
  91دوره بیستم، شماره چهارم، زمستان   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                                    

 127

  بررسی اثر آنتی بیوتیکی عصاره آبی گیاه اسکروفوالریا استریاتا 
  تتراسایکلین   در مقایسه بااشرشیاکلیبر 

  
  4رضا خدارحمی، 3، مجید رضایی طاویرانی2مصطفی رضایی طاویرانی ،2 الجیمی اردشیري، عبدالرضا1مونا زمانیان عضدي

  
   دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدانشکده پیراپزشکی، کس، مرکز تحقیقات پروتئومی کمیته تحقیقات دانشجویی، )1

   مرکز تحقیقات پروتئومیکس، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) 2
   دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایالم)3
   مرکز تحقیقات زیست شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)4
  

  11/11/91 :تاریخ پذیرش      5/8/91 :تاریخ دریافت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اشرشیا کلی، گیاه اسکلروفوالریا، عصاره آبی، آنتی بیوتیک تتراسیکلین :واژه هاي کلیدي

                                                             

   مرکز تحقیقات پروتئومیکس، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :نویسنده مسئول* 
Email: tavirani_m@yahoo.com 

  چکیده
اي بـر    کنون تحقیقـات گـسترده    باشد که تا  هاي بومی نواحی زاگرس می     گیاه اسکلروفوالریا یکی از گونه     :مقدمه

هاي متنوع آن گزارشات زیادي منتـشر   کنون از خواص ضد سرطانی و ویژگی     تا. روي خواص دارویی آن انجام شده است      
عـصاره  . ین تحقیق از گونه اسکلروفوالریا استریاتا نواحی زاگرس استفاده و عصاره آبی آن تهیه شده اسـت در ا. شده است 

  .بر باکتري گرم منفی اشرشیاکلی و فیبروبالست انسانی اثر داده شده است
نـشده و فیلتـر شـده بـرگ      هـاي آبـی فیلتـر      هاي پایین عصاره   بیوتیکی غلظت  خاصیت آنتی  :مواد و روش ها   

 رشیاکلی بقا برــ ساعت انکوباسیون با باکتري گرم منفی اش24سکروفوالریا و تتراسایکلین به عنوان کنترل مثبت، بعد از       ا
بـه منظـور بررسـی خاصـیت     . اساس میزان کدورت محیط هاي کشت به کمک دسـتگاه اسـپکتروفوتومتر محاسـبه شـد      

شـده و فیلتـر    یتر آن، اثر این غلظت از عصاره آبـی فیلتـر       گرم بر میلی ل     میکرو  5سایتوتوکسیتی عصاره و اهمیت غلظت      
نیز آزمایش گردیـده    MTT ساعت انکوباسیون بر فیبروبالست انسانی با کمک روش 24نشده برگ اسکروفوالریا بعد از      

  .است
ده شـ  گرم بر میلی لیتر عصاره آبی فیلتر میکرو20 تا   1هاي   دهد که غلظت  نتایج نشان می  : یافته هاي پژوهش  

و فیلتر نشده برگ اسکروفوالریا بر رشد باکتري گرم منفی اشرشیاکولی اثر مهاري شدید دارد و بین عصاره فیلتـر شـده و           
هـا کـه در عـصاره     شود و این ترکیب با ماده موثر در رشد فیبروبالست     نشده در مهار رشد باکتري تفاوتی دیده نمی        فیلتر

  . وجود دارد متفاوت است
با توجه بـه اثـر   . چنین مشخص گردید که عصاره رقابت تنگاتنگی با تتراسایکلین دارد هم :یريبحث و نتیجه گ 

بـا  . هاي انسانی تاثیري نـدارد   لیتر عصاره، این غلظت بر بقا فیبروبالست       میکروگرم بر میلی   5بیوتیکی قوي غلظت       آنتی
توان اقـدامات  بی ناچیز و با انجام مطالعات تکمیلی می  بیوتیکی و اثرات جان    هاي عصاره از نظر عملکرد آنتی      لحاظ ویژگی 

