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مقایسه بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره آبی و هیدرومتانلی برگ
گیاه سنبل آبی ()Eichhornia crassipes
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رودابه روفچائی ،1علیرضا میرواقفی* ،2سید حسین حسینی فر ،3علیرضا ولی پور

 .1دانش آموخته دکتری گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج  ،ایران.
 .2استاد گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج  ،ایران.
 .3استادیار گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 .4استادیار موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،پژوهشکده آبزیپرروری آبهای داخلی ،سازمان تحقیقات ،آموزش وترویج
کشاورزی ،بندرانزلی ،ایران.
تاریخ دریافت1397/1/3 :

تاریخ تصویب1397/3/8 :

چکیده
گیاه سنبل آبی  Eichhornia crassipesعلیرغم اینکه بهسبب قدرت تکثیر باالیش جزو بدترین گیاه هرز دنیا اعالم شده است ،از پتانسیل
فیتوشیمی خوبی برخوردار است .از آنجائیکه رویکرد جدید و نوآورانه محققان ،استفاده داروئی از علفهای هرز است ،این مطالعه با هدف
ارزیابی اثرات ضد میکروبی عصارههای آبی و هیدرومتانلی گیاه مهاجم سنبل آبی بر عوامل بیماریزا انجام پذیرفت .پودر خشک برگ گیاه
سنبل آبی با دو حالل متانول  80درصد و آب بهروش خیساندن عصارهگیری شد .فعالیت ضدمیکروبی بر روی دو گونه بیماریزای آبزی و
سه گونه بالینی مورد بررسی قرار گرفت .قطر هاله عدم رشد از آزمون انتشار در آگار با استفاده از چاهک بر روی غلظتهای  100 ،20 ،5و
 400میلیگرم بر میلی لیتر ار هر کدام از عصارهها بررسی شد .با استفاده از روش رقیقسازی آگار حداقل غلظت مهارکنندگی رشد ()MIC
و حداقل غلظت کشندگی باکتری عصارهها ( )MBCتعیین گردید .عصارهی هیدروالکلی ،بیشترین هاله عدم رشد را بر روی گونه بیماریزای
آبزی  Streptococcus iniaeداشته است .عصاره آبی نیز بر روی گونه  Escherichia coliبیشترین تاثیر ضد میکروبی را نشان داد
( .)P≥0/05مقایسه دوتائی آزمون تیتست مستقل بر روی تاثیر نوع حالل بر گونههای باکتری مورد بررسی نشان داد که اشرشیا کولی
بهطور معنی داری تحت عصاره آبی و استرپتوکوک اینیائی تحت عصاره هیدرومتانلی افزایش فعالیت ضد میکروبی نشان دادند (.)P>0/05
مقادیر  MICبین  64تا  256میلیگرم بر میلیلیتر و ( 128 )MBCتا  512میلیگرم بر میلیلیتر تعیین گردید .عصاره گیاه هرز سنبل آبی
بهسبب وجود متابولیت های ثانویه موثر از گروه ترکیبات فنلی ،تانین و آلکالوئیدی دارای اثرات ضد میکروبی میباشد و نوع حالل مورد
استفاده در میزان فعالیت ضد میکروبی آن موثر است.
واژگان کلیدی :عصاره هیدرومتانلی ،عصارهی آبی ،فعالیت ضد میکروبی.Water hyacinth ،
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 .1مقدمه
گیاه سنبل آبی بومی منطقه آمازون در برزیل
بوده و در ایران برای اولین بار در سال  1393در تاالب
عینک مشاهده گردید ( Mozafarian and
 .)Yaghoubi, 2015این گونه بهسبب سرعت تکثیر
باالیش در مناطق تاالبی ،تنوع زیستی را به خطر می-
اندازد .مقاومت باالی این گیاه و تحمل شرایط مختلف
زیستی باعث گسترش جهانی آن شده و کنترل آن را
سخت کرده است .از اینرو بهعنوان یکی از  100گونهی
علف هرز مهاجم و جزو بدترین علف هرز آبزی جهان
توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت ()IUCN
در سال  2008ثبت شده است ( Téllez et al.,
 .)2008از طرفی ساقه و برگ گیاه سنبل آبی از دیر
باز برای درمان تورم و زخم مورد استفاده قرار می-
گرفت ( .)Rorong et al., 2012در تب سنتی کشور
هندوستان و در مکتب درمانی آیورویدا ()Ayurveda
از روغن حاصل از گلبرگ این گیاه در درمان زخمهای
عفونی پوستی ،ذاتالریه و بیماری گواتر استفاده می-
شود ( Vadlapudi, 2010; Jyoti Das and
 .)Pathak, 2013; Kumar et al., 2014تحقیقات
زیادی نیز فعالیت آنتیاکسیدانی را از عصارههای
مختلف این گیاه گزارش میدهند ( Chantiratikul
;et al., 2009; Ho et al., 2012
Surendraraj et al., 2013; Kumar et al.,
.)2014; Haggag et al., 2017

