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 8/3/1397 تاریخ تصویب:      3/1/1397تاریخ دریافت: 

 چکیده
ل از پتانسی است، دنیا اعالم شده سبب قدرت تکثیر باالیش جزو بدترین گیاه هرزکه بهرغم اینیعل Eichhornia crassipes گیاه سنبل آبی

هدف مطالعه با  این ،های هرز استکه رویکرد جدید و نوآورانه محققان، استفاده داروئی از علفجائینآاست. از  خوردارفیتوشیمی خوبی بر
برگ گیاه  خشک زا انجام پذیرفت. پودرهای آبی و هیدرومتانلی گیاه مهاجم سنبل آبی بر عوامل بیماریضد میکروبی عصاره اثرات ارزیابی

و  زای آبزیضدمیکروبی بر روی دو گونه بیماری فعالیت شد. گیریروش خیساندن عصارهو آب به درصد 80ل وسنبل آبی با دو حالل متان
و  100، 20، 5های قطر هاله عدم رشد از آزمون انتشار در آگار با استفاده از چاهک بر روی غلظت .بررسی قرار گرفت مورد سه گونه بالینی

( MIC) سازی آگار حداقل غلظت مهارکنندگی رشدها بررسی شد. با استفاده از روش رقیقگرم بر میلی لیتر ار هر کدام از عصارهمیلی 400
زای بیشترین هاله عدم رشد را بر روی گونه بیماری ی هیدروالکلی،( تعیین گردید. عصارهMBCها )داقل غلظت کشندگی  باکتری عصارهو ح

ر ضد میکروبی را نشان داد بیشترین تاثی Escherichia coli داشته است. عصاره آبی نیز  بر روی گونه Streptococcus iniaeآبزی 
(05/0≥P .) ولی اشرشیا ک که های باکتری مورد بررسی نشان دادتست مستقل بر روی تاثیر نوع حالل بر گونهزمون تیآدوتائی مقایسه
(.  P<05/0) داری تحت عصاره آبی و استرپتوکوک اینیائی تحت عصاره هیدرومتانلی افزایش فعالیت ضد میکروبی نشان دادندطور معنیهب

لیتر تعیین گردید. عصاره گیاه هرز سنبل آبی گرم بر میلیمیلی 512تا  128( MBCلیتر و )بر میلی گرممیلی 256تا  64بین  MICمقادیر 
ل مورد باشد و نوع حالهای ثانویه موثر از گروه ترکیبات فنلی، تانین و آلکالوئیدی دارای اثرات ضد میکروبی میسبب وجود متابولیتهب

 موثر است.استفاده در میزان فعالیت ضد میکروبی آن 

 .Water hyacinth، یکروبیضد م یتفعال آبی، یعصاره یدرومتانلی،هعصاره  واژگان کلیدی: 
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 مقدمه  . 1
آبی بومی منطقه آمازون در برزیل  سنبلگیاه 

در تاالب  1393بوده و در ایران برای اولین بار در سال 
 Mozafarian andعینک مشاهده گردید )

Yaghoubi, 2015سبب سرعت تکثیر ه(. این گونه ب
-باالیش در مناطق تاالبی، تنوع زیستی  را به خطر می

ف تلاندازد. مقاومت باالی این گیاه و تحمل شرایط مخ
زیستی باعث گسترش جهانی آن شده و کنترل آن را 

ی گونه 100عنوان یکی از هرو بسخت کرده است. از این
 جهانآبزی  جزو بدترین علف هرز علف هرز مهاجم و

( IUCN) توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت
 ,.Téllez et al) ثبت شده است 2008 در سال

گیاه سنبل آبی از دیر از طرفی ساقه و برگ  (.2008
-باز برای درمان تورم و زخم مورد استفاده قرار می

 (. در تب سنتی کشورRorong et al., 2012) گرفت
( Ayurvedaهندوستان و در مکتب درمانی آیورویدا )

های از روغن حاصل از گلبرگ این گیاه در درمان زخم
-می الریه و بیماری گواتر استفادهعفونی پوستی، ذات

 Vadlapudi, 2010; Jyoti Das andود )ش

Pathak, 2013; Kumar et al., 2014.)  تحقیقات
های اکسیدانی را از عصارهزیادی نیز فعالیت آنتی

 Chantiratikulدهند )می این گیاه گزارش مختلف

et al., 2009; Ho et al., 2012; 
 Surendraraj et al.,   2013; Kumar et al., 

2014; Haggag et al., 2017.) 
ب سبهست که این گیاه  با ها حاکی از آنبررسی

اش  در شرایط داشتن مواد موثره و متابولیت ثانویه
های آزمایشگاهی در کنترل عوامل میکروبی و سلول

