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 باکتری گونه سه ،بررویهابیوتیکآنتی سیر،با عصاره ضدباکتریایی اثرهای سهمقای
 پنومونیه سیلین،استرپتوکوکوسمتی به مقاوم اورئوس استافیلوکوکوس

 وشیگالدیسانتریه
 ، حسن محمد اصغری*، کیومرث صفی نژاداحسان یوسفوند

  ، ایرانبروجرد، بروجردگروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد   
 

 چکیده
داروییی را تیاون ن بیو  ی د      -ترین تحقیقات گیاهییکی از بیش allium sativumبا نام علمی ( garlic)سیر  :و هدف سابقه 

های مختلف عصیاره  انجام این مطالعو، بررسی اثرغلظت هدف از. ضد میکروبی فراوانی می باشد اثرهایا تصاص داده است، وو دارای 
هیا در  بی تیی  آنتیی  سیر بر روی سو باوتری استافیل و و س اورئ س، استرپت و و س پن م نیو و شیگالدیسانتریو و مقایسیو آن بیا  

 .باشدشرایط آزمایشگاهی می

هیا از  ایین عصیاره  ( MIC)ونندگی در این مطالعو، عصاره سیر تهیو گردید و برای تعیین حداقل غلظت ممانعت :هامواد وروش

دیسی  دیفیی  ن   هیا، از روش  بی تیی  چنین برای مقایسیو بیا آنتیی   استفاده شد، هم( standard tube test)ای روش استاندارد ل لو
 .ها با روش ت وی انجام شدتکرار و مقایسو میانگین 3تصادفی با  لوامط ر بوآزمایش در قالب طرح  .استفاده گردید

بر روی سو باوتری استافیل و و س اورئی س، اسیترپت و و س    mg/dlهای مختلف بر حسب عصاره سیر با غلظت MIC :هایافته

 mg/dlو غلظیت   mm 25 ،23،15 :ترتیب، در عصاره  یال  پن م نیو و شیگالدیسانتریو بو
 : mm 22 ،22 ،12   و غلظیتmg/dl 

 : 
mm 11 ،11 ،12  و غلظتmg/dl 

   :mm 15 ،13 ،2 های و غلظت 
    

    
 . باشدرای هر سو باوتری صفر میب         

ضد باوتریایی عصاره سیر بر روی سو باوتری مذو ر اثیر   اثرهایبر اساس نتایج حاصل از این مطالعو در شرایط آزمایشگاهی  :بحث

 .بازدارندگی داشت

 ومیابیش های مذو ر، در شرایط آزمایشگاه، ها در این تحقیق نشان داد اثر مهاری عصاره سیر بر روی باوترییافتو :یریگ جهینت

 .باشدی تست شده میهابی تی آنتیبو   بی اثر مهاری 

 ضد باوتریایی اثرهای، ، اثر مهاریMICعصاره سیر، :کلیدی هایواژه
 

 مقدمه
با ت جو بو نگرانیی میردم در می رد اسیتفاده از داروهیای      

شیمیایی و مقاوم شدن این داروها در بیدن انسیان و مایرات    
داروهای گییاهی  های ا یر گرایش بو استفاده از ها در سالآن

های مختلفی در ارتباط بیا داروهیای   افزایش یافتو، لذا بررسی
بیا ت جیو بیو اسیتفاده     ( 1)گیاهی مختلف، انجام گرفتو است 

هییا م جیی د در آن هییایمتعییدد داروهییای گیییاهی و ترویییب 
های م رد مطالعو حائز ضد میکروبی گ نو اثرهای،شناسایی و 
-بی ل  ی  با منشاء گییاهی بیو   هایترویب(. 7) اهمیت است

 :مسئول  سندهینو
، بروجیرد ، بروجیرد گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسیالمی، واحید     

  ایران
 q_safinejad@yahoo.com :یکیالکترون پست

 15/4/1331: تاریخ دریافت
 25/7/1331: تاریخ پذیرش
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هیا محسی     عن ان ی  شا و مهم از درمان دارویی بیمیاری 
-گییاهی بیو   ءسیاری از م ارد داروهایی با منشاب ش د و درمی