 .موثري در جهت استفاده از خاصیت ضد میکروبی این عصاره ارزشمند به عمل آورد
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  مقدمه
بیعی براي درمان ـــنابع طـــ در طب قدیم از م

  اگر چه در نیم.ها بسیار استفاده می شده است بیماري
و سنتزي به ز داروهاي شیمیایی قرن گذشته استفاده ا

و  ها زیان بار آن آثاره علت شدت رواج یافت ولی ب
 بسیاري از میکروب ها به این دارو ها،  بهمقاوم شدن

 ).1،2(،توجه بسیاري به منابع گیاهی معطوف شده است
از جمله این گیاهان می توان به گیاه اسکروفوالریا 

 حدود شامل )ونیمیم گل(گیاه اسکروفوالریا. اشاره کرد
  است و از جملهگیاهی گونه نوع  200  جنس و3000

 عنوان گیاهان دارویی به عموماً که است گلدار گیاهان
خانواده بزرگ  اسکروفوالریاسه .)3-5(،اندشده شناخته

آنژیواسپرم بوده که از نظر درمان عمومی و طبقه بندي 
بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی، مشکالتی را به 

اه داشته و به این ترتیب عقاید متعدد و ناپایداري همر
آزمایشات زیادي به . تاکسونومیک را به همراه دارد

منظور دسته بندي فیلوژنی اسکروفوالریا با استفاده از 
خصوصیات مورفولوژیکی و شیمیایی یعنی حضور 

به . ایریدوئید، فالونوئید و یا بتائین، صورت گرفته است
ه این نوع گیاهان ترکیبات متفاوتی دنبال آنالیز عصار

بخش قندي آن که شامل مخلوطی از گلوکز . جدا شدند
تنها کافئوئیل فنیل اتانوئید گلیکوزید . و سوکروز است

(CPG)ایریدوئیدهایی مانند . ورباسکوزید بود،  موجود
وبین و ــاز آکـــ که پیش سbartsiosodeبارتسیوزید 

به عالوه . ظاهر شدندش کاتالپول است نیز در این آزمای
هاي   رامنوپیرانوزیل کاتالپول به نام-O- 6دو استر 

ده ـــنوزید نیز دیـــــوالنتی و اسکروAوزید ــورباسک
هاي چهار گونه مختلف  مانیتول از برگ. )6،7(،می شود

مشخص شده . جنس اسکروفوالریاسه جدا شده است
پول اتالکه دانه هاي این گونه ها داراي آکوبین و ک

 و verproside، ورپروزید در مطالعات مشابه. هستند
یک .  نیز شناسایی شدندverminosideورمینوزید 

CPG به نام فورسیتیازید forsythiasidde نیز 
 پراکنش این گیاه در نواحی جداسازي شده است

خصوص در به مرکزي اروپا، آمریکاي شمالی، آسیا و 
 ، یکاستریاتا یااسکروفوالر. نواحی مدیترانه اي است

و  سردسیر مناطق در که است ایران بومی گونه
 از قدیم هاي زمان از .کندمی رشد زاگرس کوهستانی

 بهبود و درمان هتــگیاه ج این برخی از گونه هاي
 .)8،9(،کردنداستفاده می سوختگی از حاصل هاي زخم

 بر عالوه گیاه این که  استبوده این بر اعتقاد همواره
 از گردد و نیز می زخم التیام اعث تسریعب که این

 جلوگیري نیز در زخم باکتریایی شایع هاي عفونت
 ضد تومور، ضد میکروبی، ضد اثرات داراي که کندمی

 E.coli طور اختصاره که ب اشریشیاکلی .است التهاب
هوازي   بیگرم منفی شود، یک باسیل نیز نامیده می

هاي   و کلنی انتروباکتریاسهاست خانواده از اختیاري
میلی متر با سطح صاف،  1-2کروي و محدب به اندازه 

عالوه . کند به رنگ خاکستري را تولید می بدار وآقوام 
و مک EMB  هاي کشت بر این، در سطح محیط

 .کند هاي الکتوز مثبت رشد می  کانکی به صورت کلنی
طور شایع در روده جانوران خونگرم وجود ه که ب
آزار   هاي اشریشیاکلی، بی بیشتر سویه. )8،10،11(،دارد