بررسیها حاکی از آن است که این گیاه بهسبب
داشتن مواد موثره و متابولیت ثانویهاش در شرایط
آزمایشگاهی در کنترل عوامل میکروبی و سلولهای
سرطانی بهعنوان یک گیاه داروئی موثر بوده است
( Lenora et al., 2015; Aboul-Enei et al.,
;2013

Lata,

and

Jayanthi

;2014

.)Thamaraiselvi and Jayanthi, 2012
یکی از مشکالت موجود در ارتباط با کنترل
باکتریها ،مقاومت داروئی آنها است .از جمله باکتری-
های بالینی و آبزی مورد تحقیق میتوان به موارد ذیل
اشاره کرد که در این بررسی مورد سنجش قرار گرفت،
بهطوریکه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
( )Staphylococcus aureusدر بیش از  90درصد
از بیماران مبتال به عفونتهای استافیلوکوک به پنی
سیلین و یا آمپیسیلین پاسخ نمیدهند ( Harbarth

 .)et al., 2008; Otter et al., 2009اشرشیاکلی
انتروپاتوژنیک ،همچنان عامل بیماری اسهال نوزادان و
کودکان بهصورت تکگیر و همهگیر در کشورهای در
حال توسعه دیده میشود (.)Alikhani et al., 2013
سودوموناس آئروژینوزا سومین عامل عفونتهای
بیمارستانی بعد از استافیلوکوک اورئوس و اشرشیا کلی
است وعفونتهای ناشی از این باکتری غالباً در
سوختگیها ،عفونتهای ادراری فیبروکیستیک گزارش
شده است .بهعالوه این باکتری با تولید بیوفیلم توانائی
محافظت در برابر سیستم ایمنی میزبان و عوامل ضد
میکروبی مختلف را ایجاد میکند ( Vanhems et al.,
 .)2000آئروموناس هیدروفیال یک باکتری فرصتطلب
و مهم در صنعت پرورش ماهیان گرمآبی است که تحت
شرایط استرسزا تبدیل به یک پاتوژن میشود .محیط-
های آبی بهعنوان منبع اصلی باکتریهای آیروموناس،
مورد توجه هستند و ماهی بهعنوان منبع اصلی این
میکروارگانیسم میباشد (.)Sharma et al., 2010
بیماری
عامل
اینیائی
استرپتوکوک
استرپتوکوکوزیس بوده که در ماهیان آب شیرین و
دریائی و در محیطهای گرمابی و سرد در مناطق
مختلف دنیا مشکالت و خسارات فراوانی را منجر شده
است .این باکتری زئونوز بوده و دامنه متنوع میزبانی
آن منجر شده که کنترل آن از اهمیت ویژهای
برخوردار باشد (.)Soltani et al., 2014
با توجه به گرمای جهانی کرهی زمین گسترش
جمعیت سنبل آبی اجتناب ناپذیر است ( Shanab et
 .)al., 2010در طی سالیان اخیر بهرهبرداری از این
زیست تودههای هرز آبی بهعنوان یک منبع داروئی
مورد ارزیابی قرار گرفته است ( Lata and Dubey,
 .)2010از اینرو در این بررسی برآن شدیم تا با
استفاده از قابلیتهای مواد موثره در این گیاه مشکالت
بهوجود آمده از تکثیر باالی این گیاه مهاجم را بهبهره-
برداری داروئی بدل نمائیم .جهت استحصال بهترین
کیفیت و کمیت مورد نظر این مواد موثره نوع حالل
مصرفی ،روش عصارهگیری ،بافت انتخابی ،فصل و مکان
جغرافیایی برداشت گیاه بسیار تاثیر گذارد است
( .)Treutter, 2001; Derita et al., 2009از طرفی
با توجه به اینکه تنوع مواد موثره استحصالی ممکن
است اثر همافزا یا بازدارنده داشته
باشد( Surendraraj et al., 2013; Aboul-Enein
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جدول  -1بازده عصاره مورد بهرهبرداری.
بازده (درصد)

عصاره نهائی ( گرم)

حجم حالل مورد استفاده ( میلی لیتر)

پودر خشک برگ سنبل (گرم)

حالل

12

1/2

100

10

هیدرو متانل

29

2/9

100

10

آب

 ،) et al., 2014این تحقیق جهت بررسی تاثیر نوع
حالل بر استحصال متابولیتهای ثانویه گیاه هرز
سنبل آبی مهاجم به منابع تاالبی شمال ایران انجام
شد.

