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  هاي استافیلوکوك مقایسه اثر مهاري عصاره هاي مختلف گیاه تشنه داري بر باکتري
  in vitro شرایط   درپیلوريباکتر اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا و هلیکو
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  MIC  ، عصاره،Scrophularia striataگیاه درمانی، :  کلیديواژه هاي         
  

                                                
 گروه میکروب شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایالم :نویسنده مسئول  

com.yahoo@2006i-pakzad:Email  

  چکیده 
هاي  ترین باکتري مهم دوموناس آئروژینوزا و هلیکوباکترپیلوري ازهاي استافیلوکوك اورئوس، سو باکتري :مقدمه     

هاي باکتریال استفاده   صدها گیاه در سراسر جهان در درمان سنتی عفونت.هاي بیمارستانی هستند ایجاد کننده عفونت
هدف .  می باشدگیاهان داروئی به عنوان یک راه جایگزین جهت درمان عفونت هاي باکتریال مطرح  استفاده از شوندمی

هاي استافیلوکوك اورئوس و  این تحقیق بررسی اثر مهاري عصاره آبی و الکلی گیاه تشنه داري بر روي باکتري
   . بود in vitroسودوموناس آئروژینوزا و هلیکوباکترپیلوري در شرایط 

اره در محیط مولر هینتون عصاره گیري به صورت آبی و الکلی انجام گرفت، اثر مهاري این عص :مواد و روش ها     
  در لوله MBC  و MICسپس. هاي  استافیلوکوك اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا بررسی گردید آگار بر روي باکتري
 عصاره در مورد MBC  و MICجهت تعیین به روش براث ماکرودایلوشن انجام شد وTSB  هاي  محیط کشت

  .ده گردیدهلیکوباکترپیلوري از روش آگار دیفیوزن استفا
و  میلی متر 16هاله عدم رشد عصاره آبی در مورد باکتري استافیلوکوك اورئوس  :یافته هاي پژوهش      

 11متانلی در مورد استافیلوکوك اورئوس به ترتیب  میلی متر و هاله عدم رشد عصاره اتانلی و 24سودوموناس آئروژینوزا 
 . میلی متر بود16 و 12متانلی در مورد سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب  میلی متر و هاله عدم رشد عصاره اتانلی و12و 

 و ساعته موثرتر از سایرین بود 5/0 در بین عصاره ها، عصاره آبی جوشانده .عصاره کلروفرمی فاقد هر گونه اثر مهاري بود
راي باکتري استافیلوکوك  عصاره آبی  بMBC  و MIC.ساقه فاقد هر گونه اثر مهاري بودند عصاره جداگانه ریشه و

  عصاره آبی  MBC  و MIC.تعیین گردید میکروگرم بر میلی لیتر 20و   میکروگرم بر میلی لیتر15اورئوس به ترتیب 
. دست آمده  میکروگرم بر میلی لیتر ب10  میکروگرم بر میلی لیتر و5آئروژینوزا به ترتیب  براي باکتري سودوموناس

MIC و MBCمیکروگرم بر 50  میکروگرم بر میلی لیتر و40 باکتري هلیکوباکترپیلوري به ترتیب   عصاره آبی براي 
 . تعیین گردید میلی لیتر

جوشانده  و از بین عصاره هاي مختلف عصاره آبی و متانلی بیشترین اثر مهاري را داشته اند: نتیجه گیريبحث و      
رسد که عصاره آبی این گیاه  به نظر می MBC  و MICه به مقادیربا توج .ساعته گیاه بیشترین اثر را دارا می باشد 5/0

  . یکی از ترکیبات گیاهی موثر بر باکتري ها باشد
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   مقدمه  
هاي  ا گیاه در سراسر جهان در درمان سنتی عفونتصده     

ها در  میکروبی آن باکتریال استفاده می شوند و اثرات ضد
سهولت استفاده از  ).1،2(، اثبات شده استin vitroشرایط 

ها بستري مناسب براي  گیاهان داروئی و مقبولیت عام آن
ین در هم. )3،23(،استفاده از گیاهان داروئی فراهم نموده است

گیاهی  راستا با توجه به تنوع آب و هوایی ایران و در نتیجه فلور
بسیار متنوع آن امکان تولید این مواد به مقدار زیاد در سطح 

ویژه در مورد گیاهانی که منحصر ه این کار ب. صنعتی وجود دارد
به ایران هستند و تاکنون کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند 

 Scrophularia  گیاه ).4،5(،اهمیت ویژه اي دارند
striata گیاهی از تیره گل میمون است که در مناطق کوهستانی