علییت سییه لت دسترسییی، وییاهش عیی ارق جییانبی و قیمییت 
هیای  عنی ان جیایگزین  مناسب نسبت بو داروهای سنتتی  بو

سیر با نام علمیی   (.12)اند تری م رد ت جو قرار گرفتوشایستو
Allium satium دارویی  -ترین تحققات گیاهییکی از بیش

های قدیم در را تاون ن بو   د ا تصاص داده است و از زمان
 .(3)شیده اسیت   طب سنتی ی نانی چینی و ایرانی تج یز میی 

مقاالت متعددی بو  اصیت ضد باوتریال عصاره سییر اشیاره   
اند وو در همگی آنان آلیسین و مشتقات دیگر س لف ری ورده

ی گیرم  هیا بیاوتری م ج د در سیر باعی  جلی گیری از رشید    
نتروباوتر، اشرشیاولی، ولبسیال، آ: مثبت  و گرم منفی از قبیل

الوت باسیل، سی دوم نا آئرو،ینی زا، سیالم نال و هلیکی  بیاوتر      
مطالعیو  و همکارانش در  Srinivasan(. 3)پیل ری شده است 

ای با عنی ان بررسیی فعالییت ضید میکروبیی عصیاره سییر و        
، اثییر ضیید 2223پایییداری آن در دماهییای مختلییف در سییال 

سی ش از   17را بیر روی  ( AGE)میکروبی عصاره آبکی سییر  
های گرم مثبت و گرم منفیی مقیاوم بیو درمیان چنید      باوتری

سالم نال تیفیی، سی دو م نیا آئرو زنی زا،     : گ نو 4دارویی شامل 
اثر ضد میکروبی . بررسی وردند SPPاشرشیاولی و پروتئ س 

 15عصاره آبکی سییر بیا ایجیاد هالیو عیدم رشید در اطیراف        
. بیاوتری گیرم منفیی مشیخ  شید      2باوتری گرم مثبیت و  

الو عدم رشید در اطیراف سی دوم نا آئرو ینی زا و     ترین هبیش
. ایجیاد شید   SPPترین هالو عدم رشد در اطراف پروتئ س وم
های گرم منفیی  عصاره آبکی سیر برای س ش MICچنین هم

mg/ml 21-7 های گرم مثبت و برای س شmg/ml  11-1 
در پژوهشی با عنی ان اثیر مهیاری عصیاره     (. 15)محاسبو شد 
های باوتریال، اثیر ضید میکروبیی عصیاره     پات  نسیر بر روی 

ولسیتریدی م  هیای باسییل س سیرئ س،    سیر بر روی بیاوتری 
در این تحقیق . اشرشیاولی و سالم نال بررسی شد ،پرفرنژنس

ها گیر جدا شد سپس باوتریوسیلو عصارهابتدا عصاره سیر بو
لیتر وشت داده شیدند و در  باوتری در هر میلی 127در رقت 

 24بیا یکیدیگر مخلی ط و پیس از      cc 1یت از هیر ویدام،   نها
هیا  عصاره سیر برای هر ی  از گ نو MICساعت انک باسی ن، 

ولسیتریدی م  ، mg/ml 12باسییل س سیرئ س   : محاسبو شید 
 ،mg/ml 122اشرشیییییاولی  ،mg/ml 32-22 پرفرنییییژنس
بیییر ، mg/ml 42-12شییییگال  ،mg/ml 122-42سیییالم نال 

ضید میکروبیی مفییدی در     اثرهیای ، ذور شده اساس  تحقیق
ترین گ نیو نسیبت بیو عصیاره سییر،      حساس. ب د سیر م ج د

(. 1)هیا اشرشییاولی بی د    تیرین آن باسیل س سرئ س و مقاوم
باشید یی    ارگان سی لف ر میی   هایویبتردستو  2سیر دارای 

