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  چکیده

 ین عوارض جـانب یاوم و همچنمق يها هیش سویدایو پ یکروبیم يازیماریجاد شده در عوامل بیا یکیبا توجه به تنوع ژنت : زمینه و هدف
ـ ا .اسـت برخـوردار   يا ژهیت ویاز اهم یاهیگ اءبا منش ییایضدباکتر يآنها با داروهان کردن یگزی، جاییایمیش ياز مصرف داروها یناش ن ی

ـ م مثبـت و  گـر  يدو بـاکتر  يبر رو یاه سنبل کوهیاز گیپ یدروالکلیو ه یاستات لی، اتیکلروفرم يها اثر عصارهن ییمطالعه به منظور تع ک ی
  .انجام شد يا وژن و روش رقت لولهیفیسک دیبه روش د یگرم منف يباکتر

ـ پ یدروالکلیو ه یاستات لی، اتیعصاره کلروفروم یشگاهین مطالعه آزمایدر ا: روش بررسی  ـ از گی ـ ته سـنبل کـوهی  اه ی خـواص  ه و ی
و ) عدم رشـد  ن هالهییتع(وژن یفیسک دی، با روش د)MBC( یکش کروبیو م) MIC( يباکتر یحداقل غلظت مهارکنندگ زینو  یکروبیضدم

) گـرم مثبـت  (ورئـوس  س الوکوکویو اسـتاف  باسیلوس سرئوس، )یگرم منف( یاکلیشیاشر يها ي، بر باکتر)Macro-dilution( يا ز رقت لولهین
مثبـت اسـتفاده    يعنوان شاهدها د بهیاس کیکسیدین و نالیلیس یو از آمپ یعنوان شاهد منف د بهیسولفوکس لیمت ياز د. مورد سنجش قرار گرفت

  .شد
ـ یم 7/23±3/0 یاکلیشـ یشرا متـر،  یلیم 3/26±1/0 لوکوکوسیاستاف يروب یبه ترتی استات لیعصاره اتعدم رشد  هاله :ها  یافته متـر و   یل

لوس یباسـ و متـر   یلیم 4/16±2/0 لوکوکوسیاستاف يرو بیترت به یعصاره کلروفرمهاله عدم رشد  .شد نییتع متر یلیم 5/19±4/0لوس یباس
  .دیمشاهده گرد متر یلیم 3/0±9/14

و  لوکوکوسیاسـتاف  ،یاکلیشـ یشرا يروبـر   سـنبل کـوهی  اه یاز گیپ یاستات لیو ات یکلروفرم يها عصاره یکروبیاثر ضدم: گیري  نتیجه
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  مقدمه

 ییاهان دارویگبه خصوص ، یعیطب يداروها يان متمادیسال یط
ن یدر ع. شدند یموارد تنها درمان محسوب م یدر برخ یاساس و حت

بـا   ياهـان در صـنعت داروسـاز   یگ نیـ موجـود در ا  هیـ حال مـواد اول 
 ).2و1( گرفتنـد  یمورد استفاده قـرار مـ   یکنندگ یت ضدعفونیخاص

اه یـ ک گیـ  .Scilla persica Hausskn یبـا نـام علمـ    سـنبل کـوهی  
عنـوان   اه بـه یـ ن گیاز ا. الله است  چندساله است که متعلق به خانواده

ــاده غــذا ــو  ییم ــرا یســنت يک داروی ــزا يب ش گــردش خــون، یاف
برگـک   ياه دارایـ ن گیـ ا). 3(شود  یهاب و ضددرد استفاده مضدالت

 12تـا   10(گـل   ا دو محور پریک ی، شامل ید و غشائیکوچک، سف

ستاده، یبا قطعات ا یل به آبیبرگ غالفدار، گلپوش ما 4 یال 2، )گل
از . اسـت  ییدوتـا بـه نـدرت    ، محور گل منفرد ويا ن خوشهیآذ گل
ـ  جانیذرباتوان آ یاه مین گیا يها شگاهیرو آبـاد، الونـد،    ، خـرم یغرب

  ).1(ن، سنندج و کوه رزآب را نام برد یریهمدان، قصر ش
ــیترک ــات شـــ ــاز قب ییایمیبـــ ــونیل هوموایـــ ــا  زوفالوانـــ هـــ

)Homoisoflavanones(ــ، آلکالوئ ــت)Alkaloides(دها ی ــا  لبنی، اس ه
)Stilbenes( یقلب يدهایکوزیگل و )Cardiac Glycosides(  سنبل از

در درمــان  Scillaدر پرتغـال از  ). 3-7(شــده اسـت  گـزارش   کـوهی 
ن گشــاد یان و همچنـ یـ ه در چهارپایــر ی، نـاراحت یداخلـ  يتومورهـا 

زا  اسـتفاده شـده و خـواص ضـد جهـش      يها و ضـدآلرژ  کردن رگ
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 Scillaاز یدر هندوستان پ ).8(ده است یز به ثبت رسیاه نین گیبودن ا
، )م ضربان قلـب یظتن( یت، امراض قلبیدر درمان آسم، سرفه، برونش

