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 هایدر باکتر یکیکه باعث القاء مقاومت ژنت هایییستپادز یافتنجستجو جهت  :زمینه و اهداف

از جمله  یعیطب یها یستپادز یجداساز یادی،برخوردار است. مطالعات ز یادیز یتاز اهم گردندینم

 ،دارانچون انسان، مهره یها از منابع یدپپت یناند. ارا از منابع مختلف گزارش کرده یکروبیضد م یدهایپپت

مطالعه  یندارند. هدف از ا یذات یشده و نقش دفاعاستخراج یاهانو گ یسم یواناتححشرات،  مهرگان،یب

 بود. Hemiscorpius lepturus یرانیعقرب ا یضد باکتر یدهایپپت یپل یصتخل

 ینآن با الکتروفورز پروتئ یفیتو ک شدهیهته یکیالکتر یکتحر یلهزهر عقرب به وسمواد و روش کار: 

و سپس با روش  یلتراسیونژل ف یکروماتوگراف روشدو مرحله، ابتدا با  یط زهر یدهای. پپتیدگرد ییدتأ

با روش  یدهاپپت یباکتر ضد یت. سپس فعالیدندجدا گرد باال در فاز معکوس ییبا کارا یعما یکروماتوگراف

قرار گرفت.  یمورد بررس Pseudomonas aeruginosa ATCC27853 یباکتر یبر رو یفیوژند یسکد

 شدند. یسهبه عنوان کنترل مثبت مقا یاکسونسفتر یسکبا د یجنتا

 یحاو 5و  4 اجزایشد که  ییشناسا جزء 7کامل عقرب،  زهرکروماتوگرام به دست آمده از  از: هایافته

اثر  5 جزء مشخص شد که یسکبه روش انتشار د یدالتون بودند. در بررس یلوک 01 یربا وزن ز یدهاییپپت

-RP یکخالص تر با تکن یهایدپپت یجداساز یبرا اجزا ینداشت و ا ینوزاسودوموناس آئروژبر  یضد باکتر

HPLC ضد  یها یدپپت یبه دست آمد که وزن مولکول یاصل جزءدوم، پنج  یزانتخاب شد. از آنال

با روش  یدهاپپت یباکتر ضد یتخاص یدر بررس یتاًدالتون برآورد شد. نها یلوک 7حدود  یسودوموناس

 داشتند. اکتریسودوموناس اثر ضد ب یباکتر یبر رو ءجزدو  یفیوژن،د یسکد

 یباکتر یبر رو یدشده، دو پپتاستخراج یدهایپپت یانمشخص شد که از م یبررس یندر ا: گیرییجهنت

گزارش وجود  یناست که اول یتلحاظ حائز اهم ینمطالعه از ا ینواضح داشت. ا یسودوموناس اثر کشندگ

 ، است.     لپتوروس یسکورپیوسهم یران،ا یاز زهر عقرب بوم یکروبیعامل ضد م یک
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بیماران در  یروماز علل مرگ یکیبیماری های عفونی 

 یتوسط باکتر یجادشدها یهستند. امروزه عفونت ها هایمارستانب

 باشدیم یاز معضالت مهم جامعه پزشک یستمقاوم به پادز یها

کشورها، ژن  ییبه بازار دارو یدجد یستپادز یک(. بعد از ورود 1)

و مجدداً مشکل  یداکردهبروز پ هایمقاومت به آن دارو در باکتر

با منشأ فلور  ینوزاسودوموناس آئروژ. امروزه کندیم یداادامه پ

 یدر اکثر مراکز سوختگ یسوختگ یعفونت ها ینرمال، عامل اصل

از خود نشان  یباکتر ینکه ا ییاست که به علت مقاومت دارو

گردد  یروممنجر به مرگ تواندیاز آن  م یعفونت ناش دهد،یم

(2 .) 
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 ی(، آمف2 - 3مثبت )بار خالص  یکی(،  با بار الکتریدآمینهاس

