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 کلیهای اشریشیا بر سویه Scrophularia striata میکروبی عصارهثر ضدا

 یالماهای مجاری ادراری در  جدا شده از بیماران با عفونت 
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 یعفونت مجاری ادرار ضدباکتری،کلی، اشریشیا گل میمونی، واژه های کلیدی:

  
 

 

                                                           
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران *نویسنده مسئول:  

Email: tvaladbigi@yahoo.com 

 چکیده 
این کشف عوامل ضدباکتری جدیدتر همیشه  بر ها یک مشکل جهانی است. بنا مقاومت باکتریایی به آنتی بیوتیک مقدمه:

 های میکروبی مقاوم به دارو، معموالً رسد. در نتیجه این مشکل، محققین جهت تولید داروهای بهتر علیه سویه میضروری به نظر 
 علیه جدایه Scrophularia striataشوند. هدف از این مطالعه بررسی فعالیت آنتی باکتری  روی محصوالت طبیعی متمرکز می

 های اشریشیاکلی است.

حداقل غلظت مهار  .های اتانولی، آبی جوشیده و آبی سرد به وسیله دستگاه سوکسله تهیه شد عصاره ها: روش مواد و

، mg/ml25 ،50 ،100 ،200 ،400های گیاه در شش غلظت مختلف) ( عصارهMBC( و حداقل غلظت باکتریایی)MICکنندگی)
های آمیکاسین و جنتامایسین به عنوان  بیوتیک تی( با استفاده از روش دیسک دیفیوژن و روش انتشار در آگار تعیین شد. از آن800

 منفی استفاده گردید. به عنوان کنترلDMSO کنترل مثبت و از 

های استاندارد و بالینی فاقد اثر ضد  دست آمده از عصاره آبی سرد این گیاه بر روی سویهه نتایج ب یافته های پژوهش:

ها دارای اثر ضد میکروبی بود.  گرم و عصاره آبی جوشیده در تمام غلظت میلی 800 و 400بود. عصاره الکلی در غلظت  میکروبی
 .دست آمده گرم ب میلی 400و  100به ترتیب  MBCو  MICمقدار 

 ای مالحظه قابل کنندگیمهار اثر زا بیماری های باکتری رشد آب داغ این گیاه بر و متانولی عصاره :گیری نتیجه بحث و

 .است ضروری بالینی تحقیقات انجام ها عصاره این بالینی کاربردمنظور  دارد. به
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 مقدمه
ها  استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماری

امروزه در بسیاری از کشورهای  سابقه دارد وها  قرن
در حال پیشرفت به عنوان یک راه اصلی  پیشرفته و

رود. در حال حاضر بخش عمده  درمان به شمار می
داروهای مدرن شیمیایی هستند ولی در عین حال 

گیاهی  ءهای دارویی منشادرصد فراورده 00 باًتقریب
 مینام عل گیاه گل سازویی با .(1-0)دارند

Scrophularia striata  متعلق به رده
Scrophulaririaceaa نام محلی  است. این گیاه با

از تیره گل  چند ساله وو تشنه داری گیاهی خودرو 
مناطقی از استان  استان ایالم و است که درمیمون 

ست که مردم ا ها سال .(4کند) خوزستان رشد می
های  به شکلاستان ایالم از این گیاه به صورت تجربی 

ضماد در  و بخور ،خوراکی ،مختلف از قبیل جوشانده
 های متفاوت از جمله عفونت چشم و درمان بیماری

 درد و های عفونی، سوختگی پوستی و زخم ،گوش
 Inflammatory) التهاب اختالالت گوارشی و

affections) چنین در دیگر  هم کنند. استفاده می
)سیستان و بلوچستان، بوشهر و های کشور ایران قسمت
 های آلرژی و به طور سنتی برای درمان بیماریآبادان( 

در  .(5-7)شود التهاب مزمن استفاده می روماتیسم و
غرب کشور ایران به صورت سنتی و بومی از جوشانده 

های  ودم کرده گیاه گل میمونی برای درمان عفونت
گونه . (8شود) داخلی استفاده می عمقی و سطحی و

