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  برروی ) Trigonella foenum( گیاه شنبلیله نۀ آبی الکلی برگ و داۀاثرات ضد میکروبی عصار
  ها ی مختلف میکروبی سویه

  
  
  

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  چکیده             

با افزایش .  عفونی از عوامل مهم مرگ و میر در جهان هستندبیماریهای :زمینه و هدف
مقاومت باکتریها نسبت به داروهای شیمیایی و عوارض جانبی کم گیاهان دارویی ، امروزه ضرورت 

  . استفاده از گیاهان برای  ترکیبات ضد میکروبی  مورد توجه قرار گرفته است
% 70در این پژوهش عصاره برگ و دانه گیاه شنبلیله به روش خیساندن با اتانول  روش بررسی          

با روش رقیق سازی در محیط مایع و حساسیت ) MIC(کمترین غلظت جلوگیری کننده از رشد . تهیه شد
نتایج با آنتی بیوتیکهای جنتامیسین، سیپروفلوکسازین و . میکروبی با روش انتشار دیسک تعیین شد

س سویه های بالینی استافیلوکوکو: سویه های به کار رفته عبارت بودند از. فلوکونازول مقایسه شد
و دو سویه استاندارد کاندیدا آلبیکانس اورئوس، اشریشیا کالی ، کلبسیال نومونیه، انتروکوکوس فیسیوم و 

  .استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس ائروژینوزا
 به دست آمده از عصاره برگ شنبلیله برروی  استافیلوکوکوس اورئوس، MICکمترین  :یافته ها          

 و برای  عصاره دانه شنبلیله بر روی سویه استاندارد 64µg/mlبالینی با مقدار انتروکوکوس  فیسیوم 
بیشترین قطر هاله عدم رشد ایجاد شده به وسیله عصاره .  بود64µg/mlاستافیلوکوکوس اورئوس با مقدار 

ه میلی متر و در مورد عصاره دانه شنبلیله بر سوی23برگ شنبلیله برروی سویه استافیلوکوکوس اورئوس 
  .این عصاره ها بر مخمر اثر مهاری نشان نداد. بود)  میلی متر18(بالینی انتروکوکوس  فیسیوم

با توجه به اثرات ضد میکروبی عصاره برگ و دانه گیاه شنبلیله بر باکتریهای گرم  :نتیجه گیری
به کار مثبت می توان  این عصاره ها را در فرآورده های ضد میکروبی در صنایع داروسازی وغذایی 

  .لذا شناسایی و خالص سازی مواد ضد میکروبی عصاره ها توصیه می شود. گرفت
شنبلیله، ضد میکروبی، کمترین غلظت جلوگیری کننده از رشد، عصاره  :های کلیدی واژه
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  مقدمه
صرف گیاهان دارویی برای درمان سابقه ای به قدمت م        

های اخیر کاربرد گیاهان دارویی با سال در. عمر انسان دارد 
 کمتر و سازگاری بیماران به این ۀتوجه به عوارض وهزین

برای  داروها و به لحاظ وجود اثرات جانبی شناخته شده
گرچه امروزه بخش . داروهای شیمیایی ،افزایش یافته است

 اند تخمین زده ، داروهای مصرفی شیمیایی هستند عظیمی از
راورده های دارویی منشا ف مامیتکه دست کم یک سوم 

. تغییر شکل یافته اند  استخراج از گیاه ازیا پسشته و گیاهی دا
)1 (  

بیماری های عفونی در زمره شناخته شده ترین بیماریهایی        
مواره گریبان گیر انسان بوده و تالشهای زیادی ههستند که 

ورت درمان وکنترل آنها ص،  شناخت عوامل ایجاد کنندهبرای
هسته  اصلی ها استفاده از آنتی بیوتیک. )2و1(گرفته است 

دلیل درمان در عفونتهای باکتریایی را تشکیل می دهد ولی به 
 و وجود هاافزایش روزافزون مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری

 کمکی از جمله های کاربرد روش،عوارض جانبی داروها
ویژه ای پیدا  استفاده از گیاهان دارویی برای درمان اهمیت

  .)3( نموده است
  حبوباتۀگیاهی یک ساله و علفی از خانواد یاه شنبلیله،      گ

)(Fabaceae این گیاه و دانه  آن به دلیل داشتن .است 
نوگراسین می توانند دارای اثرات ضد فترکیبات ساپونینی و 

از برگ شنبلیله و دانه آن در ) . 4(میکروبی برجسته ای باشند
  ترشح شیر،شافزای ضد التهاب،  تسکین درد،رایبگذشته 