، ویت غذاییها موجب مسم  هستند اما برخی از سروتیپ
 و به شوند   و اسهال میهاي مجاري ادراري عفونت

 این .)12(،ذیذ براي سالمت جامعه استــعنوان ته
. آزار، بخشی از فلور عادي روده هستند  هاي بی  سویه

نقش دارند و از استقرار  K2 ها در تولید ویتامین  آن
این . کنند هاي بیماریزا در روده جلوگیري می  باکتري

  فلور روده را به خود اختصاص داده درصد0/1ري، باکت
دهانی از -این باکتري از طریق مسیر مدفوعی. است 

 تکثیر .)13،14(،شود یک فرد به فرد دیگر منتقل می
این باکتري اغلب در محیط آزمایشگاهی به راحتی 

این باکتري کاندیاي دلیل  گیرد به همینانجام می
نزدیک .  مختلف استهاي مناسبی براي انجام پژوهش

 مطالعات  انواع سال است که از این باکتري در60به 
 وتکنولوژيـــوژي و بیـــروبیولـ نظیر میکآزمایشگاهی
با توجه به مقاوم شدن این  .)15،16(،شوداستفاده می

 ،)17(،هاي رایج آنتی بیوتیک نوع باکتري نسبت به
 زدر دسترس حائمطالعه و بررسی سایر منابع طبیعی 

  .اهمیت است
  مواد و روش ها

 وادهــــخان از ریاتاــــاست روفوالریاــاسک گیاه
 در سردسیر و مناطق کوهستانی از اسکروفوالریاسه

 از بهار، اوایل فصل در ایالم استان ویژهه ب ایران غرب
 شد آوري ماه جمع اردیبهشت اواسط تا فروردین اواسط
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 ن فویلدرو کامل، شستشوي و کردن تمیز از پس و
  گرادسانتی  درجه-20 دماي با فریزر در و آلومینیومی

 مورد گیاه از آبی عصاره حصول منظور به .شد نگهداري
 شدن، خشک از پس و کرده خارج فریزر از را گیاه نظر،

 به و کرده جدا را آن برگ هوایی مختلف هاي بخش
 کدام هر پودري خشب. کردیمپودر  چینی هاون کمک

 آن برابر 10 میزان و به شده توزین گیاه هاي بخش از
 دقیقه 30  بعد،مرحله در. شد افزوده تقطیر بار دو آب

 دماي با 45 مدت به آب و گیاه مخلوط ،ماري بن درون
عمل  تا شد اندهــــجوش رادـــگ سانتی درجه  85

 صافی کاغذ از نمونه سپس. گیرد انجام گیري عصاره
 آبی عصاره از گیاه فیاضا هاي بخش تا داده شد عبور

 استریل ظرف درون عصاره آخر، در مرحله. شود جدا آن
 با یخچال درون نور، عبور از منظور جلوگیري به تیره و

 تیمار منظور به .گرفت قرار گراد درجه سانتی 4 دماي
 با انکوباتور در و محیط درها  سلول عصاره، با ها سلول

(FBS) دماي گاوي جنین سرم درصد 20 تا 10 حاوي 
 کشت CO2 گاز درصد 5 حاوي گراد سانتی درجه 37

 ونـــانکوباسی و آزمایشات انجام جهت .دشدن داده
 ها، سلول ازدیاد و رشد از پس موردنظر، مواد با ها سلول
 کف از درصد 25 تریپسین کمک به چسبنده هاي سلول

 5000 میزان به شمارش از پس و شدند جدا فالسک
 .شدند منتقل اي حفره 96 پلیت ايه چاهک به سلول

 نظر در چاهک سه آزمایش هر براي موارد تمامی در
   .شدند تکرار بار سه یا دو آزمایشات کلیه و شد گرفته

 تعیین در صد سلول هاي زنده در سوسپانسیون سلولی 
(viability test)  

MTT assay  هدف از انجام این تکنیک بیشتر
ها در  ته آنا و دانسیکنترل مقدار سلول ه تنظیم و