 عنوان یک گیاه داروئی موثر بوده استهسرطانی ب
(Lenora et al., 2015; Aboul-Enei et al., 

2014; Jayanthi and Lata, 2013; 

Thamaraiselvi and Jayanthi, 2012.) 
یکی از مشکالت موجود در ارتباط با کنترل  
-از جمله باکتری است. هاآن وئیها، مقاومت دارباکتری

توان به موارد ذیل های بالینی و آبزی مورد تحقیق  می
اشاره کرد که در این بررسی مورد سنجش قرار گرفت، 

استافیلوکوکوس اورئوس که باکتری طوریهب
(Staphylococcus aureus در بیش از  )درصد  90

های استافیلوکوک به پنیاز بیماران مبتال به عفونت
 Harbarthدهند )سیلین پاسخ نمیآمپی سیلین و یا

et al., 2008; Otter et al., 2009اشرشیاکلی .) 

و  نوزادان اسهال بیماری عامل همچنان انتروپاتوژنیک،
 در کشورهای در گیرهمه و گیرتک صورتبه کودکان

 (.Alikhani et al., 2013شود )دیده می حال توسعه
های سودوموناس آئروژینوزا سومین عامل عفونت

بیمارستانی بعد از استافیلوکوک اورئوس و اشرشیا کلی 
در  های ناشی از این باکتری غالباًاست وعفونت

کیستیک گزارش فیبرو های ادراریها، عفونتسوختگی
ائی ی با تولید بیوفیلم توانعالوه این باکترهشده است. ب

محافظت در برابر سیستم ایمنی میزبان و عوامل ضد 
 ,.Vanhems et alکند )می میکروبی مختلف را ایجاد

 لبطموناس هیدروفیال یک باکتری فرصتآئرو .(2000
 تکه تح آبی استمهم در صنعت پرورش ماهیان گرم و

-شود. محیطزا تبدیل به یک پاتوژن میشرایط استرس

های آیروموناس، عنوان منبع اصلی باکتریهای آبی به
عنوان منبع اصلی این همورد توجه هستند و ماهی ب

 (.Sharma et al., 2010باشد )میکروارگانیسم می
 استرپتوکوک اینیائی عامل بیماری

بوده  که در ماهیان آب شیرین و  استرپتوکوکوزیس
های گرمابی و سرد در مناطق دریائی و در محیط

را منجر شده مختلف دنیا  مشکالت و خسارات فراوانی 
بوده و دامنه متنوع میزبانی  نوزاست. این باکتری زئو

ای آن منجر شده که  کنترل آن از اهمیت ویژه
 .(Soltani et al., 2014) برخوردار باشد

ی زمین گسترش وجه به گرمای جهانی کرهتبا 
 Shanab et) است ناپذیرجمعیت سنبل آبی اجتناب 

al., 2010)برداری از این . در طی سالیان اخیر بهره
عنوان یک منبع داروئی هب های هرز آبیزیست توده

 ,Lata and Dubeyمورد ارزیابی قرار گرفته است )

تا با  شدیمرو در این بررسی برآن (. از این2010
های مواد موثره در این گیاه مشکالت استفاده از قابلیت

-هرهبوجود آمده از تکثیر باالی این گیاه مهاجم  را بههب

استحصال بهترین  جهت برداری داروئی بدل نمائیم.
کیفیت و کمیت مورد نظر  این مواد موثره نوع حالل 

ان بی، فصل و مکگیری، بافت انتخامصرفی، روش عصاره
 جغرافیایی برداشت گیاه بسیار تاثیر گذارد است

(Treutter, 2001; Derita et al., 2009).  از طرفی
که تنوع مواد موثره استحصالی ممکن با توجه به این

 افزا یا بازدارنده داشتهاست اثر هم
 Surendraraj et al., 2013; Aboul-Enein)باشد 
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et al., 2014 )جهت بررسی تاثیر نوع   تحقیق ، این
های ثانویه گیاه هرز حالل بر  استحصال  متابولیت

سنبل آبی مهاجم به منابع تاالبی شمال ایران انجام 
  شد.

 

 ها. مواد و روش2
 گیریآوری و عصارهجمع .2.1

پس از برداشت برگ گیاه سنبل  1395در پائیز 
اقع زنده و آبی از تاالب انزلی به ایستگاه تغذیه و غذای

در بندر انزلی  منتقل شد. پس از تایید گونه گیاه هرز 
(Holm et al., 1977برگ ،) وها با آب شسته شده 

گراد خشک و سپس درجه سانتی 30در آون، در دمای 
گیری به پژوهشکده مواد اولیه عصارهآسیاب شد. جهت 

و گیاهان داروئی دانشگاه شهید بهشتی تهران منتقل 
 هایستحصال مواد موثره با توجه به بررسیشد. جهت ا

 80صورت گرفته دو حالل قطبی آب و هیدرومتانل 
دست آماده با میانگین درصد انتخاب شد. پودرهای به

لیتر حالل  میلی 10ازاء هر یک گرم دربه میکرون 5قطر 
گیری سه ساعت خیسانده شد. عمل عصاره 48مدت به

 واتمن صافی کاغذ سطعصاره تو بار تکرار گردید. سپس
خال  در تقطیر دستگاه کمک به فیلتر شد.