ترکیبات غنی گلیکوزید  دارایداری  تشنه
به خصوص اکویین  (iridoid glycosides)یایریوئید

(aucubin) وکتالپول(catalpol )این ترکیبات  .است
های مختلف بیولوژیکی مانند اثرات  فعالیت

و ترشح صفرا،  تحریک ،توموریضد ،ضدمیکروبی
 التهابی دارند.اثرات ضد  همودینامیک حفاظتی کبد و

 حاوی ترکیبات ثانویه دیگری از ها بر آن شاخهعالوه 
 ها می ساپونین و اسیدها، فالونوئیدها جمله فنولیک

 بیوتیکی توجه به افزایش مقاومت آنتیبا  .(9-11د)نباش
چنین  هم ،میکروبیداروهای ضدفراوان در اثر مصرف 

و  بررسی ها، اثرات سوء متفاوت آن عوارض جانبی و
تحقیق بر روی گیاهان دارویی به منظور کشف منابع 

امری های باکتریایی  جدید دارویی بر علیه عفونت

ترکیبات  گیاهان و .(12،10)رسد ضروری به نظر می
ها دارای توان بالقوه جهت جایگزینی با داروهای  آن

این در حالی است که عوارض جانبی  شیمیایی هستند.
ه با داروهای شیمیایی کمتر این ترکیبات در مقایس

 طبق تحقیقی که توسط بهرامی و .(14،15است)
 عصاره اتانولی برگ ،انجام شد 2010همکاران در سال 

روی رشد باکتری  بیوتیک بر های این گیاه توأم با آنتی
E.coli  و Staphylococcus aureus اثر مهاری 

چنین گزارش کردند که اثر مهاری این  مهها  آن دارد.
 Ofloxacin و Doxycyclineاز دو آنتی بیوتیک گیاه 

همکاران با  الجیمی و در مطالعه .(11بیشتر است)
 اسکروفوالریا بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره گیاه

کلی و استافیلوکوکوس روی باکتری اشریشیا بر استریاتا
شد باکتری تا حدود نشان دادند که عصاره این گیاه از ر

 مهاری درصد نسبت به کنترل جلوگیری کرده و اثر 80
 بیوتیک آنتی حتی از پایین های عصاره در غلظت

در یک بررسی  .(17بوده است) بیشترنیز  تتراسیکلین
که عصاره متانولی مشخص شد  ،2012دیگر در سال 

روی رشد  ریشه این گیاه بر های هوایی و بخش
 .S و  Bacillus cereus ،E.coliهای  باکتری

aureus  اتیل  ولی عصاره کلروفرمی و دارداثر مهاری
 باکتری روی هیچ کدام از میکروبی براستاتی اثر ضد

همکاران  زمانیان عضدی و .(18)ی ذکر شده نداردها
دانه این گیاه  ا بررسی اثر عصاره آبی وب 2010در سال 

ه دانه دادند کروی استافیلوکوکوس اورئوس نشان  بر
های  سلول رویی خوبی را بیوتیک این گیاه اثر آنتی

در  (.19باشد) فیبروبالست مورد آزمایش دارا می
همکاران با بررسی اثرات ضد باکتری  مطالعات ایوبی و

 های کلروفرمی بخش متانولی و ،های آبی فراکشن
فراکشن آبی نشان داده شد که  S. striataهوایی گیاه 

تری  قویضد باکتری نسبت به فراکشن متانولی اثر 
عصاره  و داشته سودوموناس آئروژینوزاعلیه باکتری 

نداشته  این باکتریروی  کلروفرمی اثر ضد باکتری بر
همکاران با بررسی اثر  در مطالعه چالشتری و .(20است)

داری  گیاه تشنه و اتانولیسرد میکروبی عصاره آبی ضد
اثر سرد وی اشریشیاکلی نشان دادند که عصاره آبی ر بر

روی رشد این باکتری ندارد ولی عصاره  مهاری بر
بر روی این باکتری  قابل توجهی متانولی اثر مهاری
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 مطالعه چالشتری وتفاوت مطالعه حاضر با . (21دارد)
صورت که در  در نوع عصاره می باشد. به این همکاران