ت یخاصــ يســم و پوســت مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و دارا یرومات
 اسـت آور  ز خلـط یـ آور و ن ، ادرارآور، قاعده)انگل روده( یکش مکر

ساز گـردش   به عنوان پادزهر، فعال Scillaن از یچ یدرطب سنت). 9(
 يقـا یدرآفر). 10(شـود   یاستفاده م یخون، درمان ورم و دمل چرک

ت یخاصـ  Scilla natalensisاز یـ هـا نشـان داد کـه پ    یبررسـ  یجنـوب 
ن یو همچنـ ) انگـل روده ( یکشـ  م، کـر یالیـ باکتر ی، آنتـ یضدسرطان

از . دارد یبـه عوامـل سـرطان    یداخلـ  يل تومورهایاز تبد يریجلوگ
انـد   اسـتفاده کـرده   و اگزمـا  یدرمان دمـل چرکـ   ياز برایجوشانده پ

)11.(  
ــاکتر ــا يبـ ــنظ ییهـ ــتافیـ ــا لوکوکوسیر اسـ ــیاکلی، هـ ، اشریشـ

زا در  يماریب یها از جمله عوامل عفون لوسیها و باس استرپتوکوکوس
وجــود  انسـان بـه   يبـرا  يادیـ انسـان هسـتند کـه امـروزه مشـکالت ز     

گرم مثبت، فلـور   يلوکوکوس اورئوس باکتریاستاف). 12(اند  آورده
) 13( یمارستانیب يها جاد عفونتیو پوست است و سبب ا ینینرمال ب
 ن آن در انسانیریز يها پوست و بافت يها ن عامل عفونتیرت و مهم
ــت ــیاکلی). 14( اس ــ اشریش ــاکتری ــ  يک ب ــرم منف ــانواده  یگ از خ

اسـت و   يادرار يو عامـل عفونـت در مجـار    اسـت اسه یآنتروباکتر
). 15(دهـد   یل مـ یدر زنـان تشـک  را  يوریبـاکتر از درصد  90حدود 

السـه  یخانواده باس ل گرم مثبت و اسپوردار ازیباس باسیلوس سرئوس
عـت، آب و خـاك پراکنـده    یدر طب يا صورت گسـترده  بهکه  است
ن یـ ا. جدا نمود ییتوان آن را از مواد غذا یکه م يطور به .است شده
  ).17و16(استاسهال و تهوع  يها نیجاد انتروتوکسیقادر به ا يباکتر

 يزا يمــاریجــاد شــده در عوامــل بیا یکـ یبـا توجــه بــه تنــوع ژنت 
 یناش ین عوارض جانبیمقاوم و همچن يها هیش سویدایپ و یکروبیم

ــا  ــرف داروهـ ــ ياز مصـ ــاییایمیشـ ــردن یگزی، جـ ــان کـ  يداروهـ
ت یاز اهم یاهیبا منشأ گ یکروبیضدم يتوسط داروها ییایضدباکتر

افتن یـ نـه  یقـات در زم یتحق يبـرا  يا زهیانگبوده و برخوردار  يا ژهیو
  ).18(شده است  یبدون عوارض جانب یاهیگ يداروها

بـالقوه و   یـی زا يمـار یل قدرت بیبه دل استافیلوکوکوس اورئوس
از  یکــیبـه   ییایـ ضـد باکتر  يمقاومـت روزافـزون در برابـر داروهـا    

 ين باکترین ایتوکس. ل شده استیمهم جهان تبد یمشکالت بهداشت
همـواره امکـان   ). 19(شـود   یجه، اسهال و تهوع میجاد سرگیباعث ا
وجود دارد  باسیلوس سرئوساسپور ر خشک نوزادان به یش یآلودگ

و  یسـم  یسـپت  یو حتـ  ییت غذایجاد مسمومیقادر به ا ين باکتریو ا
د شــده توســط   یــ ن تولیانتروتوکســ .اســت ت در نــوزادان  یــمننژ
م یــت دســتگاه گــوارش و بــروز عالیول مســمومؤمســ یاکلیشــیاشر

  ).20(است از آن  یناش یگوارش
ــاکنون هــ  ــتند یت ــر انجــام بر  يچ گــزارش مس ــدال ب اثــر  یرس

 ین نـوع بررسـ  یـ کا مشـاهده نشـده اسـت و ا   یال پرسیس یکروبیضدم
ن یـ الـذا   ).11(بر روي گیاه سیال ناتالنسیس انجام یافتـه اسـت   صرفاً 

، یکلروفرمـ  يهـا  عصـاره  ییاین اثـر ضـدباکتر  یـی تع مطالعه به منظور
بــر ســه   ســنبل کــوهی اه یــاز گیــپ یدروالکلیــهو  یاســتات لیــات
باسـیلوس  ورئوس و س الوکوکوی، استافلیاشریشیاکسم یکروارگانیم

  .انجام شد سرئوس
  روش بررسی

ــدر ا ــ ن ی ــه توص ــگاهیآزما یفیمطالع ــمیکروارگانیم یش ــا س  يه
ــوس، اشریشــیاکلی ــتافیلوکوکوس اورئ ــرئوسو  اس ــیلوس س از  باس