دمای  در ( Rotary Evaporator Heidolphآلمان)
-Arabshahi)شد  تغلیظ گرادسانتی درجه 40

Delouee and Urooj, 2007 از هر صد گرم ماده .)
نشان  1طور که در جدول همان  خشک این گیاهی

گرم عصاره نیمه جامد از  29و  12ترتیب داده شده  به
ت دسگیری با حالل آبی و هیدروالکلی بهطریق عصاره
دست آمده تا بررسی میکروبی در های بهآمد. عصاره

 درجه نگهداری شدند. 4 دمای
 

 سنجی )ضد باکتری(آزمون زیست .2.2
و هیدرومتانلی گیاه  آبی عصاره آزمون این در

ضد میکروبی بر روی  لیتفعا بررسی سنبل آبی جهت
مورد بررسی  2باکتری با مشخصات مندرج در جدول  5

 قرار گرفت.

 

 روش–هابررسی اثر ضد میکروبی عصاره .2.3
 انتشار چاهک

گیاه  مختلف هایعصاره یکروبیم ضد فعالیت
 طریق از زابیماری هایگونه برابر سنبل آبی در

روش نفوذ رشد باکتری و به عدم هاله قطر سنجش
( مورد بررسی قرار گرفت. Well diffusionچاهک )

در این روش پس از آماده کردن سوسپانسیون میکروبی 
( با cfu/mL 810×5/1فارلند )با کدورت معادل نیم مک

استفاده از سوآپ استریل بر سطح محیط کشت مولر 
ها انجام هینتون آگار، کشت یکنواختی از باکتری

متر با استفاده میلی 6هائی به قطر گرفت. سپس چاهک
از انتهای پیپت پاستور استریل در سطح محیط کشت 

میکرولیتر  20ها با استفاده از ایجاد شد کف چاهک
مدت ها بهمحیط کشت ذوب شده پوشانده شد و پلیت

میکرولیتر  50دقیقه در یخچال قرار گرفتند. سپس  15
، 20، 5های های مختلف در غلظتاز هر یک از عصاره

لیتر تهیه شده و در گرم بر میلیمیلی 400و  100
ها به انکوباتور منتقل چاهک مربوطه ریخته شد. پلیت

 37های بالینی در دمای ساعت سویه 24مدت و به
درجه  28های آبزی در دمای گراد و سویهدرجه سانتی

-الهه گیری قطربا اندازه گراد گرماگذاری شدند.سانتی

ها های عدم رشد، میزان حساسیت یا مقاومت باکتری
ی مختلف مورد سنجش قرار گرفت. هانسبت به عصاره

گیری به های عصارهعنوان شاهد منفی، از حاللبه
یک بیوتتنهائی و برای شاهد مثبت نتایج آزمون آنتی

 .(CLSI, 2012کلرامفنیکل استفاده شد )
 

غلظت مهارکننده رشد  ترینتعیین کم .2.4
 باکتری

ترین غلظتی از )کم MICدستورالعمل تعیین 
ی مورد بررسی که سبب مهار رشد باکتری ماده
گردد( بر اساس استانداردهای ارائه شده توسط می

 .یبرداربازده عصاره مورد بهره -1جدول 

 حالل )گرم(  پودر خشک برگ سنبل ) میلی لیتر( حجم حالل مورد استفاده عصاره نهائی ) گرم( )درصد( بازده

 هیدرو متانل 10 100 2/1 12

 آب 10 100 9/2 29
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CLSI (Clinical and  laboratory standard 

institute ،) ها در انجام شد. استوک مناسبی از عصاره
ساخته و از آن  (DMSOسولفوکساید ) متیلدی حالل

تر لیگرم بر میلیمیلی1024تا غلظت  32سری رقتی از 
 96 هایبا استفاده از محیط مولر هینتون براث در پلیت

سپس سوسپانسیونی از کشت تازه خانه تهیه گردید. 
فارلند نظر معادل نیم مک ساعته( سویه مورد 18-24)

از آن سوسپانسیونی به  در محلول نمکی نرمال تهیه و
مولر هینتون براث تهیه و در نهایت به  با 1:100سبتن

از سویه  باکتری  CFU/ml 610×1-5/0هر چاهک  
مورد سنجش اضافه گردید. با اضافه شدن 

ی مورد سوسپانسیون باکتری، غلظت نهایی ماده
 حاوی هایشود. پلیتبررسی در هر چاهک نصف می