سرد و آبی جوشیده تهیه شده  مطالعه حاضر عصاره آبی
است. در صورتی که در مطالعه یاد شده فقط عصاره 

 محمدی وآبی سرد تهیه و بررسی شده است. مطالعه 
باکتری ضد فعالیت با بررسی 2014همکاران در سال 

 روی باکتری اسینتو داری بر عصاره الکی گیاه تشنه
 14عدم رشد  با هالهاین عصاره  که بومانی نشان دادند

 .(22قابل توجهی است)مهاری اثر  دارای متری میلی
داری  اثر عصاره تشنه 2015همکارن در سال  تنیده و

لوده به پسودوموناس آهای  وی ترمیم زخمر بر
 های رت را بررسی نمودند و ائروژینوزا روی موش

در مدت زمان کمتری نسبت  ها آن مشخص کردند که
 معبودی وچنین  هم .(20یافتند) به گروه کنترل بهبود

 همکاران مشخص کردند که عصاره متانولی گیاه تشنه
های گرم منفی من جمله باکتری  روی باکتری داری بر

ها  نسبت به سایر عصارهسودوموناس آئروجینوزا 
باکتری در مقالعه ذکر شده  .(5)تاثیر را داردبیشترین 

همکاران اثر  عباسی و بررسی نشده است. اشریشیاکلی
های استافیلوکوکوس  داری را روی باکتری تشنه

سودوموناس در محیط آزمایشگاهی بررسی  اورئوس و
معادل بتادین است که به اثر ضد باکتریایی آن  کرده و

 .(24پی بردند)
عضای مهم خانواده باکتری اشریشیاکلی یکی از ا

 شود. این باکتری شایع محسوب می انتروباکتریاسه
های شایع باکتریایی مانند  ترین علت بعضی از عفونت

باکتریمی و اسهال  های سیستم ادراری، عفونت
باشد. در حالی که مکان اصلی  باکتریایی مسافران می

ها در دستگاه  کلونیزاسیون طبیعی انتروباکتریاسه
این ترین محل ایجاد عفونت توسط  شایع ،گوارش است

با توجه به این که  باشد. در سیستم ادراری می باکتری
گونه  فاقد هر سیستم ادراری به طور طبیعی استریل و

ورود باکتری اشریشیاکلی از طریق  باکتری است،
های فوقانی سیستم ادراری غیر  مجرای ادرار به قسمت

 موجب عفونت در سیستم ادراری میو طبیعی بوده 
دراری یک مشکل های ا عالوه برآن عفونت .شود

دومین نوع معمول عفونت در بدن  بهداشتی جدی و
ها نفر از مردم به آن مبتال  که هر سال میلیون هستند

 اشریشیاکلی عامل بسیاری از عفونت .(25،21)شوند می
مننژیت  های بیمارستانی از قبیل گاستروانتریت،

ادراری شناخته شده  های عفونت نوزادی، سپسیس و
ترین باسیل گرم منفی جدا کلی شایع شیااست. اشری

 80چنین علت بیش از  هم شده از موارد بالینی بوده و
های دستگاه ادراری اکتسابی در  درصد از موارد عفونت

های کسب شده از بیمارستان  جامعه به عالوه عفونت
به رشد  توجه به روند رو در این مطالعه با .(27باشد) می

دارویی و وجود اکوسیستم بسیار غنی استفاده از گیاهان 
چنین مصرف  هم داری در استان ایالم و از گیاه تشنه

آن شدیم تا اثرات  بر ،استان ایالم فراوان این گیاه در
 تشنه گیاه میکروبی عصاره آبی جوشیده و الکلیضد

در شرایط  کلی راروی باکتری اشریشیا داری بر
 آزمایشگاهی بررسی نمائیم.