 یان،بندپا یرحشرات و سا ی،بوده و از جانداران تک سلول یلیکف

پستانداران و انسان قابل  ها،یپرندگان، ماه یاهان،گ یستان،دوز

ر د تواندیم یدهاپپت ینا یجادو ا یان(. ب4، 9هستند ) یجداساز

 یها یممانند تقس یالتهاب یپاسخ ها یا  یباکتر نتاثر عفو

 هایحاصل از حضور باکتر یمولکول ها یاو  یسلول یرمعمولغ

 6باشد ) کنند،یرا القا م یذات یمنیا یکه پاسخ ها LPSهمانند 

  اکتسابی یمنیا یستمفاقد س مهرگانی(.  از آن جا که ب1،

دفاع و  یبرا خود یذات یمنیا یها یستم( ، صرفاً به س7هستند )

 یتکامل یت. با توجه به موفقاندیمقابله با تهاجم پاتوژن ها متک

که سازوکار  شودیگروه از موجودات زنده، آشکار م ینالعاده افوق

امر  ینموثر هستند. ا یارجانداران بس یندر ا یذات یمنیا یها

رات ، مانند حش مهرگانیب یهاگونه یرو یادیموجب مطالعات  ز

عنکبوتیان و  یها از ردهعقرب یو ... شده است. راسته ایانبندپ

 یزمین از دوره یبندپایان هستند که آثار آنها روی کره یشاخه

سال پیش به صورت سنگواره  یلیونم 726سیلورین یعنی حدود 

 یدهایها، پپت(. امروزه از همولنف و زهر عقرب8شده است ) یافت

   opistoporins(11و )  scorpine( 11) یرنظ یادیز یکروبیضد م

 یسکورپیوسهماند. عقرب جداشده یرهو غ hadrurin (3و)
معروف است،  یمخوزستان به نام گاد یکه به زبان محل لپتوروس

 یکژدم ها ینتراز خطرناک یکیکژدم خوزستان و  ینترخطرناک

 ینیلدر ارتباط با تظاهرات با یمطالعات متعدد .(12جهان است )

توسط زهر عقرب خانواده   یجادشدها یمیاییشیوو ب

Scorpionidae ( 18-19وجود دارد .) 

