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 / ويژه نامه گياهان دارويي 92 / بهار 2دهم / شماره يافته / دوره پانز

 11/3/22، پذيرش مقاله:   22/1/22دريافت مقاله:  

 :کنترل در سال های اخیر، استفاده از مواد طبیعی به جای داروهای شیمیایی سنتتیک دارای عوارض جانبی، در پیشگیری و  مقدمه

ای در  عفونت های مختلف تاکید شده است. با افزایش روز افزون مصرف گیاهان دارویی در درمان طبی، این شاخه از طب مكمل، جایگاه ویژه

بررسی اثر ضد میكروبی عصاره آبی بذر یونجه در مقایسه با آنتی بیوتیک های  ها پیدا کرده است. تحقیق حاضر به منظور درمان بیماری

پنی سیلین و سیپروفلوکسازین بر روی سویه های استاندارد باکتری های سودوموناس آئروژینوزا، اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس  یسین،جنتاما

 اورئوس، لیستریا مونوسیتوژنز صورت پذیرفت.

 و  آزمایشات با استفاده از روش های دیسک دیفیوژن و میكروبراث دایلوشنن انجناش شند   ها: مواد و روشMIC    حندالل غلظنت(

 .)حدالل غلظت کشنده( گیاه شناسایی شدند MBC مهارکننده رشد( و 

 حدالل غلظت مهارکننده رشد عصاره آبی گیاه یونجه بر باکتری های گرش مثبت لیسنتریا منوسنایتوژنز و اسنتافیلوکوکوس    ها: یافته

گرش منفی تست شده در این مطالعه تاثیری نداشت. میكروگرش بر میلی بوده و بر باکتری های 6600و 25/206اورئوس به ترتیب 

 بر اساس یافته های این تحقیق عصاره آبی گیاه منذکور منی توانند کاندیند مناسنبی بنرای بررسنی هنای         : گیریبحث و نتیجه

ثر ضد میكروبی باشد.مؤآزمایشگاهی و تكمیلی جهت جداسازی ترکیبات فعال موجود در آن برای دستیابی به داروهای 

 ونجهی آبی، آنتی بیوتیک، اثرات آنتی باکتریال، عصاره: های کلیدیواژه. 
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 مقدمه

توجه به مقاومت دارویی و عوارض جانبی داروهای آنتی  با

باکتریال شیمیایی، رویکرد تحقیقات علمی به منابع طبیعیی در  

میی تیوان بیه     چند دهه اخیر بسیار فراوان می باشد. گیاهان را 

منبعی از مواد شیمیایی بیاققوه مییید دانسیت کیه تن یا      عنوان 

 م ی   از بخشی از آن مورد ب ره برداری قرار گرفته است. یکیی 

 دقیل به عیونی های بیماری با درمانی، مقابله های چاقش ترین

داروهیای   از روییه  بیی  استیاده .باالی آن است گسترش و شیوع

 داروییی  ایهی  مقاومت افزایش به منجر میکروبی شیمیایی ضد

(. 1گردیید   هیا  باکتری اکثر در متیاوت های بیوتیك علیه آنتی

 حیال  در روز بیه  روز هیا  بیوتییك  به آنتیی  ها باکتری مقاومت

 فکیر  بیه  بشیر  تیا  شیود  میی  باعث این مسئله که است افزایش

 جیانبی  عیوارض  با و مؤثر میکروبی عوامل ضد کردن جایگزین

 نیا   عیوارض  و کمتیر  اثیر  بیا  میکروبیی  مواد ضد جای به کمتر

عصاره های گیاهی دارای میوادی هسیتند    .باشد بیشتر خواسته

که می توانند بر علیه بسیاری از میکروارگانیس  هیا بکیار رونید.    