 ها  روش و مواد
تعیین اثر گردید. این تحقیق به روش تجربی انجام 

 داری با سه تکرار گزارش شد.  ضدمیکروبی گیاه تشنه
 90در اردیبهشت  آوری و تهیه عصاره گیاه: جمع

 کوه از داری( ی گیاه گل میمونی)تشنهیهوا های اندام
آوری  آوری شد. گیاه جمع های اطراف شهر ایالم جمع

  .توسط آسیاب پودر گردید سایه خشک وشده در 
لیتر آب مقطر به  میلی 100 :سرد تهیه عصاره آبی

به مدت  شد. محلول حاصلهگرم پودر گیاه اضافه  10
حذف ذرات  . جهتروی شیکر قرار گرفت ساعت بر 24

در  ه. عصاره حاصلاستفاده شدقیف  واز کاغذ صافی 
 هحاصلپودر خشک شد. مجاورت هوا به سرعت خشک 

به عنوان  بعد از وزن کردن در آب مقطر حل گردید و
  .(28مورد استفاده قرار گرفت) سرد عصاره آبی

 10گرم پودر  هر ازاءبه  تهیه عصاره آبی جوشیده:
پس از جوش  و شد لیتر آب مقطر در بشر ریخته میلی

دقیقه جوشانده  15به مدت  آمدن پودر گیاه اضافه و
آمده توسط کاغذ صافی به کمک دست ه شد. عصاره ب
حد امکان  با کمک دستگاه حذف حالل تا قیف صاف و
  .(8تغلیظ گردید)

برای تهیه عصاره الکلی گیاه از  عصاره الکلی:تهیه 
گرم از  100در این روش  .روش خیساندن استفاه شد

و پودر خشک شده گیاه داخل ظرف شیشه تیره ریخته 
بعد  اضافه نموده و درصد 80سی سی اتانل  800به آن 
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ساعت در دمای اتاق سانتریفوژ و رسوبات  24از مدت 
دست آمده با کمک ه عصاره باتانول  .جدا گردید

 درجه سانتی 50در دمای  ءخال دستگاه حذف حالل در
 شدن خشک برای عصاره غلیظ شده گراد حذف شد و

 گراد قرار درجه سانتی 50 دمای در ساعت 24مدت  به
کامل به عنوان عصاره  شدن خشک از پس گرفت و

 .(28)شدالکلی استفاده 
این تحقیق از  در های میکروبی مورد مطالعه: سویه

اشریشیاکلی استفاده شد. و بالینی  داستاندار های سویه
از مرکز  (ATCC 25922)سویه استاندار اشریشیاکلی

 ایران(-های صنعتی)تهران باکتری کلکسیون قارچ و
شده از  سویه اشریشیاکلی جدا 100تعداد تهیه شد. 

های امام خمینی و  بیمارستاناز های ادراری) عفونت
سطح شهر  آزمایشگاه طبی در 5مصطفی خمینی و 

 بالینی مجدد توسط آزمایش های ایالم( تهیه شد. سویه
 های بیوشیمیای تعیین هویت نهایی شدند. 

اثر بررسی جهت  بررسی فعالیت ضد میکروبی:
دیسک دیفیوژن  میکروبی از روش انتشار در آگار وضد

روی محیط مولر هینتون آگار  ها بر باکتری .استفاده شد
سوسپانسیونی با  ند.ساعت کشت داده شد 24به مدت 

مک فارلند در محیط مولر هینتون براث تهیه  5/0رقت 
لیتر از سوسپانسیون باکتری  سپس یک میلی شد.

ورت چمنی در سطح پلیت اشریشیاکلی خالص به ص
حاوی محیط کشت مولر هینتون آگار کشت و سپس 

روی سطح پلیت آلوده به  های بالنک بر دیسک
 لیتر از عصارهمیکرو 20مقدار  شد.باکتری قرار داده 

ها  های مختلف روی دیسک رقیق شده با غلظت یها
ساعت  24قطر هاله ممانعت از رشد بعد از . ریخته شد

گیری  گراد اندازه درجه سانتی 07انکوباسیون در دمای 
 متیل استفاده از دی ها با سازی عصاره رقیق .شد

در این . گرفتدرصد انجام  10 (DMSOسولفوکساید)
-400-200-100-50-25های  مطالعه از غلظت