ین تکنیک ناشی از اثر رنگ ا. محیط کشت سلولی است
MTTاست که غشاء سلول هاي زنده ها بر روي سلول 

هاي مرده رنگ را  ولی سلولاجازه ورود رنگ را نداده 
ها را شمارش کرد و از طریق  توان آنمی وگرفته 

  .درصد سلول هاي زنده را تعیین کردفرمول زیر 
  

  viability) = تعداد سلول هاي زنده/کل سلول هاي شمارش شده(×100
  

 بر اساس  در این مطالعهدست آمدهه همه نتایج ب
که با گرفتن عداد آزمایشات شش تایی استوار می باشد ت

ف معیار میزان تغییرات میانگین و محاسبه انحرا

هاي مقایسه اي مورد استفاده نیز  تست. محاسبه شد
 Exell  بود که با استفاده ازPاسبه  تست و محTشامل 
اي در یک گروه با آنالیز   شد و تست مقایسهانجام

 و در دو گروه با آنالیز واریانس دو واریانس یک طرفه
در   معنی دار تست هردر P<0.05  وطرفه محاسبه شد

نمودارهاي رگرسیون با استفاده از نرم . نظر گرفته شد
  .دست آمده  بSPSSافزار آماري 

یولوژي ـــروبــاز بخش میک سوش اشرشیاکلی
گاه شهید بهشتی تهیه و ــدانشــکی دانشکده پیراپزش

هاي  رتیب که کشتکشت تازه تهیه می کنیم، به این ت
. کنیم سانتی متري منتقل می10هاي  جدید را به پلیت

  . در این مرحله از کشت جامد استفاده می شود
 تتراسایکلین بر روي یکمقایسه اثر عصاره با آنتی بیوت

  رشد باکتري
که در این کار استفاده شده، دو نوع محیطی 

 و نوترینت برات) Merck(هاي نوترینت آگارمحیط
)Merck ( گرم از پودر محیط 8در این مرحله می باشد 

کشت نوترینت برات را در یک لیتر آب مقطر حل کرده 
. مو جهت استریلیزاسیون درون اتوکالو قرار می دهی

یط آماده شده را درون ــ میلی لیتر از این مح2سپس 
 جهت مقایسه اثر. لوله هاي کشت باکتري می ریزیم

هاي  ظتــاره، غلــآنتی بیوتیک تتراسایکلین و عص
یکسانی از عصاره برگ و آنتی بیوتیک را به محیط 

 گرم  میکرولیتر سوسپانسیون باکتري10کشت حاوي 
، ها با پنبهلوله ز بستن در اپس. منفی اضافه می کنیم

ه ــ درج37 ساعت در دماي 24ت ها را به مد آن
مجدداً میزان کدورت . کنیممیگراد انکوبه  سانتی
 هاي کشت را به کمک دستگاه اسپکتروفوتومتر محیط

  . محاسبه می کنیم نانومتر630طول موج 
  ي پژوهشها یافته

هاي  جا که گزارش گردیده است غلظت از آن
عصاره آبی ) لیتر  میکروگرم بر میلی5کمتر از (ینپای

ا ـــر بقـــري بــریاتا اثــــکروفوالریا استـــگیاه اس
ت یـــخاص. )8(،داردـــانی نـــي انسها تــفیبروبالس

بیوتیکی این عصاره در دامنه غلظتی شامل این آنتی
 بررسی اشرشیاکلیها بر بقا باکتري گرم منفی  غلظت

ی بیوتیکی ـــ اثر آنت1  شماره در شکل.شده است
گرم بر فر میکروــص و 1 و 3 و 5 و 20هاي  غلظت
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میلی لیتر عصاره آبی فیلترشده برگ اسکروفوالریا بعد 
تري گرم منفی ــون بر باکـــوباسیـــ ساعت انک24از 

هاي  یافته با توجه به  . نشان داده شده استاشرشیاکلی
اثر لی، ـــالیز تکمیـــآن و به منظور 1  شمارهشکل

گرم بر میلی لیتر  میکرو20هاي تا  آنتی بیوتیکی غلظت
 برگ شدهنشده و فیلتر  هاي آبی فیلتر عصاره