گرماگذرای های بالینی جهت سویه نمونه از رقت سری
های آبزی در و سویه گرادسانتیدرجه  37در دمای 

قرارداده شدند. پس از  گرادسانتیدرجه  28دمای 
ها از لحاظ داشتن کدورت بررسی گرماگذاری، چاهک

ی رشد، تعیین و ترین غلظت مهار کنندهشده و کم
 مورد در. گردید ثبت لیترمیلی بر گرمبرحسب میلی

 باعث کشت محیط در شدن حل زا پس که هاییعصاره
استفاده  Resazurine معرف از شدندمی کدورت ایجاد

های بدون های دارای رشد از چاهکگردید تا چاهک
های تعیین ی آزمایشرشد تمیز داده شوند. برای همه

MIC  سه تکرار انجام شد. همچنین جهت کنترل
 هایی جهت کنترل منفی )چاهکیکیفی تست، چاهک

محیط کشت مایع(،  میکرولیتر 200که تنها حاوی
میکرولیتر  100کنترل مثبت )چاهکی که حاوی 

میکرولیتر سوسپانسیون رقیق  100محیط کشت و 
 ی باکتری( در نظر گرفته شد.شده

 

 MBC (Minimum Bactrialانجام تست  .2.5

concentration) 
 MBC ی باکتری ترین غلظت کشندهتعیین کم

ی مورد بررسی است که سبب غلظتی از مادهبه معنای 

از تعداد میکروارگانیسم مورد درصد  9/99رفتن  از بین
گردد. برای تعیین این غلظت بعد از مشخص بررسی می

از محتویات هر چاهک بدون  MIC  µl 100 شدن
ار آگ زدن، بر روی یک پلیت نوترینترشد، پس از هم

 24مدت ری بهبه شکل چمنی کشت داده شد. گرماگذا
ترین غلظتی از ساعت در دمای مناسب انجام شد و کم

گونه رشد باکتریایی برای آن مشاهده عصاره که هیچ
ت ی باکتری ثبترین غلظت کشندهعنوان کمنشد، به

  .گردید

 
 تجزیه و تحلیل آماری .2.6

های منظور مقایسه اثر ضد میکروبی عصارهبه
-مورد بررسی، آزمایش هایمختلف علیه میکروارگانیزم

 و SPSS 18 ها در سه تکرار انجام شد. از نرم افزار
طرفه و پس آزمون آزمون آماری آنالیز واریانس یک

ا هو توکی برای بررسی اختالفات بین میانگین دانکن
استفاده شد. بعد از بررسی  05/0داری در سطح معنی

تست مستقل جهت زمون تیآها از توزیع نرمال داده
 ررسی تاثیر نوع عصاره استفاده شد. ب

 

   . نتایج3
 هایمیانگین قطر هاله عدم رشد میکروارگانیزم

ی مختلف سنبل آبی در هامورد آزمایش در برابر عصاره
های آبی و داده شده است. عصاره 3جدول 

هیدرومتانلی سنبل آبی دارای اثر ضد میکروبی 
زای بالینی باکتری بیماری یگونه  3 متفاوتی بر روی

میلیگرم بر  400گونه آبزی نشان دادند. غلظت  و دو
 داری، تاثیر مهاری بیشتری نشانطور معنیلیتر بهمیلی

 جز باکتریهها  ب(. در تمام سویهP<05/0) داد

Pseudomonas aeruginosa  این اختالف با آنتی
(. در بین P<05/0) دار بودبیوتیک کلرامفنیکل معنی

دو نوع عصاره مورد بررسی تاثیر ضد میکروبی عصاره 
هاله  با Escherichia coliی بالینی آبی برای سویه

 .مورد استفاده هاییسممشخصات ارگان -2جدول 

 عامل بیماری نام باکتری ATCCشماره استاندارد  مشخصات ظاهری

 مسمومیت -عفونت های بیمارستانی Staphylococcus aureus 6538 کوکسی گرم مثبت

 عفونت دستگاه گوارش Escherichia coli 8739 کوکوباسیل گرم منفی

 عفونت های بیمارستانی و پوستی Pseudomonas aeruginosa 9027 کوکوباسیل گرم منفی

 زئونوز -ایرومونازیس ماهیان گرمابی  Aeromonas hydrophila 7966 باسیل گرم منفی

 زئونوز -استرپتوکوکوزیس ماهیان سردابی Streptococcus iniae 29177 کوکسی گرم مثبت
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بیشتر بود. عصاره  مترمیلی 3/15±1 عدم رشد
هیدرومتانلی بیشترین تاثیر را بر روی گونه آبزی 