الکلی  وآبی جوشیده و سرد گرم عصاره آبیمیلی -800
جنتامایسین به  آنتی بیوتیک آمیکاسین و .استفاده شد

زمایش سه بار آ .گردید استفادهعنوان کنترل مثبت 
چاهک در محیط  در آگار دو روش انتشار. (29)شدتکرار 

از  .لیتر ایجاد شد میلی 7مولر هینتون آگار به قطر 
مک فارلند بر روی  5/0سوسپانسیون باکتریایی معادل 

 ها آنتی در یکی از چاهک .محیط کشت داده شد
 یها در چاهک دیگر عصاره های شاهد و بیوتیک

-mg/ml 25-50-100-200های گیاهی با غلظت
 24ها به مدت  سپس پلیت .ریخته شد -400-800

گراد  درجه سانتی 07ساعت در انکوباسیون در دمای 
- گیری قطر هاله اساس اندازه نتایج بر. شد قرار داده

عصاره گیاهی  بیوتیک و د توسط آنتیهای عدم رش
برای تعیین  .(00زمایش سه بار تکرار گردید)آ .ثبت شد

و ( MIC)حداقل غلظت مهارکنندگی رشد باکتری
از روش رقت  (MBCحداقل غلظت کشندگی باکتری)

 .گردیداستفاده  (Micro dilution methodای) لوله
بدین صورت که سوسپانسیونی با غلظت معادل لوله 

 Trypticase Soyمک فارلند از باکتری در محیط  5/0

Broth (TSB) .آبی  و سرد عصاره آبی تهیه شد
، 11/1، 8/1، 4/1، 2/1)رقت 1الکلی با  جوشیده و

 های)میکروچاهک به میکروپلیت تهیه و( 14/1، 02/1
مک فارلند  5/0 ای( حاوی سوسپانسیون خانه 91های 

تا از  چند .اضافه شد  TSBباکتری در محیط
 محیط کشت وو ها به عنوان کنترل مثبت  میکروپلیت

در نظر  باکتری بدون عصاره گیاهی به عنوان شاهد
دقیقه  10مدت ه ها ب سپس این میکروپلیت گرفته شد.

 07ساعت در انکوباتور در دمای  24به مدت و شیک 
مدت زمان  از بعد و ندگرفت قرارگراد  درجه سانتی

 با ها و مذکور با مشاهده کدورت حاصل در میکروپلیت
 تغییرات کدروت محیط حاوی باکتری و به توجه

اولین  .تعیین شد MIC مقایسه با شاهد مقدار
میکروپلیتی که درآن هیچ رشد میکروبی مشاهد نشد به 

ها  تمام میکروپلیت. در نظر گرفته شد MICعنوان 
روی محیط کشت مولر هینتون آگار  دون کدورت برب

ساعت در انکوباتور  24از مدت  بعد و کشت داده شد
باکتری مشاهده نشد به  اولین رقتی که درآن هیچ رشد

 .(29تعیین گردید) MBCعنوان 

  پژوهش های یافته
 ایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اثر ضدنت

داری  جوشیده گیاه تشنهآبی  میکروبی عصاره الکلی و
همراه با افزایش غلظت  وابسته به غلظت بوده و

 میقطر هاله عدم رشد باکتری نیز افزایش  ،عصاره
تعیین  اطراف دیسک و در اساس هاله عدم رشد . بریابد
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MIC و MBC م از اکد به روش سریال رقتی در هیچ
استاندارد  بر علیه باکتری بالینی و سرد های آبی عصاره

میانگین قطر هاله  مشاهده نگردید واثر ضدباکتری 
های  عدم رشد اطراف دیسک عصاره الکلی در غلظت

گرم به ترتیب دارای اثر  میلی 400گرم و یلیم 800
متر  میلی 17±7/0متر و  میلی 19±7/0مهاری 

 عصاره آبی جوشیده در تمام رقت. (2 شماره )جدولبود
استاندارد شد  بالینی وها باعث کاهش رشد در باکتری 