 بعد به عنوان کنترل مثبت،اسکروفوالریا و تتراسایکلین 

 ساعت انکوباسیون بر باکتري گرم منفی 24از 
 به منظور )2  شمارهشکل(. بررسی گردیداشرشیاکلی

 5بررسی خاصیت سایتوتوکسیتی عصاره و اهیت غلظت 
گرم بر میلی لیتر آن، اثر این غلظت از عصاره آبی میکرو
 24شده و فیلتر نشده برگ اسکروفوالریا بعد از  فیلتر

ساعت انکوباسیون بر فیبروبالست انسانی آزمایش 
  )3  شمارهشکل(.گردید

 
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شده برگ  فیلترآبی عصاره گرم بر میلی لیتر میکروصفر  و1 و 3 و 5 و 20هاي ی غلظتاثر آنتی بیوتیک .1  شمارهشکل
  .اشرشیاکلیبر باکتري گرم منفی  ساعت انکوباسیون 24بعد از اسکروفوالریا 

  .باشد از کنترل متفاوت می001/0 کمتر از  Pها با   بقا در همه غلظت
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) روشن(و فیلتر شده) سفید(نشده فیلترآبی هاي  گرم بر میلی لیتر عصاره میکرو20هاي تا   غلظت اثر آنتی بیوتیکی.2  شمارهشکل
  Pها با  بقا در همه غلظت. اشرشیاکلیبر باکتري گرم منفی  ساعت انکوباسیون 24بعد از ) تیره(برگ اسکروفوالریا و تتراسایکلین

 نشده و فیلتر شده یکسان هاي فیلتر ي باالتر از صفر براي عصارهها مه غلظتبقا در ه. باشد از کنترل متفاوت می001/0کمتر از 
  .باشد کمتر می20ها بیشتر و در غلظت  عصاره براي تتراسایکلین از 01/0تر از کم  P با 10 و 5 بقا در دو غلظت .ستا
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 24بعد از برگ اسکروفوالریا  (-F)و فیلتر نشده (+F)شده لترگرم بر میلی لیتر عصاره آبی فیمیکرو 5اثر غلظت . 3  شمارهشکل
  .باشد مییکسان 001/0کمتر از   P با مواردبقا در همه . فیبروبالست انسانیبر ساعت انکوباسیون 

  
  گیريبحث و نتیجه

ر عصاره اسکروفوالریا به اثر ـــا کــج از آن
جا  ، در این)18(،هاي مختلفی بررسی شده است سلول

هایی از عصاره که گزارش  بیوتیکی غلظت ثر آنتیا
سازگار  گردیده است حداقل در شرایط آزمایشگاهی تن

 آزمایش اشرشیاکلیبر روي  باکتري گرم منفی  هستند
 نشان داده شده 1  شمارهبا توجه یه شکل. شده است

گرم بر میلی لیتر  میکرو20 تا 1هاي  است که غلظت
 24رگ اسکروفوالریا بعد از شده ب عصاره آبی فیلتر

باکتري گرم منفی رشد یون بر ـــوباســــساعت انک
ها   اثر مهاري شدید دارد گرچه همه غلظتاشرشیاکلی

به منظور آنالیز . اندطور یکسان عمل نمودهه  بتقریباً
هاي فیلتر شده و  بهتر دامنه غلظتی بیشتري از عصاره

چنین از داروي  اب گردید همـــتر نشده انتخـــفیل
با توجه . رل مثبت استفاده شدتتراسایکلین به عنوان کنت

گردد که اوال مالحظه می 2  شمارههاي شکل به یافته
در مهار رشد نشده  فیلتربین عصاره فیلتر شده و 

شود و برخالف ماده موثره تفاوتی دیده نمیباکتري 
ها موثر موجود در گیاه که بر رشد فیبروبالست

این  بر گذرد و بنا این ماده از فیلتر می.)8،19(،است
ترکیب دیگري از عصاره خاصیت ضد باکتریایی دارد 

متفاوت ها موثر در رشد فیبروبالستبا آن ماده که 
این ویژگی گیاه اهمیت اسکلروفوالریا را به . است