 یعـ یو منـابع طب  يدانشـگاه علـوم کشـاورز    ییع غـذا یدانشکده صـنا 
 یمیتوشـ یف یقـات یگاه تحقشین مطالعه در آزمایا. دیه گردیگرگان ته

  .انجام شد 1390اه گلستان در سال دانشگ
 یعـ یو منـابع طب  يقات کشـاورز یدر مرکز تحق یاه سنبل کوهیگ
  .دیگرد ییشناسا) 6334وم یشماره هربار( يسار

سـاندن  یاز روش خ یسنبل کوه اهیاز گیتام پ هگرفتن عصار يبرا
)Maceration (له شده با مقدار اه خرد و یگ يارلن حاو. استفاده شد

ــرم  ــرکت (الزم از حــالل کلروف ــد و رو) آلمــان Merckش ــر ش  يپ
صورت  یخوب دهنده قرار گرفت تا عمل استخراج مواد مؤثره به تکان
 يریگ ان عصارهیض حالل، کنترل پایپس از چندبار تعو). 21(رد یپذ

اه را یـ سـپس گ . انجـام شـد   TLCبا کلروفرم با اسـتفاده از صـفحات   
شـرکت  (اسـتات   لیـ بـا حـالل ات   يریـ گ عمل عصارهخشک کرده و 

Merck کـه کنتـرل آن    يریـ گ پس از اتمام عصاره. دنبال شد) آلمان
بـا   يریـ گ اه، عصـاره یـ انجام شد و خشک شـدن گ  TLCبا صفحات 

سه عصـاره را  . انجام شد) آلمان Merckشرکت ( یدروالکلیهحالل 
سـتفاده از  صـاف کـرده و بـا ا    يکاغذ یو بعد با صاف یکتان یبا صاف

ظ نموده و عصـاره  یتغل) ژاپن -IKA werke(خالء ر در یدستگاه تقط
 سـپس مقـدار  . دین گردییاه تعیاز گ ینیمقدار مع يخشک آن به ازا

) یدروالکلیهو  یاستات لی، اتیکلروفرم(گرم از هر نوع عصاره  کی
د حــل شــد و بــا اســتفاده از یسولفوکســ لیــمت يتــر دیل یلــیک میـ در 
ل یکرومتر صاف و استریم 22/0پور به قطر  یلیم ینگسرسر يلترهایف

درصد و سـپس بـا حـل کـردن      100ها در غلظت  ابتدا محلول .شدند
ــف، در غلظــتیمقــاد درصــد  80، 40، 20، 10، 5، 5/2 يهــا ر مختل

  .ق شدندیرق) یحجم - یوزن(
از  Disk diffusion method)(ی سکید روش انتشاربا استفاده از 

ها نسـبت بـه مـواد     سمیکروارگانیت میحساس، يسک کاغذیق دیطر
ـ   یکروبیضدم ـ  – یبر طبق روش متـداول کرب ابتـدا   .ن شـد یـی تع ئراب

ــیون میسوسپانســ ــادل  یکروب ــر اســاس روش   5/0مع ــد ب مــک فارلن
ل یک سـوآب اسـتر  یـ سپس بـا اسـتفاده از   ). 22(ه شد یاستاندارد ته

ر د يا فشـرده  يا ، کشـت سـفره  یکروبیون میاشباع شده از سوسپانس
جـاد  یا) آلمـان  Merckشـرکت  (نتون آگار یت مولر هیتمام سطح پل
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اشباع شـده از مـاده   ) شرکت پادتن طب( يها سکیسپس د. دیگرد
ــو ن یکروبیضــدم ــا ســکیاز د یز بعضــی ــ يه ــب یآنت ــنظ یکیوتی ر ی
ــ ــ یآمپ ــیدین، نالیلیس ــیکس ــور مقا یک اس ــه منظ ــاره  ید ب ــا عص ــه ب س
قـرار داده   يکترط کشت بایش بر سطح محیمورد آزما یکروبیضدم

گـراد   یدرجـه سـانت   37 يسـاعت در دمـا   24ها به مـدت   تیشد و پل
ون هاله عدم رشد در اطراف هر یان دوره انکوباسیدر پا. انکوبه شدند

). 23(شـد   يریـ گ به دقت انـدازه  يمتر یلیکش م ک خطیسک با ید
بـار   3طور جداگانـه، حـداقل    به يهر رقت و هر باکتر ين کار برایا

ل فاقــد هرگونــه مــاده   یاســتر يهــا  ســکیاز د. رفتیانجــام پــذ 
عنـوان کنتـرل    ز بـه یـ د نیسولفوکس لیمت يو آغشته به د یکروبیضدم
  .دیاستفاده گرد یمنف

ــا اســتفاده از  ــهروش ب  Tube dilution method)(ي ا رقــت لول
ــدگ  ــت مهارکننــ ــداقل غلظــ ــدم یحــ ــاده ضــ   (MIC) یکروبیمــ

)Minimal Inhibitory Concentration (یقل غلظت کشندگو حدا 
ــدم  ــاده ض  Minimal Bactericidal Concentration: MBC)( یکروبیم