 25 و 50، 100، 200، 400، 800های  در غلظت و
 میلی 27±9/0گرم به ترتیب دارای اثر مهاری  میلی
 15±9/0متر،  میلی 21±9/0متر،  میلی 24±9/0متر، 
 در. بود متر میلی 11±9/0 و 15±9/0 ،متر میلی

که  یهای بیوتیک نتیآها با  مقایسه با تاثیر عصاره
گرم  میلی 25و گرم  میلی 50 استفاد شد غلظت پایین

بیوتیک  نتیآعصاره آبی جوشیده به ترتیب مشابه 
 .(1 شماره لآمیکاسین بود)جدو و جنتامایسین

های  سویه ،بی جوشیدهآهای الکلی و  در عصاره
تفاوت چندانی  MBC و MICاستاندارد از نظر  بالینی و

با توجه به نتایج حاصل  .(0شماره  با هم نداشتند)جدول
های مختلف  عدم رشد رقت هاز میانگین قطر هال

 با افزایش رقت ه شد کهعصاره آبی جوشیده نشان داد
به طوری  ها در چاهک هاله عدم رشد افزایش یافته و

های  های بالینی کمی نسبت به سویه که سویه
 .(4 شماره لتر بودند)جدو استاندارد حساس

 
 

در محیط کشت  های حاوی عصاره( هاله دیسک . مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری اشریشیاکلی)قطر1شماره  جدول

 ایسین(م های مختلف و مقایسه با آنتی بیوتیک)آمیکایسین و جنتام حاوی عصاره آبی جوشیده در غلظت

 : مقاوم Rحساس و  : نیمهIMلیتر.  گرم بر میلی اساس میلی بر 

 های میکروبی سویه 800 400 200 100 50 25 آمیکاسین جنتامایسین

14±9/0 IM 12±9/0R 10±9/0 15±9/0 15±9/0 21±9/0 24±9/0 27±9/0 اشریشاکلی بالینی 

10±9/0 IM 12±9/0 R 12±9/0 14±9/0 11±9/0 21±9/0 22±9/0 28±29/0 اشریشیاکلی استاندارد 

 
 

ی ها در محیط کشت حاوی عصاره الکلی در غلظت مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری اشریشیاکلی. 2 شماره لجدو

mg/ml 088 و  mg/ml088 )و مقایسه با آنتی بیوتیک)آمیکایسین و جنتامایسین. IMحساس و  : نیمهRمقاوم : 

 

 
 

 ( عصاره الکلی MBCو حداقل غلظت کشندگی) ((MICحداقل غلظت مهارکنندگی. 3شماره  جدول

 و آبی جوشیده عصاره گل میمونی

 
 

 

 

 

 

 میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری اشریشیاکلی در محیط کشت حاوی عصاره آبی .0 شماره جدول

 لیتر گرم بر میلی میلی اساس لف برهای مخت جوشیده در غلظت 

 
 
 
 

 های میکروبیسویه 800 400 آمیکاسین جنتاماسین

14±9/0 IM 12±9/0 R 17±7/0 19±7/ اشریشیاکلی بالینی 

10±9/0 IM 12±9/0 R 15±7 19±7/ اشریشیاکلی استاندارد 

MBC 

 عصاره الکلی  

MIC 

 عصاره الکلی  

MBC 

 عصاره آبی جوشیده  

MIC 

 عصاره آبی جوشیده  

 های میکروبیسویه

 اشریشاکلی بالینی 100 400 200 800

 اشریشیاکلی استاندارد 100 400 200 800

 های میکروبیسویه 800 400 200 100 50 25 آمیکاسین جنتامایسین

10 IM 14 R 12 10 15 18 21 25 اشریشاکلی بالینی 

14 IM 12 R 11 11 14 18 20 24 اشریشیاکلی استاندارد 
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 گیرینتیجه بحث و
آبی  عصاره الکلی واساس نتایج این تحقیق  بر

 .هستندباکتریایی قابل توجهی جوشیده دارای اثرات ضد
 وه میکروبی نداشتاثر ضد سرد عصاره آبیچنین  هم