 یکها از زهر خود به عنوان مسئله که عقرب ینتوجه به ا با

خود استفاده  یسطح یعفونت ها یهعل کنندهیعامل ضدعفون

 یدچند پپت یبر جداساز یمبن یشواهد ین( و همچن13) کنندیم

 یران،ا ی(، عقرب بوم11-3ها )از عقرب یکروبیمضد

ها یدپپت ینوجود ا ی، جهت بررسلپتوروس یسکورپیوسهم

زهر عقرب  یهایدپپت یصمطالعه تخل ین. هدف از ایدانتخاب گرد

با  یعما یو کروماتوگراف یلتراسیونژل ف یبه روش کروماتوگراف

آنها بر ضد  یاثر کشندگ یباال در فاز معکوس و غربالگر ییکارا

 بود.    Pseudomonas aeruginosa ATCC27853استاندارد  یهسو

 :هاروشمواد و 

 زهر  یهته

از مناطق  لپتوروس یسکورپیوسهمحدود ده هزار عقرب  

و زهر آنها به  شدهیهته ییزمختلف استان خوزستان در فصل پا

که با استفاده از  یبترت ین. به ایدگرد یهته یکیروش شوک الکتر

شوک  گیرند،یقرار م یسم یغده یندو  الکترود که در طرف

شوک به ستگاه الکترود یلهولت به وس 22تا  2 ینب یکیالکتر

غده  یرنگ از انتها یریجانور واردشده و زهر ش یغده سم یابتدا

. زهر یدگرد یآورجمع اییشهظرف ش یکشده و در خارج

و به  یدهگرد ینگهدار درجه سلسیوس -26 یدر دما شدهیهته

کن در دستگاه خشک شدهیه. زهر تهیدمنتقل گرد یشمحل آزما

بار به  یلیم 69/6 ارو فش درجه سلسیوس -62 یدر دما یانجماد

 .  یدگرد یوفیلیزهساعت ل 76مدت 

 زهر  یساز آماده

آب  یکرولیترم 266را با  یوفیلیزهزهر ل گرمیلیم 6ابتدا مقدار 

با دستگاه  یقهدق 2-2مخلوط کرده و به مدت   یقیزرمقطر ت

. سپس جهت حذف موکوس و مواد یدگرد یزهورتکس هموژن

با دور  یقهدق 26زهر به مدت  یمحتو یکروتیوبم ی،اضاف

 یها ینپروتئ یکه حاو یی. محلول رویدگرد یفیوژسانتر 29666

شفاف به دست آمده جهت  یعزهر است از رسوب سم جدا شد. ما

 . یدگرد ینگهدار سلسیوسدرجه  -26آزمایشات بعدی در فریزر 

 زهر ینغلظت پروتئ تعیین

 یداس یسینکونینیکزهر از روش ب ینغلظت پروتئ یینتع یبرا

(Smart BCA protein assay kit, Intronbio-Korea استفاده )

ست. ا یدیپپت یوندهایمس توسط پ یای. اساس تست، احیدگرد

و به مدت  شده یببه طور خالصه، نمونه با محلول واکنش ترک

 یتاًقرار داده شد. نها لسیوسدرجه س 97 یدر دما یقهدق 96

 Microplate spectrophotometerجذب نمونه با استفاده از دستگاه 

Epoch, Biotek - USA    .قرائت شد 

 SDS-PAGEبه روش   زهر الکتروفورز

 گرمیلیم 6شده، مقدار  یآورزهر جمع یفیتک یجهت بررس 

حل شده و بعد از  یقیآب مقطر تزر یکرولیترم 266از زهر در 

 یکدر مدت زمان  %26 یدآم یلآکر یدر ژل پل یآماده ساز

با  یزیآم. رنگیدالکتروفورز گرد آمپریلیم 96 یانساعت با جر

شب صورت گرفته و  یکبه مدت  R250بلو  یانتبرل یکوماس

. یدمتانول انجام گرد %26و  یداس یکاست %96ژل با  یرنگ بر
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 Gel Documentationژل ) یمستندساز یستمبا س یجنتا

System, BioRadید( ثبت گرد. 

ژل  یاز زهر به روش کروماتوگراف یدهاپپت استخراج

 یلتراسیونف

در  G50سفادکس  ینگرم رز 26ستون،  یجهت آماده ساز 

مخلوط شده و  PH=8.5موالر با  یلیم 26استات  یومبافر آمون

. پس از آن ستون یداستاندارد آماده گرد یستون طبق پروتکل ها

شده شستشو داده والرم یلیم 26استات  یومبا سه برابر حجم آمون

شده به ستون زهر آماده گرمیلیم 96. مقدار یدو متعادل گرد

 FPLC یستمشده به سو ستون آماده یدگرد یقتزر

ActaPurifier10 (GE- USA متصل شده و  )ها با سرعت  اجزا

 Fractionتوسط دستگاه  یقهدر دق لیتریلیم 9/6 یانجر

collector  طول موج یدگرد آوریعساعت جم 22در مدت زمان .