نتـون  یمولره یط کشت آبگوشـت ین روش، از محیدر ا .دیگردن ییتع
 يهـا  هـا، رقـت   ابتدا از عصـاره . استفاده شد) آلمان Merckشرکت (

ه شـد و  یـ تـر ته یل یلـ یگرم در هـر م  یلیم 25/6و  5/12، 25، 50، 100
ـ یون میتـر سوسپانسـ  یکرولیم 10ک یـ سپس به هر  5/0معـادل   یکروب

ــزوده  ــد اف ــا). 22( شــدمــک فارلن ــهی ــا ن لول درجــه  37 يهــا در دم
که فاقد  يا ن لولهیآخر. ساعت انکوبه شدند 24گراد به مدت  یسانت

سـنجش   يبـرا  یولـ  .در نظر گرفته شد MICبه عنوان  ؛کدورت بود
MBCيهـا  از لولـه  ي، کشت مجدد MIC  تـر و   نییک رقـت پـا  یـ و

بعد از . نتون آگار صورت گرفتیط مولر هیمح يباالتر از آن بر رو
ن یگـراد، آخـر   یدرجه سـانت  37ها در  تیساعت انکوبه کردن پل 24
 ؛ت مربوطه نداشتیپل يبر رو ياز باکتر يگونه رشد چیکه ه يا لوله
  ).25و24(در نظر گرفته شد  MBCعنوان  به

له روش یوســ بــه  عصــاره :یمقــدمات ییایمیتوشــیف يهــا شیآزمــا
مـدت   بـه  درصد80تر متانول یل یلیم 200از در یگرم پ 50ساندن از یخ

ا یـ د و به منظور وجـود  یه و با کاغذ واتمن صاف گردیساعت ته 24
بـر   يمتعدد ییایمیتوشیشات فیه، آزمایثانو يها تیعدم وجود متابول

  .ر بودیشامل موارد زاه انجام گرفت که ین گیا يرو
 ير به محلول حـاو یبا افزودن چند قطره واکنشگر ما :اه دیآلکالوئ
در واقـع  ). 27و26(شد ل یتشک يد زرد مانندید، رسوب سفیآلکالوئ

له یوس به يدیاس یا کمی یخنث يها ها در محلول دیاز آلکالوئ ياریبس
ابتـدا حـالل عصـاره پرانـده شـد و       .کننـد  یر رسوب مـ یواکنشگر ما

در حمـام آب جـوش،    درصـد 2ک یردیـ د کلریمانده آن بـا اسـ   یباق
لتر شد و به آن چند قطره یبعد از سرد شدن، مخلوط ف. گرما داده شد
ل رسـوب  یا تشـک یـ کـدر شـدن نمونـه     .دیگردر اضافه یواکنشگر ما

  .دها بودیدهنده وجود آلکالوئ زردرنگ نشان

ال، یک گالسـ ید استیبه منظور انحالل عصاره در اس :ها دیکوزیگل
ظ اضـافه  یک غلـ ید سـولفور یهن و چند قطره اسـ د آیچند قطره کلر

 يا رنـگ قهـوه   .دیـ گردل یه تشـک یـ محلـول دوال کـه   يبه طور .شد
ـ     هیـ گـون در تقـاطع ال   قرمز ه بـاال  یـ گـون در ال  یهـا و رنـگ سـبز آب
  .)27( بود ها دیکوزیدهنده وجود گل نشان

تـر  یل یلـ یم 5/0گرم از عصـاره   یلیم 4به  :دهایها و استروئ دیترپنوئ
ســـپس  .تـــر کلروفــرم اضـــافه شـــد یل یلـــیم 5/0ک و یداســت یدریان
گـون   رنگ بـنفش قرمـز   .فزوده شدا یآرام ظ بهیک غلیدسولفوریاس

بود  ها دیدهنده استروئ گون نشان ید و رنگ سبز آبیدهنده ترپنوئ نشان
  ).27و26(

ــفالونوئ ــه  :دهای ــیم 4ب ــر از عصــاره یل یل ــیم 5/1ت ــانول یل یل ــر مت ت
م بـه آن  یزیلول گرما داده شد و فلز منسپس مح .اضافه شد درصد50

ظ اضافه یک غلیدریدکلریقطره اس 5-6ن محلول یبه ا. دیاضافه گرد
مربـوط بـه    یهـا و رنـگ نـارنج    دیـ رنگ قرمز مربوط به فالونوئ. شد

  ).27و26(بود ها  فالون
 1-2تـر آب و  یل یلیک میتر محلول عصاره یل یلیم 5/0به  :ها تانن
هـا و   ک تاننیدهنده گال نشان یرنگ آب .دشد آهن اضافه یقطره کلر

  .)26( بود ها دهنده کاتچول تانن ره نشانیرنگ سبز ت
 درصـد 10ک یدریدکلریگـرم عصـاره بـا اسـ     5/0 :ها نونیآنتراک

بعد از . د و سپس صاف شدیقه در حمام آب گرم جوشیچند دق يبرا
سـپس   .لتر شده کلروفرم اضافه شـد یسرد شدن هم حجم با محلول ف