دارای اثر  400 و 800های  عصاره الکلی در غلظت
ی کم اثر ها غلظت در است اما این عصارهمیکروبی ضد
عصاره آبی جوشیده به طور کلی  ندارد.میکروبی ضد

در درمان  .باشد میمیکروبی خواص ضدبیشترین دارای 
بیوتیک  برای شروع تجویز یک آنتیعفونت ادراری 

شایع عامل  یها مناسب آشنایی به انواع ارگانیسم
 ها نسبت به آنتی الگوی حساسیت آن عفونت ادراری و

ها ضروری است. باکتری اشریشیاکلی یک  بیوتیک
شایع عفونت  گرم منفی بوده و عامل اصلی وباسیل 
شود. به عبارت  در کلیه سنین محسوب میادراری 

 75-90)عاملترین  به عنوان مهماین باکتری دیگر 
در  .(01های ادراری نقش دارد) عفونت در (درصد

میکروبی عصاره اثرات ضد 2007وایت در سال  مطالعه
 اشریشیاکلی ووی ر برPeperomia tetraphylla گیاه 

استافیلوکوکوس اورئوس و کاندیدا آلبیکنس بررسی 
و استفاده از این گیاه در درمان التهاب مثانه  شده است

های فوق  های جلدی حاصل از باکتری عفونت و
در تحقیقی که توسط  .(02)گردیده استپیشنهاد 

اثر عنوان تحت  81عباسی و همکاران در سال 
روی  Scrophularia striataضدمیکروبی عصاره گیاه 

های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس  باکتری
دست آمده از ه عصاره آبی بانجام شده است  آئروژینوزا

درمان  سپتیک در ورده آنتیآاین گیاه به عنوان فر
روارگانیسم کهای خارجی حاصل از این دو می عفونت

 ای که مطالعهچنین در  هم .(8)پیشنهاد شده است
به منظور  1087توسط شرافتی چالشتری در سال 

و اتانولی گیاه  سرد میکروبی عصاره آبیبررسی اثر ضد
 سرد میمونی بر اشریشیاکلی انجام شد عصاره آبیگل 
که با  باشد گیاه فاقد اثر مهاری بر اشریشیاکلی میاین 

)مطالعه حاضر نشان می خوانی دارد مطالعه حاضر هم
 ضد ترکیباتجوشیده باشد تا دهد که عصاره باید 

عصاره   MBCو MIC نتایجباکتری استخراج شوند(. 
 گرم بر میلی میلی 100 و 90اتانولی این گیاه به ترتیب 

 ای شوهانی و در مطالعه. (21)است ذکر شدهلیتر 

 عصاره بخشی التیام اثر 1088همکاران در سال 
پوستی  باز زخم روی بر داری تشنه گیاه هیدروالکلی
( و مطالعه دیگر توسط 7)بررسی شده استخرگوش 

به منظور بررسی مقایسه اثر گیاه  1089بهمنی در سال 
لبیکس آبر روی کاندیدا  Bگل میمونی با آمفوتریسین 

لظت ممانعت از رشد سری اول و غحداقل  ،انجام شده
درصد و  58درصد و  59دوم عصاره اتانولی گل میمونی 

درصد مشخص  59به میزان  Bبرای آمفوتریسین 
در یک بررسی توسط شرافتی چالشتری در . (00شد)

میکروبی و که به منظور بررسی اثر ضد 1088سال 
تعیین میزان ترکیبات فنولی، فالونوئیدی و فالونولی 

 و MIC انجام شد مقادیر عصاره اتانولی گل میمونی
MBC  در  .(04گزارش شد) 100 و 90به ترتیب برابر با

 تحت عنوان توسط گودرزی 85ای که در سال  لعهمطا
آویشن  الکلی گیاه های آبی و عصاره ثیرابررسی ت
روی اشریشیاکلی انتروهموراژیک انجام شد  بر شیرازی

عصاره  عصاره آبی گیاه فاقد اثر ضدمیکروبی بوده و
میکروبی بر های معینی دارای اثر ضد الکلی در غلظت