Streptococcus inia 3/12±6/0 با هاله عدم رشد  
ای که بین تاثیر عصاره در مقایسه. نشان داد

هیدرومتانلی نسبت به عصاره آبی بروی ایجاد هاله عدم 
تست مستقل انجام با آزمون  مقایسه دوتائی تی رشد

داری  تحت عصاره آبی طور معنیه شد اشرشیا کولی ب
برگ سنبل آبی و استرپتوکوک اینیائی تحت عصاره 

 دنهیدرومتانلی افزایش فعالیت ضد میکروبی نشان داد
(05/0>Pدر سایر موارد نوع عصاره تاثیر معنی  .)داری 

 E. coli ،S. iniaeرا نشان نداد. در این بررسی 
 هایحساسیت بیشتری را در برابر عصاره S.aureusو

  مختلف از خود نشان دادند.

دهد که نشان می 4و  3 هایبررسی جدول
در بررسی عصاره هیدرومتانلی مربوط  MICکمترین 

  لتر برآورد گردید و گونهگرم بر میلیمیلی 64غلظت به 
S. iniae  و  کمترینMIC   این بررسی در عصاره آبی

 MBCکمترین  با همین میزان بود. E. coli مربوط
های براورد شده نیز در این راستا  مربوط به گونه

E. coli  وS. iniae بیشترین مقاومت باکتریائی . بود

گرچه این مقاومت  ،دیده شد P. aeruginosa در گونه
ل بیوتیک کلرامفنیکباکتریائی در مقایسه با آنتی

 .(P≥05/0) داری نشان نداداختالف معنی
 

 گیری. بحث و نتیجه4
خاطر پیچیدگی مکانیسم جذب دارو توسط ه ب
ها، بسیاری از داروها که هوشمندانه نیز طراحی پاتوژن

 تاثیرندمیکروبی بی در کنترل عوامل ،اندشده
(Cushnie and Lamb, 2005). های یکی از راه

استفاده از ترکیبات ضد  کنترل مقاومت داروئی باکتریها
طبیعی است که اثرات زیست  ءمیکروبی با منشا

 ,.Fareed et al) محیطی کمتری نیز داشته باشد

رویکرد جدید و نوآورانه محققان، استفاده  (2008
 شدههای هرز است، تا چالش ایجاد داروئی از علف

 Haggag et) توسط گیاهان هرز به فرصت بدل شود

al., 2017 .) گیاه هرز سنبل آبی گسترش وسیعی بر
روی کره زمین پیدا کرده و از مناطق گرمسیری تا نیمه 

 ,Joshi and Kaurگرمسیری، جنگل های بارانی )

 های پرو وتا  مناطق سردسیری چون کوه(  2013

 Zhang) بر گرفته استدر کانادا را در   Clairدریاچه

 مختلف. یها( در غلظتیلیمترهاله عدم رشد برحسب م) قطر ی سنبل آب یعصاره ها یضد باکتر یتفعال -3جدول 

 *کنترل **کنترل (mg/mlغلظت عصاره )     میکروارگانیسم  عصاره

  25 50 100 400 (-) )+( 

 

 

 هیدرومتانلی

Staphylococcus aureus e 3/0±7  8±0/6 d  11 ±0/5  c 11/3±0/3 b 6 25 a 

Escherichia coli 6 7±0/5 d 9/6±0/3 c 11/6 ±0/3 b 6 22 a 

Pseudomonas aeruginosa 6 6 6 10/3±0/6 a 6 11 a 

Aeromonas hydrophila 6 6 10±1 c 11/6±0/3 b 6 30 a 

Streptococcus iniae e 5/0±8   10±1 c 9±0/5  c 12/3±0/6 b 6 25 a 

 

 

 آبی

Staphylococcus aureus 6 4±0/5 d 10/3±0/6 c 11±1 b 6  25a 

Escherichia coli e 5/0±8 9±0/5 d 11/6±0/3 c 15/3 ±1 b 6 22 a 

Pseudomonas aeruginosa 6 6 6 9/6±0/3 a 6 11 a 

Aeromonas hydrophila 6 6 8/3±1 c 11/3±2 b 6 30 a 

Streptococcus iniae 6 6 9/3±0/3 c  10/6±0/3 b 6 25a 

متر قطر چاهک میلی 6قطر و  DMSO -  % 5، **کنترل منفی:  (µg/ml 30کنترل مثبت: کلرامفنیکل )*  (µg/ml 30کنترل مثبت: کلرامفنیکل )* 

 است.