. بـه مخلـوط اضـافه و گرمـا داده شـد      درصد10اك یقطره آمونچند 
  ).27و26(بود  ها نونیدهنده وجود آنتراک نشان یرنگ صورت
تـر آب مقطـر   یل یلـ یم 5گرم از عصـاره بـا    2/0حدود  :ها نیساپون

د یتول .آمدتا به جوش  شدسپس به محلول گرما داده  .شدتکان داده 
  ).27و26(بود  ها نیدهنده وجود ساپون کف ماندگار نشان

تـر  یل یلیک میتر از محلول عصاره یل یلیم 5/0به  :ییایاح يقندها
رسـوب قرمـز    .شـد نگ در گرما اضافه یقطره محلول فهل 5-8آب و 
  ).28و27(بود  ییایدهنده وجود قند اح نشان يآجر

ــا ــد   شیآزم ــرار ش ــار تک ــه ب ــداقل س ــا ح ــو م نده ــایانگی ج ین نت
. دیـ ار محاسـبه گرد یـ زان انحراف معیمز یها، استانداردها و ن شیآزما

. دسـت آمـد   ن بـه یانگیم±اریعدم رشد از رابطه انحراف مع هیقطر ناح
  .ر محاسبه شدیاز رابطه ز) SD(ار یانحراف مع

SD =  
ن قطـر  یانگیـ م کبـار،  یه عدم رشـد در  یقطر ناح xن رابطه یدر ا

ــناح ــد و  ی ــدم رش ــداد آزما Nه ع ــات یتع ــتش ــا داده). 29( اس  يه
ه و یـ تجز ANOVAو آزمون  SPSS-16شده با نرم افزار  يآور جمع
  .در نظر گرفته شد 05/0کمتر از  يدار یسطح معن .ل شدندیتحل
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  ها یافته
بـا   یمقـدمات  ییایمیتوشـ یف يهـا  شیآزمـا  یج حاصل از بررسینتا

بـه منظـور    یکـوه  اه سنبلیاز گیپ يرو براستفاده از عصاره متانولی 
 یاهیـ ل دهنـده گ ین مـواد تشـک  یتـر  ا عدم وجود مهـم ین وجود ییعت
ج نشـان دادنـد کـه    ینتا .آمده است یک در جدول) هیت ثانویمتابول(
ها  ها و تانن نیدها، قندها، ساپونیکوزیدها، گلیفالونوئ ياه حاوین گیا
  .ها است ک تاننیخصوص کاتچول به

ــایانگیــر مربــوط بــه میمقــاد  يکترن قطــر هالــه عــدم رشــد ســه ب
ــوس، اشریاســتاف لوس ســرئوس در یو باســ یاکلیشــیلوکوکوس اورئ
اه یـ از گیـ پ یاسـتات  لیـ و ات یکلروفرم يها مختلف عصاره يها غلظت
 2و  1 يدر نمودارهـا ) تریل یلیگرم بر م یلیم 5/2-100( یکوه سنبل
 2در جدول  يسه باکتر MBCو  MICر یر مربوط به مقادیمقاد و نیز

بر قطر عـدم   یل استاتیدادند که اثر عصاره اتج نشان ینتا .مده استآ
 100کـه در غلظـت    يبـه طـور   ).>05/0P(د دار بـو  یهاله رشـد معنـ  

سه  يان هاله عدم رشد بریشتریبن عصاره، یاز اتر یل یلیگرم بر م یلیم
 باسیلوس سرئوسو  یاکلیشیلوکوکوس اورئوس، اشریاستاف يباکتر
و  MIC .بـود  متر میلی 5/19±4/0و  7/23±3/0، 3/26±1/0ب یبه ترت

MBC گرم بـر   یلیم 25/6لوکوکوس یاستاف يبرا یل استاتیات عصاره
  .ن شدییتع تریل یلیم

ها نشان داد کـه   ين باکتریا يبر رو یاثر عصاره کلروفرم یبررس
 يرو ن هاله عدم رشد بـر یشتریتر بیل یلیگرم بر م یلیم 100در غلظت 

 اثرده و حداقل غلظت قابل بو )متر میلی 4/16±2/0(لوکوکوس یاستاف
اورئــوس و  وسلوکوکیاســتاف يهالــه عــدم رشـد دو بــاکتر  يبـر رو 

ن یـی تعتـر  یل یلـ یگرم بـر م  یلیم 50و  100ب یترت به باسیلوس سرئوس
 ياورئوس برا وسلوکوکیاستاف يباکتر MBCو  MICمقدار  .دیگرد

 .دست آمد تر بهیل یلیگرم بر م یلیم 50و  25معادل  یعصاره کلروفرم
اه سیال یبراي عصاره کلروفرمی گ يمیزان قدرت مهارکنندگی باکتر

د اســتاتی حــدو  و بــراي عصــاره اتیــل   mg/ml50پرســیکا تقریبــاً  
mg/ml25/6 بود.  