استان  هاي زاگرس رویش دارد و نام محلی آن در رشته کوه
  )8(.ایالم تشنه داري است

  روش ها اد و مو
پودر گیاه خشک   گرم   5عصاره آبی با افزودن     : عصاره گیري      

پس سـ ساعت جوشاندن    5/2شده در آب مقطر استریل به مدت        
گـرم   10 عصاره الکلی کلروفرمی با افـزودن    .عصاره فیلتر گردید  

 ،)مرك(اتانلمیلی لیتر  100پودر خشک شده گیاه تشنه داري به     
ساعت عـصاره فیلتـر      72 بعد از و   )مرك(و کلروفرم ) مرك(متانل
  )14،16(.گردید

ــاکتري       ــر ب ــف ب ــاي مختل ــصاره ه ــاثیر ع ــی ت ــاي بررس  ه
از سوسپانـسیون   :ژینوزاوِلوکوك اورئوس و سودوموناس آئر   استافی

هاي فوق طبق اصول آنتی       از باکتري  لندمک فار  5/0باکتریایی  
  در یهای سپس چاهک  ،بیوگرام به صورت چمنی کشت داده شد      

 حجـم  وپیبـت پاسـتور اسـتریل تعبیـه گردیـد          محیط کشت بـا   
  وي مختلف در این چاهک ها ریخته شـد   عصاره ها  مشخصی از 

ساعت انکوباسیون هاله عدم رشد اطراف چاهـک هـا      24پس از   
  )11،13.(قرائت گردید

با استفاده از عصاره آبی گیـاه تـشنه       MBC و   MICن  یتعی     
میکروگرم بر میلی    5 از عصاره خشک شده غلظتی معادل      :داري

 میلـی لیتـر    1لوله استریل حـاوي      10لیتر تهیه گردید سپس به      
سوسپانسیون میکروبـی طـوري اضـافه       و   T.S.B محیط کشت 

سـپس   .مـک فارلنـد باشـد      5/0گردید که کدورت نهایی معادل      
هاي کشت اضافه گردید     مقادیر مختلفی از عصاره به این محیط      

 هــــا معــــادل کــــه غلظــــت نهــــایی آن طــــوريه بــــ
 میلــی لیتــر میکروگــرم بــر 50 و 45،40،35،30،25،20،15،10،5

سـاعت   24 ار گرفتـه بعـد از     قر سپس لوله ها در انکوباتور     .رسید
  )9،17(.نتیجه قرائت گردید

ایزوله بالینی اسـتافیلوکوك     30از   MBC و   MICدر تعین        
در کنار سویه هـاي اسـتاندارد        ژینوزاواورئوس و سودوموناس آئر   
 ژینــوزا وِو ســودوموناس آئر  ATCCاســتافیلوکوك اورئــوس  

ATCC ــ  MBC و MIC بـراي تعیــین  .)6،7(،د اسـتفاده گردی
ــ ــاکترپیلوري غلبـ ــاکتري هلیکوبـ ــاي مختلـــف از  ظـ ت هـ

ــصاره ــ) 5،10،15،20،25،30،35،40،45،50(ع ــشت یدر مح ط ک
 3سپس باکتري در آن کشت داده شد بعـد از            و   اختصاصی تهیه 

  )14،15(.روز نتیجه قرائت گردید
 ي پژوهشافته های
 lµ50      نتایج نشان داد که عصاره آبی ایـن گیـاه در حجـم              

که عصاره هـاي ریـشه و        با توجه به این   . می باشد  بسیار موثرتر 
حاوي  این رقت    ساقه به تنهایی موثر نمی باشند احتمال می رود        

موادي باشـند کـه پـس از ترکیـب بـا همـدیگر خاصـیت ضـد                  
  )19،20،21(.ها نمایان شود باکتریایی آن

 
  

  میکرولیتر بر روي باکتري هاي 50ري در حجم گیاه تشنه دا) الکلی وکلروفرمی آبی،(اثر عصاره هاي مختلف 1 شماره جدول
  .نشان داد که عصاره آبی بیشترین اثر مهاري بر باکتري هاي فوق داردرا ژینوزا، واستافیلوکوك اورئوس و سودوموناس آئر

 )ترمی برحسب میل( استافیلوکوك اورئوسهاله عدم رشد )متر ی برحسب میل(هاله عدم رشد سودوموناس آئروژینوزا نام عصاره

 14 24 میکرولیتر  50آبی در حجم 
 

 11 12 میکرولیتر 50اتانولی در حجم 

 12 16 میکرولیتر 50متانولی در حجم 

 صفر صفر میکرولیتر 50کلروفرمی در حجم 
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وي استافیلوکوك بر ر  دقیقه اي بیشترین تاثیر را30عصاره  در بین عصاره هاي مختلف آبی این گیاه، نشان می دهد که 2 شماره جدول