 همچنین  .)5(کرده اندتسکین سرفه استفاده می  ک وضد ل
بر طرف ) 7و6(،  این گیاه اثراتی همچون ضد دیابتۀبرای دان
 پیش گیری  ،)9( آنتی اکسیدانی،) 8(زودرس یائسگیکننده 

ضد ) 11(، کاهنده گی چربی خون،)10(کننده از سرطان سینه
 و جلوگیری کننده از آنزیم استیل )12( و ضد التهاب درد

همچنین در دو مقاله . کرده اندگزارش )  13(استراز کولین
و شایزونت پالسمودیوم ) 14(اثرات گیاه بر قارچهای رشته ای 

انتشار یاقته اما  ما به گزارشی در مورد اثرات ضد ) 15(
 بررسی به در این تحقیق. میکروبی آن دسترسی نداشته ایم
الکلی برگ و دانه گیاه  -اثرات ضد باکتریایی عصاره آبی 

  .ایمشنبلیله پرداخته 
  

  
  

   روش بررسی
     گیری عصارهگیاه وتهیه )1

 پـس از جمـع آوری از سـبزی          برگ و دانه گیاه شـنبلیله       
 گیاهـان   یـد کارشـناس هربـاریوم     أیتکاریهای اطراف کرمانشاه و   

 علـوم پزشـکی کرمانـشاه       دانشکده داروسـازی دانـشگاه    دارویی  
 پودر گرم   100برای عصاره گیری از     . مورد استفاده قرار گرفت   

بـه  % 70اتـانول   با   آن ۀ گرم از دان   100و   گیاه خشک شده     برگ
عـــصاره هـــا . شـــد اســـتفاده )Maceration(روش خیـــساندن 

جداگانه با قیف بوخنر و کاغذ صافی معمولی صاف وبا استفاده           
 درجـه تغلـیظ و   45 چرخـان در دمـای      از دستگاه تقطیر در خـال     

  .سپس برای خشک شدن کامل به کریستالیزور منتقل گرد ید
  سویه های میکروبی )2

  عبارت بودند ازپژوهشباکتریهای مورد استفاده در این         
 ، ATCC)25922( استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس

 یه و سوATCC) 27853( استاندارد یروژینوزاآسودوموناس 
، انتروکوکوس کلبسیال نومونیه های بالینی اشریشیا کالی،

کاندیدا آلبیکانس که از بخش عفونی بیمارستان امام فیسیوم، 
هر یک از این سوش ها  بر . خمینی کرمانشاه تهیه شده بودند
و سپس یم  کشت داد)MHA(روی محیط مولر هینتون آگار

مولر هینتون در محیط  مک فارلند 0,5سوسپانسیونهایی با رقت 
  . کردیم تهیه )MHB(براث 

 تعیین حساسیت میکروبی) 3
برای تعیین حساسیت سویه های میکروبی نسبت به عصاره        
انتشار با  شنبلیله از روش  برگ و دانه گیاه الکلی–آبی های 

بدین ترتیب که ابتدا از تمام سویه های  . استفاده شددیسک
مولر هینتون لند در محیط  مک فار0,5میکروبی غلظت معادل 

تهیه شد و سپس بر سطح محیط مولر هینتون آگاربه براث 
آنگاه دیسک های . نواخت کشت داده شدند صورت یک

 از عصاره mg/ml 100 در غلظت )پادتن طب(بالنک استریل 
غوطه ور گردید و بعد از خشک شدن در فاصله معین از 

 .ندار داده شدیکدیگر و از لبه پلیت بر روی سطح آگار قر
 درجه ی سانتی گراد انکوبه 37 ساعت در24پلیتها به مدت 

ن ـسیـامیـتـکهای جنـیوتیـتاندارد آنتی بـکهای اسـاز دیس. ندشد
  با  .دـتفاده شـت اسـرل مثبـتـظورکنـنـن به مـپروفلوکسازیـو سی
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قطر هاله عدم رشد اطراف دیسکها به وسیله ی   گیریاندازه    
  )16.(لیمتری نتایج مورد بررسی قرار گرفتکش می خط

  کننده رشدجلوگیری غلظت کمترینتعیین )4
)MIC(   

کننده رشد از روش  جلوگیری غلظت        برای تعیین کمترین
 در )Microdilution broth(رقیق سازی در محیط مایع 

 از µl 75 ه بدین ترتیب ک.  خانه استفاده شد96میکرو پلیتهای 
 نیم مک فارلند 1000/1با غلظت معادل (باکتری  سوسپانسیون