 يبـر رو  یدروالکلیهاثر عصاره  یج حاصل از بررسین نتایهمچن
باسـیلوس   يباکتر ين عصاره به جز بر روینشان داد که ا يسه باکتر
بـر   اثـري چ یهـ ) تـر یل یلـ یگرم بر م یلیم 20غلظت  يدر باال( سرئوس

ن عصـاره در حـداکثر   یـ ا اثـر زان یـ گر نـدارد و م ید يدو باکتر يرو
هالـه   يبـر رو ) تـر یل یلیگرم بر م یلیم 100غلظت (کار رفته  غلظت به

  .است متر میلی 7/9±3/0برابر با  باسیلوس سرئوسعدم رشد 
اي مختلـف عصـاره   هـ  قایسه میانگین قطر هاله عدم رشد غلظتم

کلروفرمی گیاه سنبل کوهی بر بـاکتري اسـتافیلوکوکوس اورئـوس    
داري بین پـنج غلظـت عصـاره     دهنده آن است که تفاوت معنی نشان

و در مورد باکتري اشریشیاکلی بـین  ) لیتر گرم بر میلی میلی 100-10(
لیتــر وجــود دارد   گــرم برمیلــی  میلــی 40و  80، 100ســه غلظــت  

)05/0P< .(و  100رد باکتري باسیلوس سرئوس بین دو غلظت در مو
  در. داري وجـود نداشـت   لیتـر تفـاوت معنـی    گـرم بـر میلـی    میلـی  80

  یکوه اه سنبلیازگیپ يبر رو یمقدمات ییایمیتوشیشات فیآزما یج حاصل از بررسینتا : 1 جدول
  جهینت  مشاهدات  یروش بررس  هیت ثانوینوع متابول
  -  ل به زردید مایجاد رسوب سفیا  ریتست ما  دهایآلکالوئ
  -  جاد رنگ زردیعدم ا  واکنش بورن تراگر  اهنونیآنتراک

  +  جاد محلول قرمز رنگیا  نودایتست ش  دهایفالونوئ
  +  ياقهوه -جاد محلول قرمزیا  یانیلیلر کیتست ک  دهایکوزیگل

  Aنگ یجاد محلول سبز رنگ با فهلیا  نگیتست فهل  قندها
  Bنگ یرنگ با فهل ياجاد محلول قهوهیا

+  
+  

  +  جاد کف ماندگاریا  تست فورث  هانیساپون
  هاک تاننیگال يرنگ برایجاد محلول آبیا  دیک کلریواکنش با فر  هاتانن

  هاک تاننیکاتچول يره برایجاد محلول سبز تیا
-  
+  

  -  بنفش -جاد محلول قرمزیا  بوشارد -برمنیتست ل  دهایترپنوئ
  -  یآب -جاد محلول سبزیا  دهایاستروئ

  
  
  

در برابر  سنبل کوهیاه یگ یاستات لیو ات یکلروفرم يها عصاره يباکتر یو حداقل غلظت کشندگ ینندگک حداقل غلظت ممانعت : 2جدول 
  لوس سرئوسیلوکوکوس اورئوس و باسی، استافیا کلیشیاشر يها يباکتر
  یعصاره کلروفرم  سمیکروارگانیم

  )تریل یلیگرم بر م یلیم(
  یاستات لیعصاره ات

  )تریل یلیگرم بر م یلیم(
MIC MBC  MIC MBC 

  5/12  25/6  -  100  یاکلیشیاشر
  25/6  25/6  50  25  لوکوکوس اورئوسیاستاف

  25  5/12  100  50  لوس سرئوسیباس
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، یاکلیشیاشر يه سه باکتریجاد شده علین قطر هاله ایانگیم : 1ر نمودا
 يها توسط غلظت باسیلوس سرئوسو  استافیلوکوکوس اورئوس

سه با دو یدر مقا بل کوهیسناه یگ یکلروفرم  مختلف عصاره
  وژنیفیسک دیروش د د بهیک اسیکسیدین و نالیلیس یک آمپیوتیب یآنت

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

، یاکلیشیاشر يه سه باکتریجاد شده علیا هن قطر هالیانگیم : 2نمودار 
 يها توسط غلظت باسیلوس سرئوسو  استافیلوکوکوس اورئوس

سه با دو یمقا در سنبل کوهیاه یگ یاستات لیات یمختلف عصاره
  وژنیفیسک دیروش د د بهیک اسیکسیدین و نالیلیس یک آمپیوتیب یآنت

  
گرم بر  میلی 5/2-20(ها  که بین این دو غلظت و سایر غلظت صورتی

نتــایج ایــن . )>05/0P( داري مشــاهده شـد  تفـاوت معنــی ) لیتــر میلـی 
اسـتاتی بـر هـر سـه      هاي مختلف عصاره اتیل بررسی در مورد غلظت

دار در مـورد هفـت    دهنده تفاوت معنی مورد مطالعه نیز نشان باکتري
اسـتاتی،   در مـورد عصـاره اتیـل   ). >05/0P(غلظت مورد مطالعه بـود  

بیشترین اثر مهار روي باکتري استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده شد 
استاتی در  لیتر عصاره اتیل گرم بر میلی میلی 80که از این میان غلظت 

