا  اضمحم

   Pogonomyrmex barbatus مم ري محم  نمل حاصد 

 Camponotus floriandus نمل  لي  دا

 Acromyrmex echinator نمل قاطع اضال اق

 Monomorium نمل مينيمي  م

 Norcantharidin ني ك كنثا ة ن

 neopladine2 2نييبالد ن 

 neopladine1 1نييبالد ن

 nucleotides نييكليتيدات

 هـ

 Histamine روتامني

 Hirustasin رريالفتافني

 و

 Electrical synapses الص ت كبمبا يع

https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_synapse
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 Immunological synapses الص ت مناعيع

 ي

 Larvae  مقات

 Maggots  مقات  الذباب

 caterpillar  مقع الكماش ال يب ةقيق
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