 .یسنبل آب یرگ یدرومتانلیو ه یآب ی( عصاره ها MBC  ) mg/mlو  MIC یرمقاد -4جدول  

 عصاره آبی  عصاره هیدرومتانلی میکروارگانیسم 

 MIC MBC MIC MBC 

Staphylococcus aureus 128 256 128 256 

Escherichia coli 128 256 64 128 

Pseudomonas aeruginosa 256< 512 256< 512 

Aeromonas hydrophila 256 256< 256 512 

Streptococcus iniae 64 128 128 256 
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et al., 2010; Adebayo et al., 2011.)  
متانلی و آبی در بررسی حاضر، عصاره هیدرو

-ماریها بیتوانسته هاله عدم رشد برای گونه سنبل آبی

در مورد بررسی تاثیر   زائی بالینی و آبزی ایجاد کند.
ای هضدمیکروبی عصاره گیاه سنبل آبی بر روی  گونه

کنون بررسی انجام نشده است و بررسی فوق آبزی تا
های استحصالی از برگ این ن است که عصارهآحاکی از 

ای زگونه گرم منفی و مثبت بیماری گیاه  بر روی هر دو
ی گرم آبزی اثر مهاری دارد. این تاثیر بر روی گونه

مثبت استرپتوکوک اینیائی نسبت به سویه گرم منفی 
 هک نشان داد نتایجر بود. آیروموناس هیدروفیال بیشت

این اثر مهاری تحت عصاره هیدرومتانلی نسبت به 
باکتری داری بر روی طور معنیهعصاره آبی ب

 استرپتوکوک بیشتر است. 

های انجام طور که جدول مروری بررسیهمان
( 5زای بالینی )جدول  های بیماریشده بروی گونه

 ;Rehman et al., 2016)بررسی  جزهدهد بنشان می

Isebe, 2016 ،) در مورد اشرشیا کولی در سایر بررسی
های گیاه سنبل آبی بر ضد میکروبی عصاره ها تاثیر

های بیماریزای بالینی با تحقیق فوق روی سه گونه
های سایر محققین در . در مرور بررسیاست مشابه بوده

های الکلی و آبی بر روی مقایسه اثر مهاری عصاره
ند چ ربوده ه کولی، تاثیر عصاره الکلی بیشتراشرشیا 

 Haggag et) دار گزارش نشده استاین افزایش معنی

al., 2017; Fareed et al., 2008) .که دردر حالی 
داری هاله عدم رشد در عصاره طور معنیهبررسی ب این
میزان هاله عدم رشد در دوز مشاهده شد.  بیشترابی 

گرم منفی آئروژینوزا  حداکثر عصاره بر روی گونه 

ید بیوتیک کلرامنیکل براورد گردنزدیک به دیسک آنتی
 دار نبود. و  این اختالف معنی

مواد فیتوشیمیائی موجود در برگ عصاره آبی 
نفی های گرم مگیاه فوق پتانسیل از بین بردن باکتری

ی هاداری  قادر به کنترل باکتریطور معنیهرا دارد و ب
و  Bordetella bronchisepticaچون  گرم مثبتی

Bacillus cereus  .ترکیبات  در این تحقیق نیست
فیتوشیمائی غربال شده  موجود در عصاره برگ سنبل 

را دارای خاصیت ضدمیکروبی قوی و آنتی  آبی
(. Kumar et al., 2014) اکسیدانی گزارش کرده است

گیری در باره ائروژینوزا و تحقیق حاضر این نتیجهدر 
های گرم مثبت اما باکتری ،اشرشیا کولی صادق بود

استرپتوکوک اینیائی و استافیلوکوک اورئوس نیز هاله 
 های عدم رشد متاثر از عصاره های استخراجی داشتند.

که خاصیت داروئی و ضدمیکروبی جائی نآاز 
های ثانویه و تاثیر این خاطر وجود متابولیتهگیاهان ب

 Kumar et) های هدف استلمواد موثره بر روی سلو

al., 2014 .) کمیت و کیفیت این مواد، به عواملی چون
اندامی از  مصرفی، زمان و مکان برداشت گیاه، حالل
 گیرد، وابسته استگیاه که مورد استفاده قرار می

(Fareed et al., 2008)،  تغییر این عوامل محیطی و
آزمایشگاهی در غربالگری فیتوشیمیائی گیاه سنبل آبی 

تواند منشا این می ،ده استنشان داده ش 6در جدول 
ها باشد. تفاوت جغرافیای زیستی و عوامل تفاوت

های محیطی بر روی میزان عصاره دهی توسط حالل
-که میزان بازده عصارهطوریهیکسان نیز موثر است ب

نشان داده  1 طور که در جدولدهی در بررسی ما همان
درصد و این میزان با حالل  28با حالل آب  ،شد

 .یه سنبل آب یاگ یکنترل شده با عصاره ها یکروبیبر عوامل م یمرور -5جدول 
 منبع عوامل باکتریائی کنترل شده