بیوتیــک  یلوکوکوس اورئــوس نســبت بــه آنتــیبرابـر بــاکتري اســتاف 
و نسـبت بـه آن   ) >05/0P(داري نشـان داد   سیلین تفاوت معنـی  آمپی

لیتـر عصـاره در برابـر     گـرم بـر میلـی    میلی 40بین غلظت . موثرتر بود
سـیلین تفـاوت    باکتري اسـتافیلوکوکوس اورئـوس نسـبت بـه آمپـی     

لیتـر   میلـی گـرم بـر    میلـی  20-100هـاي   غلظت. داري دیده نشد معنی
عصاره نیـز در برابـر بـاکتري اسـتافیلوکوکوس اورئـوس نسـبت بـه        

ــودنالیدیکســیک اســید  گــرم  میلــی 10در مــورد غلظــت . مــوثرتر ب
لیتـر عصــاره در برابـر بــاکتري اسـتافیلوکوکوس اورئــوس و     برمیلـی 
گـرم بـر    میلـی  100بیوتیک نالیدیکسیک اسید همچنین غلظت  آنتی
بیوتیـک   باکتري باسیلوس سـرئوس و آنتـی  لیتر عصاره در برابر  میلی
عصاره کلروفرمی گیـاه  . داري دیده نشد سیلین نیز تفاوت معنی آمپی

اثـر خیلـی   ) اشریشـیاکلی (سیالپرسیکا بر روي بـاکتري گـرم منفـی    
استافیلوکوکوس اورئـوس  (هاي گرم مثبت  کمتري نسبت به باکتري

استاتی  اتیلدارد و این درحالی است که عصاره ) و باسیلوس سرئوس
ها اعم ازگرم منفـی و گـرم مثبـت اثـر بیشـتري       بر روي همه باکتري

قــدرت  فاقــد عصــاره هیــدروالکلی ج حاصــلهیبراســاس نتــا. داشــت
  .ها بود ارکنندگی این باکتريمه

  بحث
و ) سـیلین  اسید و آمپی نالیدیکسیک(مقایسه بین شاهدهاي مثبت 

عـه شـده نشـان داد    هـاي مطال  سه نوع عصاره بر روي میکروارگانیسم
لیتـر بـر روي    گرم بر میلـی  میلی 100استاتی با غلظت  که عصاره اتیل

ــه   اســتافیلوکوکوس اورئــوس، اشریشــیاکلی و باســیلوس ســرئوس ب
در . متر است میلی 19و  23، 26ترتیب داراي هاله عدم رشدي معادل 

و  29، 11اسید داراي هاله عدم رشـدي برابـر    حالی که نالیدیکسیک
اسـتاتی و کلروفرمـی نسـبت بـه      هـاي اتیـل   بنابراین، عصـاره . بود 26

اسید بر روي باکتري استافیلوکوکوس اورئوس تقریباً به  نالیدیکسیک
همچنین نتایج نشان دادنـد کـه   . میزان دو برابر یا بیشتر مؤثرتر بودند

لیتر با  گرم بر میلی میلی 100استاتی با غلظت  عصاره کلروفرمی و اتیل
 5/19و  15عـدم رشـدي بـر باسـیلوس بـه میـزان تقریبـاً         داشتن هاله

 19و  15هالـه عـدم رشـد    (سـیلین   متر داراي اثر مشابهی با آمپی میلی
گـزارش نمودنـد    2002همکاران در سال و  Sparg. دهستن) متر میلی

ــاه   ــزان نرمـــال گیـ قـــدرت  Scilla natalensisکـــه عصـــاره هگـ
؛ در حـالی کـه   )< mg/ml5/12(هـا را نـدارد    مهارکنندگی بـاکتري 

کلرومتانی و آبی داراي قدرت مهارکنندگی ضعیف  هاي دي عصاره
) mg/ml3/6≈ (   ــدرت ــاه داراي قـ ــن گیـ ــانولی ایـ ــاره اتـ و عصـ

  ).30(ت اس) mg/ml6/1(مهارکنندگی باال 
ن در مطالعه حاضر، نتایج مطالعات فیتوشیمیایی مقـدماتی  یهمچن

اي از فالونوئیــد،  بــر روي ایــن گیــاه، وجــود مقــادیر قابــل مالحظــه
گلیکوزیـد، تــانن و سـاپونین را نشــان داد کـه احتمــاالً فالونوئیــدها    

 یکروبیضـدم  اثبات اثر. مسؤول اثر ضدباکتریایی در این گیاه هستند
ن یـ ا يبـر رو  Nagو  Harshاسـت کـه    یقـات یجه تحقیدها نتیفالونوئ

در  کـه  نیـ باتوجه بـه ا ). 31(اند  انجام داده یعیبات طبیگروه از ترک
وش بـه ر و  یدرپـ  یبـه صـورت پـ    يریـ گ ن مطالعه، عمـل عصـاره  یا
ــاز قب یبــاتیکلروفــرم ترک یســتیقاعــدتاً با شــد؛ســاندن انجــام یخ ل ی