 -آلییل سیسیتئین متییل    -sدستو محل ل در آ  است مثیل  
ارگان س لف ر محل ل  هایلیل سیستئین و دستو دیگر، ترویب

در چربی است وو شامل آلین، آلییل سی لفید، دی آلییل دی    
ییا  ( Allin)آلین . باشدمی... س لفید، دی آلیل تری س لفید و

s-  وزن  ال  سیر را تشیکیل  % 42 ومابیشآلین سیستئین
آلین حاصل اتصال ی  گروه آلیل و ی  اتم اوسیژن . دهدمی

سیسیییتئین بییی ده و از   و اتیییم سییی لف ر اسیییید آمینیییو   
رنی،، سی زنی شیکل و    وریستالیزاسی ن آن پ دری نیرم، بیی  

آنیزیم آلینیاز   ( Allinase)آلیناز (. 5)ش د بدون ب  حاصل می
یا آلین لیاز از دسیتو لییاز بی ده، بیرای فعالییت بیو پیریید و        

واحید   12آلیناز . عن ان و فاوت ر نیاز داردفسفات، بو 5وسال
را  s-sهیای دی سی لفیدی   ها پیل آنسیستئین دارد وو همو 

ها، یا حذف و فاوت ر آن، یعنی پیرید و سازند و احیای آنمی
یکیی از  (. 13)شی د  وسال، سبب غیر فعال شیدن آنیزیم میی   

هایی برای اثیر  مکانیسم. اصلی سیر، آلیسین است هایترویب
مکانیسم . ضد میکروارگانیسمی این ترویب تعریف شده است

هیای حیاوی تیی ل    باوتریایی آلیسین، مهیار آنیزیم  اصلی ضد 
وسیییلو فرویانس سیریو تی سیی لفینات   وهیا بی  میکروارگانیسیم 

هیا، آلیسیین، سیسیتئین    در آمییب . هیای تیی ل اسیت   باگروه
پروتئیناز، الکل و هییدرو ناز تی ردووسیین ردووتیاز را مهیار     

وند وو برای پایداری شرایط اوسیداسی ن و احیاء صحیح می
طیی ر چنییین بییوآلیسییین هییم(. 12) ل الزم هسییتنددر انگیی

های باوتریایی مثل سیستم تشیکیل دهنیده   ا تصاصی آنزیم
 حییاوی اسییتات وینییاز و فسییف ترانس اسییتیل COAاسییتیل 

COA وند، این مهار قابیل برگشیت اسیت   سنتتاز را مهار می 
-باوتری استاتی  بوهای غلظتبر این آلیسین در عالوه(. 15)

آلیسیین  . ونید را مهار می DNAط ر جزئی سنتز پروتئین و 
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دهید ویو   این امیر نشیان میی   . دارد RNAاثر ف ری در سنتز 
RNA هدف اولیو عمل آلیسین است، ل احتمابوRNA  پلیی
شیامل یی  گیروه سی لفیدریل      آلفادر زیر واحد  Ecoliمراز 

دهد ویو  تنهاست، وو با مشتقات من مر فل رسئین واونش می
های تی ل است، این امر نشان میا تصاصی برای گروه معرف

ت اند هدف عمل آلیسین باشد مراز نیز میپلی RNAدهد وو 
این مطالعو جهت بررسی فعالیت ضد باوتریایی غلظیت (. 14)

هیای گیرم   های مختلف عصاره سیر بر روی تعدادی از باوتری
فیل و ویی س اورئیی س،  امثبییت و گییرم منفییی شییامل اسییت  

اسییترپت و و س پن م نیییو، شیییگال دیسییتانتریو در شییرایط  
 .آزمایشگاهی طراحی و اجرا گردید

 

  روش کار

هییای میی رد آزمییایش را از آزمایشییگاه   میکرواورگانیسییم
هیا  این ارگانیسیم  .میکروبی ل  ی دانشگاه بروجرد تهیو گردید