 .2مواد و روشها
 .1.2جمعآوری و عصارهگیری
در پائیز  1395پس از برداشت برگ گیاه سنبل
آبی از تاالب انزلی به ایستگاه تغذیه و غذای زنده واقع
در بندر انزلی منتقل شد .پس از تایید گونه گیاه هرز
( ،)Holm et al., 1977برگها با آب شسته شده و
در آون ،در دمای  30درجه سانتیگراد خشک و سپس
آسیاب شد .جهت عصارهگیری به پژوهشکده مواد اولیه
و گیاهان داروئی دانشگاه شهید بهشتی تهران منتقل
شد .جهت استحصال مواد موثره با توجه به بررسیهای
صورت گرفته دو حالل قطبی آب و هیدرومتانل 80
درصد انتخاب شد .پودرهای بهدست آماده با میانگین
قطر  5میکرون بهازاء هر یک گرم در 10میلیلیتر حالل
بهمدت  48ساعت خیسانده شد .عمل عصارهگیری سه
بار تکرار گردید .سپس عصاره توسط کاغذ صافی واتمن
فیلتر شد .به کمک دستگاه تقطیر در خال
(آلمان  )Rotary Evaporator Heidolphدر دمای
 40درجه سانتیگراد تغلیظ شد (Arabshahi-
 .)Delouee and Urooj, 2007از هر صد گرم ماده
خشک این گیاهی همانطور که در جدول  1نشان
داده شده بهترتیب  12و  29گرم عصاره نیمه جامد از
طریق عصارهگیری با حالل آبی و هیدروالکلی بهدست
آمد .عصارههای بهدست آمده تا بررسی میکروبی در
دمای  4درجه نگهداری شدند.

 .2.2آزمون زیستسنجی (ضد باکتری)
در این آزمون عصاره آبی و هیدرومتانلی گیاه
سنبل آبی جهت بررسی فعالیت ضد میکروبی بر روی
 5باکتری با مشخصات مندرج در جدول  2مورد بررسی

قرار گرفت.

 .3.2بررسی اثر ضد میکروبی عصارهها–روش
انتشار چاهک
فعالیت ضد میکروبی عصارههای مختلف گیاه
سنبل آبی در برابر گونههای بیماریزا از طریق
سنجش قطر هاله عدم رشد باکتری و بهروش نفوذ
چاهک ( )Well diffusionمورد بررسی قرار گرفت.
در این روش پس از آماده کردن سوسپانسیون میکروبی
با کدورت معادل نیم مکفارلند ( )1/5×108 cfu/mLبا
استفاده از سوآپ استریل بر سطح محیط کشت مولر
هینتون آگار ،کشت یکنواختی از باکتریها انجام
گرفت .سپس چاهکهائی به قطر  6میلیمتر با استفاده
از انتهای پیپت پاستور استریل در سطح محیط کشت
ایجاد شد کف چاهکها با استفاده از  20میکرولیتر
محیط کشت ذوب شده پوشانده شد و پلیتها بهمدت
 15دقیقه در یخچال قرار گرفتند .سپس  50میکرولیتر
از هر یک از عصارههای مختلف در غلظتهای ،20 ،5
 100و  400میلیگرم بر میلیلیتر تهیه شده و در
چاهک مربوطه ریخته شد .پلیتها به انکوباتور منتقل
و بهمدت  24ساعت سویههای بالینی در دمای 37
درجه سانتیگراد و سویههای آبزی در دمای  28درجه
سانتیگراد گرماگذاری شدند .با اندازهگیری قطر هاله-
های عدم رشد ،میزان حساسیت یا مقاومت باکتریها
نسبت به عصارههای مختلف مورد سنجش قرار گرفت.
بهعنوان شاهد منفی ،از حاللهای عصارهگیری به
تنهائی و برای شاهد مثبت نتایج آزمون آنتیبیوتیک
کلرامفنیکل استفاده شد (.)CLSI, 2012