دومین . نمایدعنوان یک منبع غنی دارویی گوشزد می
  هت بـــا تتراسایکلین اسنکته رقابت تنگاتنگ عصاره ب

  

  
ر ــرم بــ میکروگ10 و 5هاي  تـــطوري که در غلظ

کند نمیتر از دارو عمل  عصاره نه تنها ضعیفلیتر  میلی
 سومین نکته توان .نماید  میاثر آنموثرتر از بلکه 

  20(هاي باال باالتر دارو نسبت به عصاره در غلظت
به عبارتی دیگر  .باشد می) لیتر میکروگرم بر میلی

.  مشهود استکامالً اهمیت تاثیر دوزهاي پایین دارو
امروزه مقاومت دارویی یکی از مشکالت بزرگ در حوزه 

و کشف داروهاي جدید  ،)20(،شوددرمان محسوب می
هاي مبارزه با این مشکل  ترین راه یکی از کلیدي

تواند رسد عصاره اسکروفوالریا می به نظر می. است
یابی به یک داروي ـــدستبی براي ــداي مناسکاندی
ترین  یکی از مهم. دید باشدــوتیک جـــبی آنتی

سازگار بودن  بیوتیک خوب، تن هاي یک آنتی ویژگی
طور ه بیوتیک کارآمد و موثر ب یک آنتی. آن است

با . اختصاصی عمل کرده و اثرات جانبی ناچیزي دارد
 5 لظتــوي غــیکی قــبیوت جه به اثر آنتیتو

صاره، اثر این ـــتر عـــلی یلیــروگرم بر مــمیک
هاي انسانی بررسی  الستــر بقا فیبروبـــظت بــغل

ظه ــالحــــ م3  شــــمارهکلــوجه به شــبا ت. شد
سازگار است و  ظت از عصاره تنـــگردد که این غلمی
در . هاي انسانی را تهدید نکرده است ولــاي سلــبق
از نظر اي عصاره ــه حاظ ویژگیــموع با لــجم

و یز ــبی ناچــرات جانــوتیکی و اثــبی کرد آنتیــعمل
  داماتـوان اقــت ی میــات تکمیلــالعــام مطــانجبا 
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یت ــــــاصــــتفاده از خـــري در جهت اســــموث
مند ــاره ارزشــصــــاین عروبی ــــمیک دــض
  .دل آورــــه عمــــب

  سپاسگزاري
خاطر ه  بئومیکسـیقات پروتـرکز تحقـماز 

  .گرددروژه قدردانی میــــراي این پــــایت از اجـحم
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Abstract 
 
Introduction: Since bacteria became 
resistant to some types of antibiotics, it is 
prominent to find more reliable sources 
against them. In view of the fact that plants 
have been shown verity of biological eff-
ects, they could be promising substitutions. 
Inasmuch as Scrophularia has shown differ-
rent biological properties such as antimic-
robial, antitumor and anti-inflammatory 
activities, its effect on Escherichia coli has 
been evaluated.  

 
Material & Methods: Antibiotic effects of 
both filtered and nonfiltered extract of Scro-
phularia striata on Escherichia coli as gram-
negative bacterium were evaluated by 
spectrophotometery method. Simultaneou-
sly tetracycline was used as a positive 
control at different concentrations.  In addi-
tion, MTT assay was applied for cell surv-
ival determination. 
 

Findings: Our findings indicate that conc-
entrations between 1 to 20 µg/ml of the 
extract have significant antibiotic activities; 
there is no noticeable difference between 
filtered and nonfiltered antibiotic activities 
of this extract. Moreover, this effect is 
totally different from inducing properties of 
the extract. 
 

Discussion & Conclusion: In conclusion, 5 
µg/ml of the extract has a significant 
antibiotic activity whereas there is not such 
an effect on fibroblast cells. In view of the 
fact that this concentration of the extract 
has a potential antibiotic activity accomp-
anied with considerable low side effects on 
human cells, Scrophularia striata extract can 
be regard as a potential antibiotic agent in 
the future. 
  

Keywords: scrophularia striata; antim-
icrobial effects; escherichia coli; human 
fibroblast cell line 
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