  .اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا دارد
 )متری برحسب میل( استافیلوکوك اورئوسهاله عدم رشد )متر ی برحسب میل(هاله عدم رشد سودوموناس آئروژینوزا  آبینام عصاره

 14 24 دقیقه اي 30عصاره جوشانده 

 10 14 ساعته 5/2عصاره جوشانده 

 صفر صفر ساعته 72عصاره نجوشانده 

  
  
  

 که مشاهده می شود.  نشان داد راعصاره کل گیاه ساقه با  نتایج مقایسه اثر عصاره ریشه و که3 شماره جدول :اثر عصاره هاي مختلف آبی
  .ساقه به صورت جداگانه فاقد هر گونه اثر مهاري می باشند کلروفرمی ریشه و متانلی و اتانلی، عصاره هاي مختلف آبی،

  
عدم رشد سودوموناس هاله  نام عصاره

 )متر ی برحسب میل(آئروژینوزا
 )متری برحسب میل( استافیلوکوك اورئوسهاله عدم رشد

 صفر  صفر میکرولیتر  50 در حجم  ریشهآبی
 صفر صفر میکرولیتر 50در حجم  ریشه اتانولی
 صفر صفر میکرولیتر 50 در حجم  ریشهمتانولی

 صفر صفر میکرولیتر 50 در حجم  ریشهکلروفرمی
 صفر صفر میکرولیتر  50آبی ساقه در حجم 

 صفر صفر میکرولیتر 50اتانولی ساقه در حجم 
 صفر صفر میکرولیتر 50متانولی ساقه در حجم 

 صفر صفر میکرولیتر 50کلروفرمی  ساقه در حجم 
 14 24 میکرولیتر  50آبی کل گیاه درحجم 

 11 12 میکرولیتر 50اتانولی کل گیاه در حجم 
 12 16 میکرولیتر 50تانولی کل گیاه در حجم م

 صفر صفر لیترمیکرو 50کلروفرمی کل گیاه در حجم 

  
ـ  ن 4اره  ـمـ ـش دولـج      ـ  ـ  ینـانگـ ـمیه ـد کـ  ـــ ی ده ـشان م

MIC   وMBC وكـلوکـ ـتافیـ اس ريـاي باکت ری ب ـصاره آب ـع 
ی ـلی لیتر م  ـیـر م ـرم ب ـروگـکـمی 10 و 5 بـرتیـوس به ت  ـاورئ
  .دـباش

  
   و هلیکوباکترپیلوري سودوموناس آئروژینوزا،عصاره آبی براي باکتري هاي استافیلوکوك اورئوس MBC و MICن یتعی.  4جدول شماره 

MBC 
 

MIC  مقادیرمختلف عصاره )g/mlµ(  

10  5  50  45  40  35  30  25  20  15  10  5  

10  5  25  5/22  20  5/17  15  5/12  10  5/7  5  5/2  

10  5  50  45  40  35  30  25  20  15  10  5  

10  5  25  5/22  20  5/17  15  5/12  10  5/7  5  5/2  

  
  
  

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               3 / 6

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1995-en.html


  ایرج پاکزاد و همکاران-...اورئوس  استافیلوکوكهاي مقایسه اثر مهاري عصاره هاي مختلف گیاه تشنه داري بر باکتري

 70

  
  
  

میکروگرم بر  20 و 15 عصاره آبی باکتري سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب MBCو  MIC میانگین نشان می دهد که 5 شماره جدول
  .میلی لیتر می باشد

MBC 
 

MIC                                                   مختلف عصاره یرمقاد)g/mlµ( 
  

20  15  50  45  40  35  30  25  20  15  10  5  
20  15  25  5/22  20  5/17  15  5/12  10  5/7  5  25  
20  15  35  5/32  30  5/27  25  5/22  20  5/17  15  5/12  
20  15  50  45  40  35  30  25  20  15  10  5  

  
  
  
  

میکروگرم بر میلی  50 و 40 کوباکترپیلوري به ترتیبعصاره آبی باکتري هلی MBC و MIC میانگین نشان می دهد که 6 شماره جدول
  .لیتر می باشد

MBC MIC مقدار عصاره)gr/mlµ(  شماره
 سویه

50 40 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 1 

50 40 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2 
50 40 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 3 

50 40 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 4 

  
  
  