 .4.2تعیین کمترین غلظت مهارکننده رشد
باکتری
دستورالعمل تعیین ( MICکمترین غلظتی از
مادهی مورد بررسی که سبب مهار رشد باکتری
میگردد) بر اساس استانداردهای ارائه شده توسط
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جدول  -2مشخصات ارگانیسمهای مورد استفاده.
مشخصات ظاهری

شماره استاندارد ATCC

نام باکتری

کوکسی گرم مثبت
کوکوباسیل گرم منفی
کوکوباسیل گرم منفی
باسیل گرم منفی
کوکسی گرم مثبت

6538
8739
9027
7966
29177

Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Aeromonas hydrophila
Streptococcus iniae

Clinical and laboratory standard ( CLSI
 ،) instituteانجام شد .استوک مناسبی از عصارهها در
حالل دیمتیل سولفوکساید ( )DMSOساخته و از آن

سری رقتی از  32تا غلظت 1024میلیگرم بر میلیلیتر
با استفاده از محیط مولر هینتون براث در پلیتهای 96
خانه تهیه گردید .سپس سوسپانسیونی از کشت تازه
( 24-18ساعته) سویه مورد نظر معادل نیم مکفارلند
در محلول نمکی نرمال تهیه و از آن سوسپانسیونی به
نسبت 1:100با مولر هینتون براث تهیه و در نهایت به
هر چاهک  0/5-1×106 CFU/mlاز سویه باکتری
مورد سنجش اضافه گردید .با اضافه شدن
سوسپانسیون باکتری ،غلظت نهایی مادهی مورد
بررسی در هر چاهک نصف میشود .پلیتهای حاوی
سری رقت از نمونه سویههای بالینی جهت گرماگذرای
در دمای  37درجه سانتیگراد و سویههای آبزی در
دمای  28درجه سانتیگراد قرارداده شدند .پس از
گرماگذاری ،چاهکها از لحاظ داشتن کدورت بررسی
شده و کمترین غلظت مهار کنندهی رشد ،تعیین و
برحسب میلیگرم بر میلیلیتر ثبت گردید .در مورد
عصارههایی که پس از حل شدن در محیط کشت باعث
ایجاد کدورت میشدند از معرف  Resazurineاستفاده
گردید تا چاهکهای دارای رشد از چاهکهای بدون
رشد تمیز داده شوند .برای همهی آزمایشهای تعیین
 MICسه تکرار انجام شد .همچنین جهت کنترل
کیفی تست ،چاهکهایی جهت کنترل منفی (چاهکی
که تنها حاوی 200میکرولیتر محیط کشت مایع)،
کنترل مثبت (چاهکی که حاوی  100میکرولیتر
محیط کشت و  100میکرولیتر سوسپانسیون رقیق
شدهی باکتری) در نظر گرفته شد.
 .5.2انجام تست Minimum Bactrial( MBC

)concentration
تعیین کمترین غلظت کشندهی باکتری MBC

به معنای غلظتی از مادهی مورد بررسی است که سبب

عامل بیماری
عفونت های بیمارستانی -مسمومیت
عفونت دستگاه گوارش
عفونت های بیمارستانی و پوستی
ایرومونازیس ماهیان گرمابی  -زئونوز
استرپتوکوکوزیس ماهیان سردابی -زئونوز

از بین رفتن  99/9درصد از تعداد میکروارگانیسم مورد
بررسی میگردد .برای تعیین این غلظت بعد از مشخص
شدن  100 µl MICاز محتویات هر چاهک بدون
رشد ،پس از همزدن ،بر روی یک پلیت نوترینت آگار
به شکل چمنی کشت داده شد .گرماگذاری بهمدت 24
ساعت در دمای مناسب انجام شد و کمترین غلظتی از
عصاره که هیچگونه رشد باکتریایی برای آن مشاهده
نشد ،بهعنوان کمترین غلظت کشندهی باکتری ثبت
گردید.

 .6.2تجزیه و تحلیل آماری
بهمنظور مقایسه اثر ضد میکروبی عصارههای
مختلف علیه میکروارگانیزمهای مورد بررسی ،آزمایش-
ها در سه تکرار انجام شد .از نرم افزار  SPSS 18و
آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه و پس آزمون
دانکن و توکی برای بررسی اختالفات بین میانگینها
در سطح معنیداری  0/05استفاده شد .بعد از بررسی
توزیع نرمال دادهها از آزمون تیتست مستقل جهت
بررسی تاثیر نوع عصاره استفاده شد.