توان  یلذا م. دیها را استخراج نما زوفالونیدها و ایدها، استروئیترپنوئ
هـا   زوفالونیبه وجود ا ين عصاره را تا حدیا ییایت ضدباکتریخاص
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مشخص  یمقدمات ییایمیتوشیف يها طور که از تست همان. نسبت داد
ــ .د اســتید و اســتروئیــاه فاقــد ترپنوئیــگ ؛دیــگرد ن عصــاره یهمچن
بـات نسـبتاً   یدها و ترکیـ از فالونوئ یر بـاالئ یل مقـاد یـ دل به یاستات لیات

ن صـورت  یـ است که در ا ییایضدباکتر يت قویخاص ي، دارایقطب
یـاه  ن گیدر ا ییایباکترول اثر ضدؤدها مسیتوان گفت که فالونوئ یم

  .هستند
ــکوزیگل یــیت دارویخاصــ ــه قســمت غی ــوط ب ــدیدها، مرب  يرقن
ها،  میله آنزیبه وس) دهایکوزیگل(ن ماده یز ایدرولیو ه استمولکول 

منجـر بـه آزاد شـدن    ) ر حـرارت یتحـت تـاث  (اهـا  یق، قلیرق يدهایاس
ن یتوان چنـ  یدست آمده م ج بهیاز نتا). 32(گردد  یم يبات قندیترک

اه فقـط  یـ ن گیا یو کلروفرم یاستات لیات يها استنباط کرد که عصاره
ل وجـود  یـ دل به یهستند و عصاره متانول یکروبیت ضدمیخاص يدارا
رسـد بـا انجـام     یبه نظر م. ندارد یکروبیت ضدمیدها، خاصیکوزیگل
ــا يز بــر رویدرولیــه  یکروبیبــات، خــواص ضــدمین دســته از ترکی

  .گردد میها مشاهده  کونیآگل
ــل مالحظــه عصــاره   ــرات قاب ــه اث ــا توجــه ب ــا ب ــ يه و  یکلروفرم

ــات ــتات لی ــنبل یاس ــوه س ــر رو یک ــاکتر يب ــا يب ــیاشر يه ، یاکلیش

 باسیلوس سـرئوس  يو اثرات کمتر بر رو استافیلوکوکوس اورئوس
شات الزم از نظر یگسترده و آزما يها یرسد، پس از بررس یبه نظر م

براي تواند  یم ییآورده داروک فریبه صورت نها ، استفاده از آینیبال
 یعفـون  يهـا  يماریاز ب یو برخ یچرک يها ها و زخم درمان عفونت

 یدستگاه گوارش يها تیاز مسموم يرین جلوگیر اسهال و همچنینظ
  .ت و قابل توجه باشدیحائز اهم
  گیري نتیجه

هـاي   اثـر ضـدمیکروبی عصـاره   ج مطالعـه حاضـر،   یبا توجه به نتا
اشریشیاکلی،  يی پیاز گیاه سنبل کوهی بر رواستات کلروفرمی و اتیل

اسـید و مشــابه   شـتر از نالیدیکســیک یاسـتافیلوکوکوس و باســیلوس ب 
  .سیلین بود آمپی

  تشکر و قدردانی
ــ نیبـــد ــروه زله یوسـ ــتیاز گـ ــ سـ ــتان یشناسـ ــگاه گلسـ   ،دانشـ
 يدانشگاه علوم کشاورز ییع غذایو گروه صنا يآباد انیژه میخانم من

و  یقـدردان مطالعه در انجام  يخاطر همکاره ب گرگان یعیو منابع طب
  .گردد یم يسپاسگزار
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 _____________________________________________________________________________________________________________________________  
Abstract 
Background and Objective: The generated genetic diversity in the microbial pathogens and drug 
resistant led to a growing interest to use herbal medicine. This study was carried out to determine the 
in vitro anti-bacterial activity of chloroform, ethyl acetate and hydroalcoholic extracts of Scilla persica 
Hausskn. 

Methods: In this laboratory study, chloroform, ethyl acetate and hydroalcoholic extracts were obtained 
from bulb of Scilla persica. The anti-microbial activity, the minimum inhibitory concentration (MIC) and 
the minimum bactericidal concentration (MBC) of the extracts were evaluated on Staphylococcus aureus, 
Bacillus cereus and Escherichia coli using the disk diffusion (growth inhibition zone) and macro-dilution 
methods. Dimethyl sulfoxide (DMSO) was used as a negative control while nalidixic acid and ampicillin 
were used as positive control. 

Results: The maximum inhibition zone for ethyl acetate extract was 26.3±0.1 milimetre, 23.7±0.3 
milimetre and 19.5±0.4 milimetre for Staphylococcus, Escherichia coli and Bacillus, respectively. The 
maximum inhibition zone of chloroform extract was found to be 16.4±0.2 milimetre and 14.9±0.3 
milimetre for Staphylococcus and Bacillus, respectively. 

Conclusion: Antimicrobial activity of the chloroform and ethyl acetate extracts of bulb of Scilla persica 
on Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Bacillus cereus are  more effective  compared to nalidixic 
acid and it is similar to ampicillin in in-vitro condition. 

Keywords: Scilla persica Hausskn, MIC, Escherichia coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus 
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