این اثرات ضد میکروبییی بر علیه باکتری هیا و قیاره هیا ثابیت     

 (.2گردیده است  

علییی و  ( گییاهی اسیت     ( Medicago sativaیونجیه 

سرشیار از ویتیامین    (، Fabaceaeتیره بقیوالت    از چند ساقه 

بییوده همينییین دارای آمیییآز کییه آنییزی    E,C,A  Kهییای 

مخصوص هض  مواد نشاسته ای اسیت میی باشید. آنیزی  هیای      

می شود به عنیوان مثیال میی تیوان از      بسیاری در یونجه یافت 

اینورتییاز و تکتیییاز نییا  بییرد. یونجییه دارای تییروتئین،  اموقسیین،  

  (.3و سیلیس است    ی ارسنیكی، آهن و مقدر جزمنیزیو 

 تراکنیدگی  میا  کشیور  در داروییی  گیاهان که این نظر به

ضید   خیواص  نظیر  از گیاهیان  این روی مطاقعات وسیعی دارند،

 نتایج این از که کند می فراه  را مناسبی زمینه آن ها میکروبی

 منشی  طبیعیی   بیا  داروهایی نمودن جایگزین ج ت ها بررسی 

 این و استیاده نمود باکتریایی های عیونت درمان و کنترل یبرا

 عوارض و داروهای شیمیایی مصرف کاهش موجب تواند می امر

 . گردد آن از ناشی

 آزمایشیگاهی  ارزییابی  ج یت  در تآشیی،  حاضر تژوهش 

بیر روی تعیدادی از   ایین گییاه    آبیی  عصیاره  میکروبی ضد ثیرت 

 جا  گردید.باکتری های گر  منیی و گر  مثبت ان

 هامواد و روش

 عصاره گیری

از  1331گیاه مورد مطاقعه در ایین تیژوهش در م یر میاه     

و توسی   ت ییه   سازمان ج اد کشیاورزی ش رسیتان خیر  آبیاد    

کارشناس مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی دانشیگاه علیو    

عصاره آبی بذر یونجه به روش گیری شد.  تزشکی قرستان عصاره

ساعت استخراج شد. سپس عصاره بیا   84مدت  ماسراسیون و به

استیاده از قیف بوخنر فیلتر شده و تس از آن بیه منظیور جیدا    

 Heidolphنمودن حآل با اسیتیاده از دسیتگاه رتیاری میدل     

خآء تغلیظ گردید. عصاره حاصیل تیا    ساخت کشور آقمان تحت

 زمان استیاده در یخيال نگ داری شد.  

 سویه های باکتریایی

از  این تحقیق عبارت بودنید  های مورد استیاده در باکتری

 سیییودوموناس (،ATCC25923اورئیییوس  اسیییتافیلوکوکوس

(، ATCC25922(، اشرشیاکلی  ATCC27853  آئروژینوزا

هیای  ( ، کیه ایین سیویه   ATCC7644قیستریا مونوسییتوژنز   

 استاندارد از انستیتو تاستور ت یه و مورد آزمایش قرار گرفتند .

 (MIC) ل غلظت مهارکنندگیتعیین حدال

 MIC  Minimum Inhibitoryتعییییییییییین 

Concentration )ا حداقل غلظت م ار کننده رشد بیاکتری ی 

. بیدین صیورت کیه    (8  با روش میکرو دایلوشن براث انجا  شد

 µl 111 ابتدا از محی  کشت موقر هینتون برات  مرک آقمیان( 
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اهك هر چاهك میکروتلیت ریخته، سپس به اوقین چ 39داخل 

عصاره اضافه گردید و از چاهك دو  به سو  و به  µl 41 ردیف 

ك یرقت های یك دو  ت یه شد. در  12همین ترتیب تا چاهك 

از  µl 41ردیف ه  به جای عصاره و بیه عنیوان کنتیرل مثبیت    

های سیپروفلوکساسین، جنتامایسین و تنی سیلین آنتی بیوتیك

، اضیافه و رقییق   متناسب با حساسییت بیاکتری میورد آزمیایش    

 µl 111هییا سییازی انجییا  شیید. در آخییر بییه همییه چاهییك    

( به محتوییات  8سوسپانسیون میکروبی، معادل نی  مك فارقند  

سیاعت انکوباسییون در    28قبلی چاهك ها اضافه گردید. بعد از 

درجه سانتی گراد، وجود یا عید  وجیود کیدورت کیه      33دمای 

بیود مشیاهده و ثبیت    نشان دهنده رشد و یا م ار رشد بیاکتری  

شد. طبق تعریف غلظت آخرین  رقیق ترین( چاهکی کیه هیی    

کدورتی در آن ایجاد نشده و رشد باکتری در آن م ار شده بود، 

ا حداقل غلظت م ار کننده رشد عصاره تعیین ی MICبه عنوان 

شد. کنترل مثبت رشد باکتری، شامل محی  کشیت و بیاکتری   

 مل محی  کشت فاقید عصیاره   برای هر سویه و کنترل منیی شا

 و باکتری نیز به طور جداگانه برای هر تیمار منظور گردید .