 .3نتایج
میانگین قطر هاله عدم رشد میکروارگانیزمهای
مورد آزمایش در برابر عصارههای مختلف سنبل آبی در
جدول  3داده شده است .عصارههای آبی و
هیدرومتانلی سنبل آبی دارای اثر ضد میکروبی
متفاوتی بر روی  3گونهی باکتری بیماریزای بالینی
و دو گونه آبزی نشان دادند .غلظت  400میلیگرم بر
میلیلیتر بهطور معنیداری ،تاثیر مهاری بیشتری نشان
داد ( .)P>0/05در تمام سویهها بهجز باکتری
 Pseudomonas aeruginosaاین اختالف با آنتی
بیوتیک کلرامفنیکل معنیدار بود ( .)P>0/05در بین
دو نوع عصاره مورد بررسی تاثیر ضد میکروبی عصاره
آبی برای سویهی بالینی  Escherichia coliبا هاله
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جدول  -3فعالیت ضد باکتری عصاره های سنبل آبی ( قطر هاله عدم رشد برحسب میلیمتر) در غلظتهای مختلف.
عصاره

هیدرومتانلی

میکروارگانیسم
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Aeromonas hydrophila
Streptococcus iniae

غلظت عصاره ( )mg/ml

کنترل**

کنترل*

25

50

100

400

()-

()+

7±0/3 e
6
6
6
8±0/5 e

8±0/6 d
7±0/5 d
6
6
10±1 c

11 ±0/5 c
9/6±0/3 c
6
10±1 c
9±0/5 c

11/3±0/3 b
11/6 ±0/3 b
10/3±0/6 a
11/6±0/3 b
12/3±0/6 b

6
6
6
6
6

25 a
22 a
11 a
30 a
25 a

6
8±0/5 e
6
6
6

4±0/5 d
9±0/5 d
6
6
6

10/3±0/6 c
11/6±0/3 c
6
8/3±1 c
9/3±0/3 c

11±1 b
15/3 ±1 b
9/6±0/3 a
11/3±2 b
10/6±0/3 b

6
6
6
6
6

25a
22 a
11 a
30 a
25a

Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Aeromonas hydrophila
آبی
Streptococcus iniae
* کنترل مثبت :کلرامفنیکل ( * )30 µg/mlکنترل مثبت :کلرامفنیکل (** ، )30 µg/mlکنترل منفی DMSO - % 5 :و قطر  6میلیمتر قطر چاهک
است.

جدول  -4مقادیر  MICو  ) MBC ) mg/mlعصاره های آبی و هیدرومتانلی یرگ سنبل آبی.
میکروارگانیسم
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Aeromonas hydrophila
Streptococcus iniae

عصاره هیدرومتانلی
MBC
MIC
128
128
<256
256
64

عدم رشد  15/3±1میلیمتر بیشتر بود .عصاره
هیدرومتانلی بیشترین تاثیر را بر روی گونه آبزی
 Streptococcus iniaبا هاله عدم رشد 12/3±0/6
نشان داد .در مقایسهای که بین تاثیر عصاره
هیدرومتانلی نسبت به عصاره آبی بروی ایجاد هاله عدم
رشد با آزمون مقایسه دوتائی تیتست مستقل انجام
شد اشرشیا کولی به طور معنیداری تحت عصاره آبی
برگ سنبل آبی و استرپتوکوک اینیائی تحت عصاره
هیدرومتانلی افزایش فعالیت ضد میکروبی نشان دادند
( .)P>0/05در سایر موارد نوع عصاره تاثیر معنیداری
را نشان نداد .در این بررسی S. iniae ،E. coli
و S.aureusحساسیت بیشتری را در برابر عصارههای
مختلف از خود نشان دادند.
بررسی جدولهای  3و  4نشان میدهد که
کمترین  MICدر بررسی عصاره هیدرومتانلی مربوط
به غلظت  64میلیگرم بر میلیلتر برآورد گردید و گونه
 S. iniaeو کمترین  MICاین بررسی در عصاره آبی
مربوط  E. coliبا همین میزان بود .کمترین MBC
براورد شده نیز در این راستا مربوط به گونههای
 E. coliو  S. iniaeبود .بیشترین مقاومت باکتریائی

256
256
512
<256
128

عصاره آبی
MBC
MIC
128
64
<256
256
128

256
128
512
512
256

در گونه  P. aeruginosaدیده شد ،گرچه این مقاومت
باکتریائی در مقایسه با آنتیبیوتیک کلرامفنیکل
اختالف معنیداری نشان نداد (.)P≤0/05