افزار توسط نرم یینانومتر بود و کروماتوگرام نها 66 ءاجزا ییشناسا

Unicorn  .یستمبدست آمده با سء اجزابدست آمد Freeze dryer 

(alpha2, Christ-Germanyدر دما )و  گرادیدرجه سانت -62 ی

روش  اشده و ب یوفیلیزهساعت ل 27اتمسفر به مدت  67/6فشار 

وزن  یین. جهت تعیدندغلظت گرد یینتع یداس یسینکونینیکب

 یدپپت یکه حاو ییاجزا ییشناسا ینو همچن ءاجزا یمولکول

 روش فوق انجام شد.   به  ینبودند، الکتروفورز پروتئ

بدست آمده از ژل  ءاجزا  یاثر ضد باکتر بررسی

 یلتراسیونف

مورد  ی: باکتریاستاندارد به روش کم یونسوسپانس یهته 

  Pseudomonas aeruginosa یهمطالعه سو یناستفاده در ا

ATCC 27853 یتخاص یینتع یبرا یوگرام،ب یبود. در تست آنت 

مورد استفاده  CLSIپروتکل استاندارد  یدی،پپت اجزا یضد باکتر

معادل  ارلندمک ف یمپروتکل ن ینقرار گرفت که بر اساس ا

 8101.5×CFU/ml   کشت  یطمورد نظر در مح یاست. باکتر

درجه  97 یشب در دما یکبراث به مدت  ینتونمولر ه

و  یطکشت داده شد. جهت خارج ساختن مواد مح لسیوسس

در دور   یباکتر یونسوسپانس ها،یباکتر یترشح یهافرآورده

RPM 7666  بدست  بشد. رسو یفیوژسانتر یقهدق 6به مدت

 یطشده و مجدداً با شرا یونهسوسپانس یزیولوژیآمده در سرم ف

 یزیولوژیدر سرم ف یز. رسوب تمیدگرد یفیوژسانتر یقبل

 یمن یهدر ته یظغل یونشده و به عنوان سوسپانس یونهسوسپانس

 یهدر ته یشترمک فارلند مورد استفاده قرار گرفت. جهت دقت ب

با  یشمورد آزما پانسیونسوس یکاپت یتهمک فارلند، دانس یمن

 ,CT-5000با دستگاه  اسپکتروفتومتر  ) یروش اسپکتروفوتومتر

Chrom TECH, Thailand نانومتر قرائت  226( در طول موج

  CFU/ml×8101.5   معادل 66/6 -2/6 ینب یکاپت یتهشد. دانس

 شده،یهته یها یدر تعداد باکتر یشتردقت ب یلاست. به دل

 .یدمک فارلند انتخاب گرد یمن یهجهت ته 63/6 یکاپت یتهدانس

 یفیوژند دیسک

از  یکروگرمم 266ها ، مقدار  یسکد یآماده ساز یابتدا برا 

-9و مدت  یختهبالنک ر یها یسکد یها را با سمپلر بر رو اجزا

 ها کامالً خشک شوند.  یسکساعت زمان داده شد تا د 2

آگار را با   ینتونکشت مولر ه یطمح یحاو یها یتسپس پل 

مک فارلند  یممعادل ن یباکتر یونسواپ آغشته به سوسپانس یک

قرار  یتشده بر سطح پلآماده یها یسککشت داده و سپس د

 درجه 97اتور ساعت در انکوب 27ها به مدت  یتداده شد. پل

 اکتری،ب یرو یدیپپت اجزا یرشده و سپس تأثقرار داده سلسیوس

 ینشد.  در ا یهاله عدم رشد بررس یریگبا مشاهده و اندازه

( به عنوان µg 30) یاکسونسفتر یوتیکب یآنت یسکاز د یشآزما

 .یدکنترل مثبت استفاده گرد

 باال در فاز معکوس ییبا کارا یعما کروماتوگرافی

بدست  یباکتر ضد ءاجزااز   ید،پپت یشترب یصجهت تخل 

با  یعما یکروماتوگراف یلتراسیون،ژل ف یآمده از کروماتوگراف

مورد  یستمباال در فاز معکوس انجام شد. س ییکارآ

بوده و  Smartlineآلمان مدل  Knauerشرکت   HPLCاستفاده

متر،  یسانت 26با مشخصات  طول  شرکت  C18فاز جامد ستون  

 266و اندازه منافذ  یکرونم 6متر، قطر  یلیم 2/7عرض

)شرکت  آنگستروم، بود. فاز متحرک شامل استو نیتریل خالص

( به یگما)شرکت س یداس یکفلوئورواست یتر %66/6 یمرک( حاو

 HPLC وص( و آب با درجه خلA)محلول  یعنوان ماده اصل

ه عنوان (، بB)محلول  یداس یکفلوئورواست یتر %66/6 یحاو

 یابنده یشافزا یخط ینتگراد یکبود. متد بکار رفته  یحالل فرع

 بود.  Aبا محلول 
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-Freeze dryer (alpha2, Christ یستمبدست آمده با س اجزا 