 MBC)) تعیین حدالل غلظت کشندگی

 minimum Bactericidalبیییییرای تعییییییین    

concentration  MBC، )µl11  از سییه چاهییك ماقبییل خانییه

MIC    بطور جداگانه بر روی محی  موقر هینتون آگیار کشیت داده

 درجیه سیانتی گیراد    33ساعت انکوباسیون در دمای 28زشد. تس ا

 33 % کمترین غلظتی از عصاره که باکتری در آن رشد نکیرده بیود  

 (.8  گزارش شد MBCعد  رشد(به عنوان غلظت کشندگی 

 (disc diffusionروش دیسک دیفیوژن)

( بیاکتری هیا روی   DD  به منظور آزمایش دیسك دییییوژن 

داده شیدند. دیسیك هیای عصیاره      محی  موقر هینتون آگار کشت

میکروقیتر عصاره به هیر دیسیك    21از قبل میلی متری بوده و 8/9

از این دیسیك هیای حیاوی عصیاره تیس از       اضافه و خشك شدند.

سییاعت  28 کشییت بییاکتری روی محییی  قییرار داده شیید. تییس از 

درجه سیانتی گیراد قطیر هاقیه عید  رشید را از        33انکوباسیون در 

اندازه گییری کیرده و نتیایج حاصیل ثبیت       تشت تلیت با خ  کش

، µg11هییای آنتییی بیییوتیکی سیییتازیدی     (. دیسییك5  شییدند

به عنیوان کنتیرل در    µg11تنی سیلین  و µg 5سیپروفلوکسازین 

 بار تکرار شدند. 3این روش نیز به کار برده شدند. همه آزمایشات 

 هایافته

 وش میکرو دایلوشن براث، اثیر ضید میکروبیی   ر در مطاقعه

 عصاره آبی بذر یونجه بر روی سیویه هیای اسیتاندارد قیسیتریا    

  نیوزا یلوکوکوس اورئوس، سیودوموناس آئروژ یتوژنز، استافیمونوس

 و اشرشیا کلی مورد بررسیی قیرار گرفیت. نتیایج نشیان دادنید      

عصاره بذر یونجه علیه استافیلوکوکوس اورئوس برابیر    MICکه

g/ml3311 اثر م ارکننیدگی   بوده یعنی در این غلظت دارای

 Bactriostatic و )MBC  9911آن در برابر غلظیت g/ml 

( از خییود Bactriocideبییوده و در آن غلظییت اثرکشییندگی   

نشان داد. عصاره مذکور در غلظت هیای مطاقعیه شیده در ایین     

 یثیرت ها مطاقعه و با روش های کار شده در آن بر سایر باکتری

  g/mlستریا در غلظتآن بر علیه قی MICنداشت. همينین 

مشاهده گردیید و اثرکشیندگی مشیاهده نشید.  بنیابراین       251

عصاره آبی گیاه یونجه بر باکتری های گر  منییی در ایین روش   

 فاقد تاثیر بود .

روش دیسك دیییوژن قطر هاقیه عید  رشید در میورد      در

استافیلوکوکوس اورئوس و قیستریا مونوسایتوژنز به ترتیب برابیر  

هیا هاقیه عید      میلیمتر بوده و در مورد سایر بیاکتری  3و  1225

رشدی اطراف دیسك حاوی عصاره مشاهده نشد که ایین نتیایج   

 کند.د میییت داده های روش میکرو دایلوشن براث را 
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 گیریبحث و نتیجه