 .4بحث و نتیجهگیری
به خاطر پیچیدگی مکانیسم جذب دارو توسط
پاتوژنها ،بسیاری از داروها که هوشمندانه نیز طراحی
شدهاند ،در کنترل عوامل میکروبی بیتاثیرند
( .)Cushnie and Lamb, 2005یکی از راههای
کنترل مقاومت داروئی باکتریها استفاده از ترکیبات ضد
میکروبی با منشاء طبیعی است که اثرات زیست
محیطی کمتری نیز داشته باشد ( Fareed et al.,
 )2008رویکرد جدید و نوآورانه محققان ،استفاده
داروئی از علفهای هرز است ،تا چالش ایجاد شده
توسط گیاهان هرز به فرصت بدل شود ( Haggag et
 .)al., 2017گیاه هرز سنبل آبی گسترش وسیعی بر
روی کره زمین پیدا کرده و از مناطق گرمسیری تا نیمه
گرمسیری ،جنگل های بارانی ( Joshi and Kaur,
 ) 2013تا مناطق سردسیری چون کوههای پرو و
دریاچه  Clairدر کانادا را در بر گرفته است ( Zhang
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جدول  -5مروری بر عوامل میکروبی کنترل شده با عصاره های گیا ه سنبل آبی.
منبع

عوامل باکتریائی کنترل شده
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella typhi
Escherichia coli, Staphylococcus aureus ,Bacillus subtilis , Streptococcus faecalis
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Acinetobacter sp., Bacillus subtilis, Proteus
*mirabilis, S. typhi, Schigella dysenteriae, Klebsiella pneumoniae*, Salmonella Paratyphi
Staphylococcus albus
Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis , Bacillus subtilis , Pseudomonas aeruginosa
Proteus vulgaris, Salmonella typhi, Streptococcus mutans, Bordetella bronchiseptica*,
*Bacillus cereus
Escherichia coli, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Lactobacillus casei, Pseudomonas
aeruginosa
*Staphylococcus aureus , Bacillus subtilis ,salmonella typhimurium, Escherichia coloi
Eschericha coli, Staphylococcus aureu, Bacillus subtilis, Shigella flexenar, Pseudomonas
*aeruginosa , Salmonella typhi
*مقاوم نسبت به عصاره سنبل

.)et al., 2010; Adebayo et al., 2011
در بررسی حاضر ،عصاره هیدرومتانلی و آبی
سنبل آبی توانسته هاله عدم رشد برای گونهها بیماری-
زائی بالینی و آبزی ایجاد کند .در مورد بررسی تاثیر
ضدمیکروبی عصاره گیاه سنبل آبی بر روی گونههای
آبزی تاکنون بررسی انجام نشده است و بررسی فوق
حاکی از آن است که عصارههای استحصالی از برگ این
گیاه بر روی هر دو گونه گرم منفی و مثبت بیماریزای
آبزی اثر مهاری دارد .این تاثیر بر روی گونهی گرم
مثبت استرپتوکوک اینیائی نسبت به سویه گرم منفی
آیروموناس هیدروفیال بیشتر بود .نتایج نشان داد که
این اثر مهاری تحت عصاره هیدرومتانلی نسبت به
عصاره آبی بهطور معنیداری بر روی باکتری
استرپتوکوک بیشتر است.
همانطور که جدول مروری بررسیهای انجام
شده بروی گونههای بیماریزای بالینی (جدول )5
نشان میدهد بهجز بررسی ( ;Rehman et al., 2016
 ،)Isebe, 2016در مورد اشرشیا کولی در سایر بررسی
ها تاثیر ضد میکروبی عصارههای گیاه سنبل آبی بر
روی سه گونههای بیماریزای بالینی با تحقیق فوق
مشابه بوده است .در مرور بررسیهای سایر محققین در
مقایسه اثر مهاری عصارههای الکلی و آبی بر روی
اشرشیا کولی ،تاثیر عصاره الکلی بیشتر بوده هر چند
این افزایش معنیدار گزارش نشده است ( Haggag et
 .)al., 2017; Fareed et al., 2008در حالیکه در
این بررسی بهطور معنیداری هاله عدم رشد در عصاره
ابی بیشتر مشاهده شد .میزان هاله عدم رشد در دوز
حداکثر عصاره بر روی گونه گرم منفی آئروژینوزا

Fareed et al., 2008
Shanab et al.,2010
Baral et al., 2011
Jayanthi and Lalitha ,
2013
Joshi and kaur, 2013
Kumar et al., 2014
Haggag et al. 2017
Isebe, 2016
Rehman et al., 2016