Germanyاتمسفر  67/6و فشار  لسیوسدرجه س -62 ی( در دما

 یداس یسینکونینیکشده و با روش ب یوفیلیزهساعت ل 27بمدت 

ها و اجزا یوزن مولکول یین. جهت تعیدندغلظت گرد یینتع

بودند، الکتروفورز  یدپپت یکه حاو ییها اجزا ییشناسا ینهمچن

 به روش فوق انجام شد.    ینپروتئ

-RPبدست آمده از  یها اجزا  یاییاثر ضد باکتر بررسی

HPLC 

 Pseudomonas aeruginosa یاستاندارد باکتر یونسوسپانس

 ATCC 27853 ضد اثر  یو تست بررس یدگرد یهوش فوق  تهبه ر

مجدداً با روش  HPLCماژور به دست آمده از  یدپپت 6 میکروبی

 یآنت یسکاز د ایشآزم ینشد. در ا یشآزما یفیوژند یسکد

ده ا( به عنوان کنترل مثبت استف30µg) یاکسونسفتر یوتیکب

 .یدگرد

 هاافتهی

 یلتراسیونژل ف یزهر به روش کروماتوگراف یزآنال

به دست آمد که در جزء  7شده به ستون،  یقاز زهر تزر 

از ستون خارج شدند  66تا  27 یقهاز دق یمختلف یزمان ها

 SDS-PAGEبدست آمده از تست  یج(. با توجه به نتا2)نمودار

 226تا  7بدست آمده از  یها اجزا یمشخص شد که وزن مولکول

با مارکر  اجزا یوزن مولکول یسه(. مقا2بودند )شکل یلودالتونک

 یربا وزن ز یدهاییپپت یحاو 6شماره جزء  نشان داد که ینیپروتئ

 (.2دالتون بودند )شکل یلوک 26

 

 

 به چپ از. ) FPLC یها اجزا و عقرب زهر  الکتروفورز: 2شکل 

 ، Protein Molecular Weight Marker: 2فیرد( راست

 ،9 جزء: 6 فیرد ،2 جزء: 7 فیرد ،2 جزء: 9فیرد عقرب، زهر: 2فیرد

  6 جزء: 7 فیرد ،7 جزء: 2 فیرد

 RP-HPLCآنالیز پپتیدهای استخراج شده با استفاده از 

نشان داد که  6 جزءآنالیز کروماتوگرام بدست آمده از تخلیص 

(. طبق 2وجود دارند )نمودار  اجزاپپتیدی در این  جزء 26حدود 

، طیف وزنی پپتید های تخلیص شده ماژور با SDS-PAGEنتایج 

کیلودالتون تخمین زده شد  7فعالیت ضد سودوموناس حدود 

 (. 2)شکل 

 

 

 

 

 

 

:  2چاهک شماره  .  RP-HPLC روش به 6 جزء صیتخل از آمده دست به یدهایپپت: 2شکل 

Protein Molecular Weight Marker  ید: پپت9و چاهک  2شماره  ید: پپت2، چاهک شماره 

 از چپ به راست یب)به ترت7شماره 
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 9/6 سرعت با موالر یلیم 26 یومبا محلول جدا کننده استات آمون یاصل جزءهفت  لپتوروس. یسکورپیوسهم: کروماتوگرام زهر عقرب 2نمودار 

 .دیگرد جدا  G50کس سفاد ستون  از قهیدق در تریل یلیم

 