پن م نییو،  شامل استافیل و و س اورئی س، اسیترپت و و س   
های وشیت می رد اسیتفاده در    محیط. دیسانتریو ب دند شیگال

اینفیی  ن آگیار    بیرین هیارت  این مطالعو شامل محیط وشیت 
(BHI)، سییر می رد اسیتفاده    . ب دند محیط م لر هینت ن آگار

تهییو  های اسیتان همیدان   در بررسی حاضر تهیو شده از و ه
. ییو گردیید  در این مطالعو، عصاره سیر بیو روش زییر ته  . شد

سیرهای تهیو شده را شسیتو و پیس از جداسیازی پ سیت از     
سیاعت در فرییزر نگهیداری     24میدت  ها بوهای سیر، آنحبو

ساعت در ه ای  1شدند و پس از شکاف در هر ودام بو مدت 
وین و  سپس با استفاده از مخلی ط . آزمایشگاه قرار داده شدند

هر گرم سییر،   بو ازای)با مقدار مشخصی از آ  مقطر استریل 
. مخلی طی از سییر حاصیل گردیید    ( ی  میلی گرم آ  مقطر

عب ر داده شید   42مخل ط از تنظیف استریل و صافی و اتمن 
 RPMو مییاده حاصییلو در سییانتریفی   یخرییال دارو بییا دور  

بیدین ترتییب   . دقیقو سانتریفی   گردید 32مدت و بو  5222
های سل لزی و پ ستوسایر م اد زاید و نا  استو از جملو م اد 

سل لی از عصاره حذف گردید و محلی لی شیفاف و زرد رنی،    
پ ر سپس محل ل حاصل با استفاده از صافی میلی .حاصل شد

میکرومتر، استریل و بیرای اسیتفاده بعیدی در یخریال     % 22
در طی این بررسی، برای تعیین حداقل غلظیت  . نگهداری شد
ای د ل لیییواز روش اسیییتاندار( MIC)وننیییدگی ممانعیییت

(standard tube test)  چنیین بیرای مقایسیو بیا آنتیی     هیم-

 .ها از روش دیس  دیفی  ن استفاده گردیدبی تی 
 هیای دست آمده رقتواز عصاره سیر ب MICبرای تعیین 

mg/dl  
   

   
   

    
    

 .تهیو شد   
ل لو آزمایش استریل انتخا  و در هر ی   1بو این ترتیب وو 

cc1 سپس . آ  مقطر استریل ریختو شدcc1  ،از عصاره سییر
پس از عبی ر از فیلتیر سیرنگی بیو ل لیو اول اضیافو و  ی          

از مخل ط ل لو اول بو ومی    cc1در مرحلو بعد . مخل ط شد
سمپلر استریل برداشتو و بو ل لیو دوم اضیافو و بیا آ  مقطیر     

 در نهاییت . مخل ط شد و این وار تا ل لو ششم تکیرار گردیید  
cc1   پیس از  . ازمخل ط ل لو ششم برداشتو و دور ریختیو شید
هیا  های بالن  بو تعداد باوتری، دیس هارقتدست آوردن وب

در نهایت . شدند ور غ طوط ر جداگانو ها بودر هر ی  از رقت
 3متر از دیی اره و  سانتی 5/1از هر رقت، ی  دیس  با فاصلو 

-مرب ط بو هر باوتری، بیو متر از یکدیگر، بر روی پلیت سانتی

 24هیا بیو میدت    سپس باوتری. ط ر جداگانو قرار داده شدند
، بیا   MICانک بیو شیدند و حیداقل     C 37° ساعت در دمیای 

ها بیرای هیر   ت جو بو هالو عدم رشد باوتری در اطراف دیس 
چنین برای محاسبو قطر هالیو عیدم   هم. باوتری مشخ  شد

هیا از روش دیسی    بی تیی  در اطیراف آنتیی   هاباوتریرشد 
در این روش ابتدا از محیط نیم م  . دیفی  ن استفاده گردید