نزدیک به دیسک آنتیبیوتیک کلرامنیکل براورد گردید
و این اختالف معنیدار نبود.
مواد فیتوشیمیائی موجود در برگ عصاره آبی
گیاه فوق پتانسیل از بین بردن باکتریهای گرم منفی
را دارد و بهطور معنیداری قادر به کنترل باکتریهای
گرم مثبتی چون  Bordetella bronchisepticaو
 Bacillus cereusنیست .در این تحقیق ترکیبات
فیتوشیمائی غربال شده موجود در عصاره برگ سنبل
آبی را دارای خاصیت ضدمیکروبی قوی و آنتی
اکسیدانی گزارش کرده است (.)Kumar et al., 2014
در تحقیق حاضر این نتیجهگیری در باره ائروژینوزا و
اشرشیا کولی صادق بود ،اما باکتریهای گرم مثبت
استرپتوکوک اینیائی و استافیلوکوک اورئوس نیز هاله
های عدم رشد متاثر از عصاره های استخراجی داشتند.
از آن جائیکه خاصیت داروئی و ضدمیکروبی
گیاهان بهخاطر وجود متابولیتهای ثانویه و تاثیر این
مواد موثره بر روی سلولهای هدف است ( Kumar et
 .)al., 2014کمیت و کیفیت این مواد ،به عواملی چون
زمان و مکان برداشت گیاه ،حالل مصرفی ،اندامی از
گیاه که مورد استفاده قرار میگیرد ،وابسته است
( ،)Fareed et al., 2008تغییر این عوامل محیطی و
آزمایشگاهی در غربالگری فیتوشیمیائی گیاه سنبل آبی
در جدول  6نشان داده شده است ،میتواند منشا این
تفاوتها باشد .تفاوت جغرافیای زیستی و عوامل
محیطی بر روی میزان عصاره دهی توسط حاللهای
یکسان نیز موثر است بهطوریکه میزان بازده عصاره-
دهی در بررسی ما همانطور که در جدول  1نشان داده
شد ،با حالل آب  28درصد و این میزان با حالل
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جدول  -6مروری بر تحقیقات غربالگری فیتوشیمی گیاه سنبل آبی با حالل متانل و آب در جغرافیای متفاوت زیستی.

منبع
متابولیت ثانویه
جغرافیا
اندام
عصاره
مصر
برگ
آبی و متاتلی
Fareed et al., 2008
Flav, Sterol, Terp, Alka, Gli
مصر
کل گیاه بدون
متانل
Shanab et al., 2010
Phe, Alka, Ter, Phatalat
اندونزی
برگ
متانل
Rorong et al., 2012
Flav, phe, Tan
ریشه
هند
برگ
متانل
Joshi and kaur, 2013
Alk, Phen, Streroied, Tan
هند
کل گیاه بدون ریشه
اتانل
Jayanthi and Lalitha, 2013
Phen, Flav, Antra
هند
برگ
آب
Kumar et al., 2014
Phe, Alka, Ter, Sap
مصر
برگ
متانل
Ho et al., 2012
Alk, Terp, Flav, Tan
کنیا
آب
Isebe et al., 2016
مصر
برگ
آب
متانل
Haggag et al., 2017
Flav, Alk, Terp, Tan
فنل ( ،)Pheفالونوئید ( ،)Flavآلکالوئید ( ،)Alkکوئینون( ،)Quiآنتراکوئینون ( ،)Antraساپونین ( ،)Sapگلیکوزید (،)Gli
ترپنوئید( ،)Terpتانین( ،)Tanاستروئید( .)Steroied

هیدرومتانلی  12درصد برابر میباشد .در نپال ،بازده
عصاره دهی با حالل آبی و متانلی بهترتیب  32و 3
درصد گزارش شده است ( .)Baral et al., 2011در
کشور تایلند باحالل متانلی Chantiratikul et ( 16/9
 )al., 2009و در کشور هند با حالل آبی و اتانلی به-
ترتیب  22/2و  7/9برآورد گردید ( Surendraraj et
.)al., 2013
اثر ضد میکروبی نه تنها به گونه و حالل مورد
استفاده در استخراج مواد موثره گیاهی وابسته است،
بلکه به اندامی از گیاه که مورد استفاده قرار میگیرد
نیز مربوط میشود .بهطوریکه مطالعات نشان داد که
برگ گیاه سنبل آبی تاثیر ضد میکروبی بیشتری نسبت
به ریشه دارد ( .)Fareed et al., 2008در سایر
بررسیها این تفاوت بین برگ گیاه و دیگر اندامها چون
ساقه و گل نیز گزارش شده است ( Joshi and Kaur,
2013; Kumar et al., 2014; Haggag et al.,
 .)2017بررسی بر روی گیاهان ماکروفیتی نیز نشان