 

 شده داده نشان شکل در چهار و کی ضد باکتری یها اجزا.  RP-HPLC روش به  6 جزء صیتخل از شده جدا یدهایپپت کروماتوگرام: 2نمودار 

 .است

 باکتریاییبررسی اثر ضد 

برای  FPLCبه دست آمده از  6 اجزاقطر هاله عدم رشد  

سانتی متر بود. نتایج  3/6حدود  سودوموناس آئروژینوزاباکتری 

پپتیدی ماژور بدست آمده از  جزءتست انتشار دیسک برای پنج 

HPLC  اصلی یک و چهار دارای قدرت  اجزانشان داد که دو

باکتری کشی مشابه بوده و قطر هاله عدم رشد حدود  یک سانتی 

 6/2متر برآورد شد. قطر هاله عدم رشد دیسک سفتریاکسون

 سانتی متر بدست آمد.

 بحث

از جمله جانداران قدیمی بر روی کره زمین هستند  هاعقرب

برای مقابله با خود بر روی بدنشان  زهرکه غالبا از اسپری کردن 

میکروارگانیسم های ساپروفیت، از قبیل باکتری ها و قارچ ها 

. این امر نشان دهنده وجود ترکیباتی موثر در کنندمیاستفاده 

این جانداران برای از بین بردن میکروارگانیسم های فوق  زهر

منبع بسیار مناسبی برای ترکیبات  هاعقرب. زهر (13) باشدمی

عقرب دست  زهرو همکاران به ترکیبی در  Kievit .دارویی است
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یافته اند که قابل استفاده در ژن تراپی برای بیمارانی ست که 

. امروزه از زهر و (21-21) دچار تومور های مغزی بدخیم هستند

 زیادی استخراج  ضد میکروبیپپتیدهای  هاعقربهمولنف 

. با توجه به تحقیقاتی که در دهه اخیر انجام (11-3) شده اند

هایی با منبع طبیعی از باکتری ها، گیاهان،  پادزیستشده، 

. (29،24)، مهره داران و سایر جانداران جدا شده استمهرگانبی

این مولکول ها پپتیدهایی هستند که در دفاع ذاتی سیستم 

اعی ایمنی دخالت داشته و جزء اصلی تشکیل دهنده سیستم دف

در برابر تعداد زیادی از میکروارگانیسم های زنده هستند. با 

پیشرفت علم ایمونولوژی و بررسی های انجام شده بر روی 

مولکول های سیستم ایمنی و مکانیسم عمل آن ها، امروزه 

، ضد ویروسیپپتیدهای زیادی شناخته شده اند که دارای خواص 

ضد یا پپتیدهای ها   AMP(.29،24) و ... هستند ضد باکتری

با استفاده از مکانیسم های مختلف در لیپوزوم های غشا  میکروبی

مدل های مولکولی مختلفی برای توضیح . )21،26)کنندمینفوذ 

و مکانیسم ضد میکروبی بیشتر در ارتباط با نحوه ورود پپتیدهای 

عمل آن ها به غشای سلول های مختلف از جمله پروکاریوت ها 

( 21،26)ده که از جمله آن ها می توان به  مدل در نظر گرفته ش

Carpet ، Barrel-Stave  (27،28 )و   Toroidal (23)  اشاره

تاثیر یک پپتید بر روی باکتری های مختلف یکسان نیست و  کرد.