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella typhi 

Fareed et al., 2008 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus ,Bacillus subtilis , Streptococcus faecalis  Shanab et al.,2010 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Acinetobacter sp., Bacillus subtilis, Proteus 

mirabilis, S. typhi, Schigella dysenteriae, Klebsiella pneumoniae*, Salmonella Paratyphi*    

Baral et al., 2011 

Staphylococcus albus Jayanthi  and Lalitha , 

2013 

Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis , Bacillus subtilis , Pseudomonas aeruginosa Joshi and kaur, 2013 

Proteus vulgaris, Salmonella typhi, Streptococcus mutans, Bordetella bronchiseptica*, 

Bacillus cereus* 

Kumar  et al., 2014 

Escherichia coli, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Lactobacillus casei, Pseudomonas 

aeruginosa 

Haggag et al. 2017 

Staphylococcus aureus , Bacillus subtilis ,salmonella typhimurium, Escherichia coloi* Isebe, 2016 

Eschericha coli, Staphylococcus aureu, Bacillus subtilis, Shigella flexenar, Pseudomonas 

aeruginosa , Salmonella typhi* 

Rehman et al., 2016 

 عصاره سنبلمقاوم نسبت به *
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بازده در نپال،  .باشدمی برابر درصد 12 هیدرومتانلی
 3و  32ترتیب عصاره دهی با حالل آبی و متانلی به

در  .(Baral et al., 2011) درصد گزارش شده است
 Chantiratikul et) 9/16 متانلیکشور تایلند باحالل 

al., 2009 )هو در کشور هند با حالل آبی و اتانلی ب-
 Surendraraj et) برآورد گردید 9/7و  2/22 ترتیب

al., 2013.)  
اثر ضد میکروبی نه تنها به گونه و حالل مورد 
 ،استفاده در استخراج مواد موثره گیاهی وابسته است

یرد گبلکه به اندامی از گیاه که مورد استفاده قرار می
 هک نشان دادمطالعات که طوریهشود. بنیز مربوط می

برگ گیاه سنبل آبی تاثیر ضد میکروبی بیشتری نسبت 
(. در سایر Fareed et al., 2008) به ریشه دارد

ا چون هاندام و دیگرها این تفاوت بین برگ گیاه بررسی
 ,Joshi and Kaur) نیز گزارش شده استساقه و گل 

2013; Kumar et al., 2014; Haggag et al., 

بررسی بر روی گیاهان ماکروفیتی نیز نشان  (.2017
های حاصل از برگ در عصاره داده است که عموماً

های گیاهان بیشترین خاصیت مقایسه با بقیه قسمت
 ,.Ncube et al) دهدضد میکروبی را نشان می

2011)  . 
عصاره متانلی بیشترین خاصیت میکروبی را در  

 Jayanthi) استنشان داده  های مروریبین بررسی

and Lalitha,  2013; Joshi and Kumar, 

های فیتوشیمیائی انجام شده بر روی غربالگری(. 2013
)اسیدهای فنلیک   گیاه سنبل آبی حضور ترکیبات فنلی

 ئیدتانین و ساپونین و ترپنو و فالونوئیدها( , آلکالوئید،
بر   های انجام شدهبررسی (.6جدول ) داردرا بیان می

 هایعصاره کنترل شده باهای میکروارگانیسم روی
های ثانویه مستخرج را سنبل آبی، حضور متابولیت

ا ه. محققین این بررسیکندعامل این تاثیر بیان می
میکروبی ی یاد شده را عامل فعالیت ضد مواد موثره

  عصاره این گیاه بیان نمودند.
میکروبی این روی مکانیسم ضد بر هابررسی

ن ها با اتصال به پروتئیتانین ،دهدها نشان میمتابولیت
 دشونمی باکتری و توقف سنتزش مانع تکثیرشان

 کنندمیفعالیت ضدمیکروبی خود را اعمال و
(Thamaraiselvi and Jayanthi, 2012; Patel, 

های عنوان سم موجود در اندامهها بساپونین (.2012
ارا کش را دمختلف گیاهی نقش آنتی بیوتیک و قارچ

ترکیبات فنلی که  .(Ncube et al., 2011) باشندمی
زا و عوامل بیماریدر گیاهان، جهت دفاع در برابر 

 (Treutter, 2001) شوندتولید می استرس محیطی
-اثرات چندگانه زیستی داشته و باعث حذف رادیکال

 است های آزاد و بروز خواص آنتی اکسیدانی
(Chantiratikul et al., 2009; Surendraraj et 

al., 2013). ها همچنین گزارش از حضور بررسی
دهد میYohimbine  آلکالوئیدترکیبات فاتاالتی و 

(Shanab et al., 2010)  
های گیاهی میکروبی عصارهعمده فعالیت ضد
نلی فترپنوئید وترکیبات پلیمتاثر از فالوونوئید، تری