بیمیاری ن تیری های عیونی در زمره شیناخته شیده  یماریب

هیای  تیآش  ره گریبان گیر انسان بیوده و هایی هستند که هموا

زیادی برای شناخت عوامل ایجاد کننده، درمیان و کنتیرل آن یا    

 آمیده،  دسیت  بیه  نتیایج  بیه  توجیه  (. بیا 9  صورت گرفته است

بذر یونجه در شیرای  آزمایشیگاهی    عصاره آبی که شد مشخص

ای بیر بیاکتری گیر     قابلیت ضد باکتریایی قابل مآحظیه دارای 

باشید وقیی   می      عهلوکوکوس اورئوس مورد مطاقیمثبت استاف

اسیت. یکیی از دالییل     ثیرت بر سایر باکتری های ذکر شده فاقد 

ی قوی از عصیاره آبیی   یاحتماقی عد  مشاهده اثرات ضد باکتریا

بذر یونجه در این تحقیق این است که ماده مؤثره واجید اثیرات   

که با توجیه بیه    باشدگیاه میی این گیاه در اسانس یضد باکتریا

اسانس در عصاره یك گیاه، مشاهده نشیدن اثیرات   ین یغلظت تا

ی از آن دور از انتظیار نیسیت. عامیل دیگیری کیه      یضد باکترییا 

تحت ت ثیر  ی عصاره یك گیاه را یممکن است اثرات ضد باکتریا

باشد. گیری و نوع حآل مورد استیاده میقرار دهد، روش عصاره

ك گییاه  هیای متییاوتی از یی   هیا و حیآل  یی که با روشهاعصاره

ی متیاوتی بر روی ییك  یتوانند اثرات ضد باکتریامی گرفته شده

 (.3از خود نشان دهند  باکتری خاص

 شیده  انجیا   تحقیقیات  از آمیده  دست به نتایج همينین

 بییانگر حساسییت   ،2118 سیال   در محققان از گروهی توس 

 اسانس از مشخصی دوز های استافیلوکوکوس اورئوس به سویه

 اوکاقپتوس اسانس که داد نشان این مطاقعه  ت.اس اوکاقیپتوس

 مقیاو   از استافیلوکوکوس اورئوس های ناشی عیونت های علیه

ضید   اثیر  از حاصیل  نتیایج  بیا  نتیایج  ایین  کیه  مؤثر است بسیار

 آوری اوکیاقیپتوس جمیع   جوشانده و آبی عصاره استافیلوکوکی

 (. 4دارد  مطابقت گلستان استان در شده

 از گییاهی  گونه 9روی بر نیجریه در شده انجا  تحقیقات

 ایین  از گونیه  8کیه   دهد می نشان منطقه این دارویی گیاهان

 درمیان  در تزشیکان  توسی   معمول طور به که دارویی گیاهان

 میی  اسیتیاده  تنیس دستگاه های عیونت و توست عیونت های

 (.3های استافیلوکوکوس اورئوس مؤثرند  سویه علیه بر شد

دارای فعاقییت   ونجهن می دهند که یمطاقعات مختلف نشا

(. 11د میکروبی وسیعی علیه بسیاری از باکتری ها می باشید  ض

و همکاران  علی احمدی همينین درمطاقعه ای مشابه که توس 

این عصاره در از بین بیردن   ثیرت انجا  گرفت نیز  2111در سال

 (.11باکتری ها به اثبات رسید  

د میکروبیی در گییاه   اثرات ضی  2119ك مطاقعه در سال ی

 میی  تیشین اد  بررسی این (. نتایج12یونجه را به اثبات رساند  

 بیا  همیراه  یا تن ایی به تواند می آبی بذر یونجه عصاره که کند

 عیونیت هیای   از برخیی  درمان برای میکروبی ضد عوامل سایر

 زنده برای سیست  در آزمایش حال این باشد. با باکتریایی میید

 بیه  و آن اثیر  و بررسی خواص عصاره ، حتماقیا سمیت ارزیابی

 در اسیتیاده  برای این عصاره  مناسب های غلظت آوردن دست

  .است الز  زنده موجود بدن

مطاقعات آینده بایستی اجزاء تشکیل دهنیده ایین گییاه را    

ضید   تجزیه کنند و هر کدا  از این اجزاء به تن ایی از نظر اثرات

ند. همينیین ارزییابی کلینیکیی    میکروبی مورد بررسی قرار گیر

برای تی بردن به امکان استیاده از این گیاه به عنوان مواد ارزان 

و با اثرات جانبی ک  برای تیشگیری و درمان عیونت های راییج  

بخصوص در مواردی که مقاومت دارویی و خطر عیونیت مجیدد   

 در آن باال است مورد نظر می باشد.

 تشكر و لدردانی

در مرکز تحقیقات داروهای گییاهی   ن تروژهکلیه مراحل ای

     رازی دانشگاه علو  تزشکی قرستان انجا  تذیرفت. شایسته است 

    از سرترست محتر  این مرکز جناب آقای دکتر ب یرا  رسیوقیان   

 کمیال  را حمایت نمودند آن ما اجرای در و ترسنل مربوطه که

 باشی . داشته را قدردانی و تشکر
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