تا حد زیادی به نوع باکتری و ساختار دیواره میکروارگانیسم 

دستگاه های بستگی دارد. امروزه به کمک روش های مولکولی و 

و  ضد میکروبیموجود، مطالعات زبادی بر روی انواع پپتیدهای 

 .(26-23) نحوه عمل آن ها انجام گرفته است

های بیمارستانی همواره یکی از مشکالت عمده عفونت

بهداشتی و درمانی بوده و با افزایش مدت اقامت بیمار در 

ها بیمارستان موجب افزایش ابتالء و مرگ و میر از این عفونت

های بیمارستانی را به شدت افزایش شده و همچنین هزینه

ناس سودوموباکتری  پادزیستیدهد. امروزه مقاومت های می
مشکالت بالینی زیادی را ایجاد کرده و این موضوع روز  آئروژینوزا

. بنابراین جستجوی آنتی بیوتیک (2) به روز در حال افزایش است

های جدید، به طوری که مقاومت ژنتیکی در باکتری ها ایجاد 

 . (22) نکنند، مورد توجه قرار گرفته است

بر ضد  ریضد باکتجستجوی یک پپتید  پژوهشهدف از این 

در زهر عقرب بومی ایران،  سودوموناس آئروژینوزاباکتری 

نتایج به دست آمده از این تحقیق  ، بود.همیسکورپیوس لپتوروس

نشان داد که پپتیدهای جدا شده از زهر عقرب بر روی باکتری 

موثر بوده و هاله عدم رشد به وضوح  سودوموناس آئروژینوزا

  هده شد.اطراف دیسک های حاوی پپتید مشا

ه با مقایسه نتایج اثر ضد سودوموناس پپتید های ایزوله شد

اثر قوی تری داشته  سفتریاکسون نشان داد که این پادزیست

است. اما این مقایسه یک برآورد آزمایشگاهی بوده و بدون 

فرموالسیون انجام گردیده است. لذا نتایج بدست آمده در مرحله 

 . مقدماتی ارزشمند به نظر می رسد

در مطالعات  هاعقرباثر ضد باکتری زهر بدست آمده از 

 Zhijian Cao  ،Wenxinمختلفی نشان داده شده است. مطالعه 

Li  بر روی اثر ضد باکتری زهر عقرب  2663و همکاران در سال

نشان داد که زهر این عقرب بر   Isometrus maculatesچینی  

باکتری های گرم مثبت اثر داشته فاقد اثر بر باکتری های گرم 

 (.91بوده است ) یشیا کلیاشرو  سودوموناس آئروژینوزامنفی 

که  دهدمیمقایسه نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان 

مکانیسم اثر ضد باکتری زهر عقرب چینی با اثر زهر عقرب ایرانی 

 متفاوت بوده است.  ورپیوس لپتوروسهمیسک

Gerardo CORZO  با استفاده از  2662و همکاران در سال

روش بررسی هاله عدم رشد، نشان دادند که زهر عقرب آفریقایی 

Pandinus imperator  دارای خاصیت ضد باکتری بسیار بیشتر بر

اشریشیا و  سودوموناس آئروژینوزاعلیه باکتری های گرم منفی 
استافیلوکوکوس وده و اثر آن بر باکتری های گرم مثبت ب یکل

(. این 91) باشدمیکمتر   اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

 Gerardoمطالعه از لحاظ اثر بر باکتری های گرم منفی با مطالعه 

CORZO .و همکاران مطابقت دارد 

نشان  2622و همکاران در سال  Nauman Khalidمطالعه  

بر  Heterometrus xanthopusداد که زهر عقرب پاکستانی 

( و از این لحاظ 92باکتری سودوموناس اثر ضد باکتری داشته  )

 . باشدمی همیسکورپیوسمشابه عقرب 

در این بررسی مشخص شد که از میان پپتیدهای استخراج 

شده، دو پپتید بر روی باکتری سودوموناس اثر کشندگی واضح 

داشت. این مطالعه از این لحاظ حائز اهمیت است که اولین 

گزارش وجود یک عامل ضد میکروبی از زهر عقرب بومی ایران، 

ررسی ، است. مطالعات تکمیلی جهت بهمیسکورپیوس لپتوروس

خواص ضد میکروبی این پپتید خالص شده بر علیه باکتری های 
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دیگر و همچنین بررسی خاصیت  ضد میکروبی این پپتید بر علیه 

 ی بالینی در حال برنامه ریزی است.سویه ها
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