 Baral et) های هیدروکسیل آزاد استطبیعی و گروه

al., 2010ا، ه( متابولیت ثانویه چون فنل، پلی فنل
 Joshi)  کنندمیکروبی ایفا مینقش مهم در مهار رشد 

et al., 2013.) 
ه هستند ک فنلیفالوونوئیدها گروهی از مواد پلی

از طریق جذب  میکروبی بوده وفعالیت ضد باعث
سلولی در این راستا اثر  ءرادیکال آزاد و حفاظت از غشا

که در جدول طوریهب (.Kumar et al., 2014) گذارند
ه سنبل آبی نشان داد مروری غربالگری فیتوشیمیائی

 .یستیمتفاوت ز یایبا حالل متانل و آب در جغراف  یسنبل آب یاهگ یتوشیمیف یغربالگر یقاتبر تحق یمرور -6جدول 

 منبع متابولیت ثانویه جغرافیا اندام عصاره
 Flav, Sterol, Terp, Alka, Gli Fareed et al., 2008 مصر برگ آبی و متاتلی

کل گیاه بدون  متانل

 ریشه  

 Phe, Alka, Ter, Phatalat Shanab et al., 2010 مصر 
 Flav, phe, Tan Rorong et al., 2012 اندونزی برگ متانل

 Alk, Phen, Streroied, Tan Joshi and kaur, 2013 هند برگ متانل

 Phen, Flav, Antra Jayanthi and  Lalitha, 2013 هند کل گیاه بدون ریشه اتانل

 Phe, Alka, Ter, Sap Kumar et al., 2014 هند برگ  آب

 Alk, Terp, Flav, Tan Ho et al., 2012 مصر برگ متانل

 Isebe  et al., 2016  کنیا  آب

آب -متانل   Flav, Alk, Terp, Tan Haggag et al., 2017 مصر برگ 

(، Gli(،  گلیکوزید )Sap) (، ساپونینAntra) (، آنتراکوئینونQui(، کوئینون)Alk) (، آلکالوئیدFlav) (، فالونوئیدPhe) فنل

 (.Steroied(، استروئید) Tan(، تانین)Terpترپنوئید)
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 .ها گزار ش شده استاین ترکیبات در اکثر بررسی ،شد
ها و رابطه هم افزائی بین این گروه از فالوونوئید
 وصاًباکتری مخصهای ثانویه با سایر عوامل ضدمتابولیت

های مقاوم نشان داده که تاثیر این گروه در  برابر گونه
وونوئیدهایی از مواد موثره قابل توجه است. حضور فال

 مایرستین و نارنجین در گیاه سنبلچون کوئرستین ، 
 Nyananyo et al., 2007; Chantiratikul et) آبی

al., 2009 ) ترتیب  از طریق مهار دی ان ای جیراز  به
یش را ، تکثرباکتریء پذیری غشاپاتوژن و افزایش نفوذ

در . (Cushnie and Lamb, 2005) کندمتوقف می
در نزدیک  ایهای دریاچهای ماکروفیتمقایسهبررسی 

میکروبی عصاره سنبل آبی رود نیل در مصر  اثر ضد
ای هخاطر حضور فالوونوئید باالتر از سایر ماکروفیتهب

که فعالیت آنتی اکسیدانی بیشتری داشتند، گزارش 
 (. Sharshar and Haroon, 2006)شد 

ه بر شمردموارد موثر باید در نظر داشت عالوه بر  
، اثر هم افزائی این مواد موثره در کنترل عوامل شده

 ;Chu et al., 2010) میکروبی قابل تامل است

Aboul-Enein et al., 2014.) ها که بررسیطوریهب
اثر بخشی مطلوب یک گیاه داروئی  است که نشان داده

خاطر تاثیر یک ماده اصلی نبوده بلکه ترکیبی از مواد هب
 Lata and)موثره مختلف گیاهی اثر گذار است 

Dubey , 2010 .) 

گیاه هرز سنبل آبی که که این تحقیق نشان داد 
شیرین و جهت مبارزه با گسترش آن در منابع آب

ها از جمله تاالب عینک و تاالب انزلی، حجم تاالب
 دوشمیصورت زباله برداشت و دور ریز هزیادی از آن ب

ضدمیکروبی مورد  هایتواند جهت بررسی فعالیتمی
که بخش اعظم بازار بررسی قرار گیرد. با توجه به این

ای هگیاهان داروئی دنیا، به تولید و عرضه متابولیت
 ,Matkowskiشود )ثانویه مشتق از گیاهان مربوط می

ناپذیر گیاه سنبل با توجه به گسترش اجتناب، (2008
 ارویی و جداسازی احتمالی موادهای دآبی، ارزیابی

تواند چشم انداز تحقیقات آینده میکروبی آن میضد
باشد.
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