ب د با استفاده از س آپ بر  شدهتهیو  پیش از این فارلندی وو
و بعید از   شید ای وشیت  ص رت سفرهوروی محیط بالد آگار ب

وشت بر روی محیط بالدآگار حاوی استافیل و و س اورئ س، 
ی  دیس  بالن  حاوی عصیاره  یال  سییر، یی  دیسی       

، یی  دیسی  حیاوی    ( 0X)بی تیی  اگزاسییلین   حاوی آنتی
-ی  دیس  حیاوی آنتیی  ( CA)بی تی  و ام سی والو آنتی

متیر از  سیانتی 5/1بیو فاصیلو   ( CX)بی تی  سفتی زووسییم  
ایین عمیل   . متر از یکدیگر قیرار داده شیدند  سانتی 3و دی اره 

میدت  هیا بیو  سپس پلیت. شدبرای دو باوتری دیگر نیز تکرار 
هالیو   انک بو شدند در نهایت، قطر C 37°ساعت در دمای  24
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دهید ویو   این امیر نشیان میی   . دارد RNAاثر ف ری در سنتز 
RNA هدف اولیو عمل آلیسین است، ل احتمابوRNA  پلیی
شیامل یی  گیروه سی لفیدریل      آلفادر زیر واحد  Ecoliمراز 

دهد ویو  تنهاست، وو با مشتقات من مر فل رسئین واونش می
های تی ل است، این امر نشان میا تصاصی برای گروه معرف

ت اند هدف عمل آلیسین باشد مراز نیز میپلی RNAدهد وو 
این مطالعو جهت بررسی فعالیت ضد باوتریایی غلظیت (. 14)

هیای گیرم   های مختلف عصاره سیر بر روی تعدادی از باوتری
فیل و ویی س اورئیی س،  امثبییت و گییرم منفییی شییامل اسییت  

اسییترپت و و س پن م نیییو، شیییگال دیسییتانتریو در شییرایط  
 .آزمایشگاهی طراحی و اجرا گردید

 

  روش کار

هییای میی رد آزمییایش را از آزمایشییگاه   میکرواورگانیسییم
هیا  این ارگانیسیم  .میکروبی ل  ی دانشگاه بروجرد تهیو گردید

پن م نییو،  شامل استافیل و و س اورئی س، اسیترپت و و س   
های وشیت می رد اسیتفاده در    محیط. دیسانتریو ب دند شیگال

اینفیی  ن آگیار    بیرین هیارت  این مطالعو شامل محیط وشیت 
(BHI)، سییر می رد اسیتفاده    . ب دند محیط م لر هینت ن آگار

تهییو  های اسیتان همیدان   در بررسی حاضر تهیو شده از و ه
. ییو گردیید  در این مطالعو، عصاره سیر بیو روش زییر ته  . شد

سیرهای تهیو شده را شسیتو و پیس از جداسیازی پ سیت از     
سیاعت در فرییزر نگهیداری     24میدت  ها بوهای سیر، آنحبو

ساعت در ه ای  1شدند و پس از شکاف در هر ودام بو مدت 
وین و  سپس با استفاده از مخلی ط . آزمایشگاه قرار داده شدند

هر گرم سییر،   بو ازای)با مقدار مشخصی از آ  مقطر استریل 
. مخلی طی از سییر حاصیل گردیید    ( ی  میلی گرم آ  مقطر

عب ر داده شید   42مخل ط از تنظیف استریل و صافی و اتمن 
 RPMو مییاده حاصییلو در سییانتریفی   یخرییال دارو بییا دور  

بیدین ترتییب   . دقیقو سانتریفی   گردید 32مدت و بو  5222
های سل لزی و پ ستوسایر م اد زاید و نا  استو از جملو م اد 

سل لی از عصاره حذف گردید و محلی لی شیفاف و زرد رنی،    
پ ر سپس محل ل حاصل با استفاده از صافی میلی .حاصل شد

