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Tóm tắt: 

Nọc rắn gồm sự kết hợp của nhiều thành phần khác nhau như protein, peptide, enzyme và các 
độc tố. Ở Việt Nam, nọc rắn B. fasciatus  chứa phospholipase A2 là thành phần chính (71%), sau 
đó là oxidase của L-amino acids (8%), acetylcholinesterase (5%), metalloproteinase (4%) và độc 
tố ba ngón tay (1%). Trong nghiên cứu này, từ nọc độc của loài rắn B. fasciatus, nhóm tác giả  đã 
tiến hành phân tách thành 5 phân đoạn bằng phương pháp sắc ký cột trên Superdex HR 75. Khối 
lượng phân tử của protein của 3 phân đoạn (3, 4 và 5) được xác định bằng phương pháp phổ khối 
lượng phân giải cao (HRMS). Kết quả cho thấy,  khối lượng phân tử của phân đoạn 3 (BF3) chủ 
yếu ở vùng 13 kDa (13 007, 13 155, 13 241), phân đoạn 4 (BF4) trong khoảng 6,8 - 7,4 kDa 
(6812, 6998, 7048, 7271, 7470) và 13 kDa, phân đoạn 5 (BF5) trong vùng 6,6 - 6,8 kDa (6668, 
6796, 6859), 7,4 - 7,6 kDa (7445, 7655) và 13 kDa. Đây là các phân đoạn có chứa các toxin quan 
trọng có hoạt tính chống đông máu trong nọc rắn cạp nong.   
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Abstract: 

Snake venoms are cocktails comprising combinations of different proteins, peptides, enzymes 
and toxins. B. fasciatus venom in Vietnam shows that phospholipase A2 is the main component 
(71%), followed by oxidase of  L-amino acids (8%), acetylcholinesterase (5%), 
metalloproteinases (4%) and three finger toxins (1%). In this study, we separate the crude venom 
of Vietnam Bungarus fasciatus, into five fractions by column chromatography on Superdex HR 
75. The molecular mass of three fractions (3, 4 and 5) is identified by High Resolution Mass 
Spectrometry (HRMS). Molecular mass of fraction 3 (BF3) is mainly in the region of 13 kDa (13 
007, 13 155, 13 241), fraction 4 (BF4) is in the region of 6.8 - 7.4 kDa (6812, 6998, 7048, 7271, 
7470) and 13 kDa, while fraction 5 (BF5) is in the region of 6.6 - 6.8 kDa (6668, 6796, 6859), 
7.4 - 7.6 kDa (7445, 7655) and 13 kDa. These fractions contain the important toxin that has anti-
coagulant activity in the snake venoms.  
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