از غلظتهای  µl75به چاهک حاوی  ) 5/1 × 10 5برابر با 
 تا 2در غلظتهای متوالی ( عصاره در محیط کشت مختلف

g/mlµ1000(  از داروهای جنتامیسین،. گردیداضافه 
و ) هر دو دارو از شرکت داروسازی اکسیر(ینسسیپروفلوکسا
برای ) شده از دانشکده داروسازی کرمانشاهاهدا (فلوکونازول

سپس میکروپلیتها در . کنترل مثبت به همین روش استفاده شد
ه شد  ساعت قرار داد24مدت   درجه سانتیگراد به37انکوباتور 

 بدون  غلظتی از عصاره کمترینو پس از آن نتایج بر حسب 
و 16(ذکر شد MIC عنوان باباکتری  کدورت ناشی از رشد

زم به ذکر است که برای جلوگیری از بروز اشتباه در ال. )17
یافته ها هر سنجش دو بار تکرار شد که پاسخ تمامی آزمایشها 

  . یکسان به دست آمد
  یافته ها

 الکلی گیاه  -آبی  در این مطالعه اثر ضد میکروبی عصاره         
و دانه آن بر روی سـویه هـای     (Trigonella foenum) شنبلیله
  فیسیوم،  انترو کوکوس  نومونیه،پکلبسیال    کالی، اشریشیا بالینی،

ــ  ــدا آلبیک ــتافیلو   انسکاندی ــتاندارد اس ــویه اس ــین دو س  و همچن
 یروژینـوزا آو سودوموناس ATCC )25922(کوکوس اورئوس

)27853 (ATCC کـه نتـایج آن در   ورد آزمایش قرار گرفـت    م 
  . آورده شده است2و1جداول شماره 

 بـر روی سـویه      )MIC(در خصوص برگ شنبلیله کمترین    
ــالینی   ــای بـ ــوس ،هـ ــسیوم انتروکوکـ ــتاندارد  فیـ ــویه اسـ  و سـ

، و بیـشترین قطـر      g/mlµ 64با مقـدار   استافیلوکوکوس اورئوس 
 اسـتاندارد     استافیلو کوکوس اورئـوس   هاله نبود رشد نیز بر روی       

)mm 23 (ــود ــه شــنبلیله کمتــرین   ب ــرMICدر مــورد دان وی ر ب
  و بیشترین  ) g/mlµ  64(  استاندارداستافیلوکوکوس اورئوس

  
  

  
  

  بـا  ومـیـ فیـس  روکوکوسـدم رشد بر روی انت    ـاله ع ـطر ه ـق
تنهـا اثـر محـدودی بـه        دانه شنبلیله   . مشاهده شد  mm 18 قدارـم

 در غلظتهـای مـورد    شـنبلیله داد در حالی که برگنشان  کاندیدا  
  .مطالعه هیچ اثری بر روی کاندیدا آلبیکانس نداشت

  حثب
 دارای ویژگیهای فارماکولوژیک خاصی    نبلیلهگیاه ش        

اثر ضد قارچی آن در مطالعات مورد توجه قـرار گرفـت،             . است
ــا    ــوق، رایزوکتینی ــین قارچهــای بررســی شــده در مطالعــه ف در ب
ــه   ــایتیوم افانیــدرماتیوم مقــاومترین گون ســوالنی حــساسترین و پ

 از سویی مطالعـاتی نیـز در خـصوص        . نسبت به این گیاه بوده اند     
اثر ضد میکروبـی برخـی از گیاهـان خـانواده حبوبـات صـورت               

ولـی  ). 13(گرفته که با نتایج به دست آمده قابـل انطبـاق اسـت              
نتایج ما نشان داد که عصاره هیدروالکلی برگ و دانه ایـن گیـاه              

اثر ایـن عـصاره هـا بـر         . اثر مناسبی علیه کاندیدا آلبیکنس ندارد     
د آزمون قرار نگرفته است     قارچهای رشته ای در این تحقیق مور      
  .که ممکن است دارای اهمیت باشد

بر اساس نتایج بدست آمده مشخص مـی گـردد کـه اثـر         
ــر روی    ــاه شــنیلیله ب مهــاری و ضــد میکروبــی عــصاره هــای گی
باکتریهای گرم مثبت به طور مشخص بیشتر از باکتریهـای گـرم            
منفی اسـت حـساسیت بیـشتر باکتریهـای گـرم مثبـت در مقابـل                

مل ضد میکروبی در مطالعات مختلف مطـرح و مـورد تاییـد             عوا
قرار گرفته است و این مسأله ممکن است به علت وجود دیـواره             
سلولی غنی از پپتید وگلیکان و فقدان الیه غشا خـارجی در ایـن        