داده است که عموماً عصارههای حاصل از برگ در
مقایسه با بقیه قسمتهای گیاهان بیشترین خاصیت
ضد میکروبی را نشان میدهد ( Ncube et al.,
.)2011
عصاره متانلی بیشترین خاصیت میکروبی را در
بین بررسیهای مروری نشان داده است ( Jayanthi
and Lalitha, 2013; Joshi and Kumar,
 .)2013غربالگریهای فیتوشیمیائی انجام شده بر روی
گیاه سنبل آبی حضور ترکیبات فنلی (اسیدهای فنلیک
و فالونوئیدها)  ,آلکالوئید ،تانین و ساپونین و ترپنوئید
را بیان میدارد (جدول  .)6بررسیهای انجام شده بر
روی میکروارگانیسمهای کنترل شده با عصارههای
سنبل آبی ،حضور متابولیتهای ثانویه مستخرج را

عامل این تاثیر بیان میکند .محققین این بررسیها
مواد موثرهی یاد شده را عامل فعالیت ضد میکروبی
عصاره این گیاه بیان نمودند.
بررسیها بر روی مکانیسم ضدمیکروبی این
متابولیتها نشان میدهد ،تانینها با اتصال به پروتئین
باکتری و توقف سنتزش مانع تکثیرشان میشوند
وفعالیت ضدمیکروبی خود را اعمال میکنند
( Thamaraiselvi and Jayanthi, 2012; Patel,
 .)2012ساپونینها بهعنوان سم موجود در اندامهای
مختلف گیاهی نقش آنتی بیوتیک و قارچکش را دارا
میباشند ( .)Ncube et al., 2011ترکیبات فنلی که
در گیاهان ،جهت دفاع در برابر عوامل بیماریزا و
استرس محیطی تولید میشوند ()Treutter, 2001
اثرات چندگانه زیستی داشته و باعث حذف رادیکال-
های آزاد و بروز خواص آنتی اکسیدانی است
( Chantiratikul et al., 2009; Surendraraj et
 .)al., 2013بررسیها همچنین گزارش از حضور
ترکیبات فاتاالتی و آلکالوئید  Yohimbineمیدهد
()Shanab et al., 2010
عمده فعالیت ضدمیکروبی عصارههای گیاهی
متاثر از فالوونوئید ،تریترپنوئید وترکیبات پلیفنلی
طبیعی و گروههای هیدروکسیل آزاد است ( Baral et
 )al., 2010متابولیت ثانویه چون فنل ،پلی فنلها،
نقش مهم در مهار رشد میکروبی ایفا میکنند ( Joshi
.)et al., 2013
فالوونوئیدها گروهی از مواد پلیفنلی هستند که
باعث فعالیت ضدمیکروبی بوده و از طریق جذب
رادیکال آزاد و حفاظت از غشاء سلولی در این راستا اثر
گذارند ( .)Kumar et al., 2014بهطوریکه در جدول
مروری غربالگری فیتوشیمیائی سنبل آبی نشان داده
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 بهطوریکه بررسیها.)Aboul-Enein et al., 2014
نشان داده است که اثر بخشی مطلوب یک گیاه داروئی
بهخاطر تاثیر یک ماده اصلی نبوده بلکه ترکیبی از مواد
Lata and ( موثره مختلف گیاهی اثر گذار است
.)Dubey , 2010
این تحقیق نشان داد که گیاه هرز سنبل آبی که
جهت مبارزه با گسترش آن در منابع آبشیرین و
 حجم،تاالبها از جمله تاالب عینک و تاالب انزلی
زیادی از آن بهصورت زباله برداشت و دور ریز میشود
میتواند جهت بررسی فعالیتهای ضدمیکروبی مورد
 با توجه به اینکه بخش اعظم بازار.بررسی قرار گیرد
 به تولید و عرضه متابولیتهای،گیاهان داروئی دنیا
Matkowski, ( ثانویه مشتق از گیاهان مربوط میشود
 با توجه به گسترش اجتنابناپذیر گیاه سنبل،)2008
 ارزیابیهای دارویی و جداسازی احتمالی مواد،آبی
ضدمیکروبی آن میتواند چشم انداز تحقیقات آینده
.باشد
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