که این مطالعه همسو با باکتری اشریشیاکلی بوده 
نشان  Lens 1987در سال . (05مطالعه حاضر است)

دارچین دارای فعالیت   های آویشن و داد که اسانس
چنین  هم .(01)باکتریایی قابل توجهی هستندضد

 با بررسی اثر آنتی 2010همکاران در سال  معبودی و
 فالنوئید( فنول و)اکسیدانی مواد آنتی تعیین باکتری و

که عصاره متانولی تشنه  داری نشان دادند عصاره تشنه
استافیلوکوکوس روی باکتری  بررا بیشترین تاثیر داری 

در مقالعه  .(5)داردآئروژینوزا سودوموناس  و اورئوس
اشریشیاکلی ذکر شده خواص ضد باکتری عصاره علیه 

 2014همکاران در سال  و نخودی بررسی نشده است.
 چنین اثر هم داری و انگلی تشنهضدخواص با مطالعه 

 روی انگل لیشمانیا در شرایط ازمایشگاهی و آن بر
که خاصیت ضدانگلی  محیط زنده مشخص کردند

چنین گزارش کردند  هم بوده و 25/0غلظت  عصاره در
 که این گیاه دارای فعالیت موثر ضد لیشمانیا می

توسط  2010که درسال  مطالعهدر یک  .(07باشد)
 های تشنه عصاره متانولی برگر اثانجام شد  بهرامی

بررسی شد.  روی استافیلوکوکوس اورئوس داری بر
های این گیاه  عصاره اتانولی برگنتایج نشان داد که 
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اثر مهاری ها  روی رشد باکتری بیوتیک بر م با آنتیاتو
همکاران  و جبلی جوان .(11)ای دارد قابل مالحظه

اری د عصاره آبی گیاه تشنه اثربا مطالعه  2014درسال 
داری ه ال در زمان نگآبر کیفیت عمر مفید ماهی قزل 

که حاوی  ییهای ماهی ها آن نشان دادند که فیله
دچار پراکسیداسیون  عصاره آبی تشنه داری بودند دیرتر

که  چنین نشان دادند هم و شوند میو فشار هیدرلیکی 

گروه کنترل خیلی سبت به ن ها آن های شمار باکتری
با توجه به نتایج این مطالعه عصاره آبی  .(08)کمتر است

جوشیده گل میمونی دارای خااصیت ضد میکروبی 
 . به نظر میباشد بهتری نسبت به  عصاره الکلی می

جوشاندن گل میمونی باعث جداسازی بیشتر  رسد
 آن گردید است.میکروبی ضدترکیبات 
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Abstract 
Introduction: Bacterial resistance to 

antibiotics is a global problem. Thus, 

discovery of newer antibacterial agents is 

always necessary. As a result of this 

problem, researchers are usually focusing 

on natural products to develop better 

medications against drug- resistant 

microbial strains. This study aimed to 

investigate the antibacterial activity of 

Scrophularia striataa gainst standard and 

clinical isolates of Escherichia coli. 

 

Materials & methods: Ethanol, cold water 

and hot water extracts of S. striata were 

carried out by using soxhlet apparatus. 

Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 

and Minimum Bacterial Concentration 

(MBC) of plant extracts were determined in 

six different concentrations (25, 50-100-

200-400-800 mg/ml) using disk-diffusion 

agar method and the dilution method. The 

antibiotics amikacin and gentamicin as a 

positive control and DMSO was used as 

negative control. 

 

Findings: The results obtained from the 

cold water extract of this plant have no 

antimicrobial effect on standard and clinical 

strains. Ethanol extract at concentrations of 

800 and 400 mg/ml and boiling water 

extract a tall concentrations had 

antimicrobial effect. Spread on agar disk 

diffusion method has a significant 

inhibitory effect on the E.coli. MIC and 

MBC were 100 and 400 mg respectively.  

 

Discussion & Conclusions: Methanol and 

hot water extracts of this plant inhibited 

growth of pathogenic bacteria. Clinical 

applications of these materials needed 

further investigations. 

 

Keywords: Scrophularia striata, Escherichia 

coli, Antibacterial, Urinary tract infection
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