نتایج این تحقیق نیز یافته های قبلی را مـورد تائیـد            . باکتری باشد 
 نیز قطر هالـه عـدم رشـد          و MICبا توجه به سطح     . قرار می دهد  

 MICعصاره ها علیه باکتریهای گرم منفی و مقایسه آن با سطح            
و قطر هاله عدم رشد داروهای مورد آزمون مثل سپیروفالکسین          
و جنتانایسین مشخص می گـردد کـه هـیچ کـدام از دو عـصاره                

بــرای کنتــرل باســیلهای گــرم منفــی  Invitroمــورد بررســی در 
  .مناسب نمی باشد
د اثر مهاری مناسـب عـصاره بـر گونـه کاندیـدا             عدم وجو 

آلیکنس احتماالً حاکی از آن است که این گیاه اثر ضد قارچی            
مناسبی نـدارد ولـی عـدم دسترسـی بـه سـویه اسـتاندارد کانیـدا                 

  ه ای که ازـتـای رشـهـالعه روی قارچـدم مطـز عـس و نیـکنـآلی
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این تحقیق می باشد ضـرورت را بـرای بررسـی            مشکالت
  .بیشتر در مورد اثر ضد قارچ این عصاره فراهم می نماید

 عصاره های مورد بررسی بـسیار بـاالتر         MIC   اگر چه مقادیر    
باید به ایـن نکتـه توجـه         دارو ها در این مطالعه است ،         MICاز  

 های به دست آمده نتیجه عصاره تام اسـت کـه            MICنمود که   
ای بسیاری از ترکیبات خنثی در برابر باکتری و یا قارچ نیـز             دار

هــست کــه در صــورت جداســازی ترکیبــات غیــر مــوثر و       
جداسازی، شناسایی و آزمایش دوباره این گونه تغییرات قطعـا          

  . بسیار کمتر خواهند شدMICمقادیر 
با توجه به افزایش روز افزون مقاومت میکروبی نـسبت بـه                   

  های کار محققان یافتن اولویتیکی از  ای رایج،آنتی بیوتیکه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

بــه اینکــه و بــا توجــه اســت میکروبــی ترکیبــات جدیــد ضــد    
مـی   ،گیاهان دارویی دارای عوارض و هزینه کمتری می باشند        

یکی از منابع داروهای ضد میکروبی باشند بر طبق نتـایج            توانند
 گیاه شنبلیله دارای اثـرات      ۀگ و دان  این مطالعه ثابت شد که بر     

و قابل توجهی علیه باکتریهای گرم مثبـت اسـت          ضد میکروبی   
 باشـد   استفاده در درمان عفونتها برایمی تواند یک منبع طبیعی    

، بررسـی اثـرات     خـالص سـازی   ،  لذا جداسازی ترکیبات موثره   
 تهیه ی فرموالسـیون دارویـی پیـشنهاد         برای ضد میکروبی آنها  

 .می گردد

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 )µg/ml ( عصاره هیدروالکلی برگ و دانه شنبلیله بر علیه میکروارگانیسم ها بر حسبMIC) (کم ترین غلظت جلوگیری کننده از رشد: 1جدول شماره 

 عصاره/میکروارگانیسم برگ شنبلیله دانه شنبلیله سیپروفلوکساسین جنتامیسین فلوکونازول

  کلبسیال پنومونیه 1000 512 8 2  ---- -
 

  اشریشیاکالی 512 512 4 4  ---- ---
 

سودوموناس     آیروژینوزا  256 512 4 4  ---- -
  استاندارد

 
-- ----  4 4 64 64 

 
 

  استاندارداستافیلوکوکوس اورئوس 
 

- ----  
  

- ----  

8  
  

- ---- 

4  
  

- ---- 

128  
 
512 

64  
  
1000> 

  انتروکوکوس فیسیوم
  

 کاندیدا آلبیکنس
            

 میلیمترر هاله نبود رشد بر حسبمیزان قط

 کلی برگ و دانه شنبلیله علیه میکروارگانیسم هاقطر هاله عدم رشد در حضور عصاره هیدروال:2جدول

 عصاره/میکروارگانیسم برگ شنبلیله دانه شنبلیله سیپروفلوکساسین جنتامیسین فلوکونازول

  کلبسیال پنومونیه ---- - 10 23 20  .......
 

  یشیاکالیاشر 14 15 17 23  ---- ---
 

سودوموناس     آیروژینوزا  ---- ---- 24 25  ---- -
  استاندارد

 
-- ----  

  
16  

21  
 

---- 

21  
 

---- 

18  
 
10 

15  
 
8 

  انتروکوکوس فیسیوم
  

 کاندیدا آلبیکنس
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