   و نتیجه گیريبحث
عـصاره   نتایج نشان می دهد که از بین عصاره هاي مختلـف،        

 از مابقی عصاره ها می باشد که نشانگر این است کـه  ترآبی موثر 
از  ،)10(،ماده موثره این عصاره در فاز آبی بهتر استخراج می شود   

طرف دیگر عصاره معمولی آبی در مقیاس با عصاره آبی فاقد هر            
 نشانگر ایـن اسـت کـه مـاده مـوثره بـا             وونه اثر مهاري است     گ

  )5(.هاي گیاهی خارج می شود از سلول جوشاندن
ساقه فاقد هـر گونـه    متانلی مجزا ریشه، اتانلی و عصاره آبی،      

 ماده موثره این گیاه از اجزاي       احتماالً .)12(،اثر مهاري می باشند   
اثـر   تا م قرار گیرند   که باید در کنار ه     مختلفی تشکیل شده است   

  )20.(مهاري داشته باشند
کـه   ونه تـاثیر مهـاري بـود      ـهـر گـ    دـعصاره کلروفرمی فاق       

به جداسازي ماده مـوثره از ایـن    ست که حالل قادر ا نشانگر این 

چنین عصاره هاي آبی مختلف تـاثیرات   هم .)14(، باشد  نمی گیاه
ر مربـوط بـه    ها بیـشترین تـاثی     متفاوتی داشته اند که در بین آن      

ست یعنی اگر کمتر جوشـانده شـود        نیم ساعته ا   عصاره جوشانده 
 اگر بیشتر جوشانده شـود      نمی باشد و   لاستخراج ماده موثره کام   

  )21(.حرارت باعث تخریب ماده موثره می شود
این گیاه از اجزاي مختلفی تشکیل شده اسـت کـه بایـد در                

ـ    ـکنار هم قرار گی    ـ هاري داش ـر مـ  ـرند تـا اث از  .)18(،ندـه باشـ  ـت
 عصاره آبی این گیاه این طـور      MBC و   MIC ایج حاصل از  ـنت

سـودوموناس  به نظر می رسد کـه اثـر مهـاري آن بـر بـاکتري                
عصاره آبـی   .)14(،اورئوس است بیشتر از استافیلوکوك  آئروژینوزا

 نیـز اثـر   د وـوثرتر می باشـم صاره هاـاین گیاه نسبت به سایر ع    
رم ـاي گـ ـ گرم منفـی بیـشتر از بـاکتري هـ        بر باکتري هاي   آن
  )22(.بت می باشدـمث
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Comparison of in vitro inhibitory effects of different extracts of 
Scrophularia striata plant on Staphylococcus aureus, 

 Pseudomonas aeruginosa and Helicobacter pylori 
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Abstract 
 
Introduction: The most important   nosocomial 
infectious agents are Staphylococcus aureus (S. 
aureus), Pseudomonas aeruginosa (P. aerug-
inosa), and Helicobacter pylori (H. pylori).   
An alternative way for treatment of bacterial 
infection is herbal therapy. The aim of this 
study was to evaluate the inhibitory effects of 
alcoholic and water extracts of Scrophularia 
striata (S. striata) plant on S. aureus, P.aer-
uginosa and H. Pylori at in vitro condition.  
 
Materials & Methods: Water and alcoholic 
extracts of S. striata plant were prepared. Inhi-
bitiory effect of these extracts was examined 
on S. aureus and P.aeruginosa in Mueller-Hi-
nton agar medium. MIC and MBC of the ext-
racts was determined in TSB medium by ma-
cro dilution method.  MIC and MBC of H. 
Pylori was determined by agar diffusion me-
hod. 
 

Findings:  Inhibitory zone of water extraction 
for S. aureus and P. aeruginosa was 16 mm and 
24 mm, respectively. Inhibitory zone of etha-
nol extract for   S. aureus and P. aeruginosa w-
as 11 mm and 12 mm and that of methanol ext-
ract was 12 mm and 16 mm, respectively. 
The chloroform extract had not any inhibitory 
effect.  The MIC of water extract of S. striata 
for S. aureus, P. aeruginosa and H. Pylori were 
15µg/ml, 20µg/ml, and 5µg/ml, respectively.  
Also, the figures of MBC were 10µg/ml, 40µ-
g/ml and 50µg/ml, respectively. 
 
Discussion & Conclusion: Water and methanol 
extracts of S. striata had better inhibitory effect 
then other extracts.  The best effect was belo-
nged to the 5-hour boiled extract of the plant. 
Given to the MIC and MBC values, water extr-
act of S. striata may be a candidate for herbal 
therapy in bacterial infections. 
 
Keywords: Herbal, Scrophularia striata, extra-
ction, MIC 
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