میکرومتر، استریل و بیرای اسیتفاده بعیدی در یخریال     % 22
در طی این بررسی، برای تعیین حداقل غلظیت  . نگهداری شد
ای د ل لیییواز روش اسیییتاندار( MIC)وننیییدگی ممانعیییت

(standard tube test)  چنیین بیرای مقایسیو بیا آنتیی     هیم-

 .ها از روش دیس  دیفی  ن استفاده گردیدبی تی 
 هیای دست آمده رقتواز عصاره سیر ب MICبرای تعیین 

mg/dl  
   

   
   

    
    

 .تهیو شد   
ل لو آزمایش استریل انتخا  و در هر ی   1بو این ترتیب وو 

cc1 سپس . آ  مقطر استریل ریختو شدcc1  ،از عصاره سییر
پس از عبی ر از فیلتیر سیرنگی بیو ل لیو اول اضیافو و  ی          

از مخل ط ل لو اول بو ومی    cc1در مرحلو بعد . مخل ط شد
سمپلر استریل برداشتو و بو ل لیو دوم اضیافو و بیا آ  مقطیر     

 در نهاییت . مخل ط شد و این وار تا ل لو ششم تکیرار گردیید  
cc1   پیس از  . ازمخل ط ل لو ششم برداشتو و دور ریختیو شید
هیا  های بالن  بو تعداد باوتری، دیس هارقتدست آوردن وب

در نهایت . شدند ور غ طوط ر جداگانو ها بودر هر ی  از رقت
 3متر از دیی اره و  سانتی 5/1از هر رقت، ی  دیس  با فاصلو 

-مرب ط بو هر باوتری، بیو متر از یکدیگر، بر روی پلیت سانتی

 24هیا بیو میدت    سپس باوتری. ط ر جداگانو قرار داده شدند
، بیا   MICانک بیو شیدند و حیداقل     C 37° ساعت در دمیای 

ها بیرای هیر   ت جو بو هالو عدم رشد باوتری در اطراف دیس 
چنین برای محاسبو قطر هالیو عیدم   هم. باوتری مشخ  شد

هیا از روش دیسی    بی تیی  در اطیراف آنتیی   هاباوتریرشد 
در این روش ابتدا از محیط نیم م  . دیفی  ن استفاده گردید

ب د با استفاده از س آپ بر  شدهتهیو  پیش از این فارلندی وو
و بعید از   شید ای وشیت  ص رت سفرهوروی محیط بالد آگار ب

وشت بر روی محیط بالدآگار حاوی استافیل و و س اورئ س، 
ی  دیس  بالن  حاوی عصیاره  یال  سییر، یی  دیسی       

، یی  دیسی  حیاوی    ( 0X)بی تیی  اگزاسییلین   حاوی آنتی
-ی  دیس  حیاوی آنتیی  ( CA)بی تی  و ام سی والو آنتی

متیر از  سیانتی 5/1بیو فاصیلو   ( CX)بی تی  سفتی زووسییم  
ایین عمیل   . متر از یکدیگر قیرار داده شیدند  سانتی 3و دی اره 

میدت  هیا بیو  سپس پلیت. شدبرای دو باوتری دیگر نیز تکرار 
هالیو   انک بو شدند در نهایت، قطر C 37°ساعت در دمای  24
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ویش  و عصاره سیر با  یط  هابی تی آنتیعدم رشد در اطراف 
  .گیری شدشفاف اندازه

 
 تجزیه و تحلیل آماری

 11 نسیخو  SPSS افزارها از نرمتجزیو و تحلیل دادهبرای 
 3وامل تصادفی بیا  ط ربوآزمایش در قالب طرح  .شد استفاده

حیداقل  . ها با روش ت وی انجیام شید  تکرار و مقایسو میانگین
 .در نظر گرفتو شد  > P  25/2ز داری نیسطح معنی

 

 ها افتهی
های مختلف عصاره مطالعو، اثر ضدمیکروبی غلظتدر این 

سیییر بییر روی سییو بییاوتری اسییتافیل و و س اورئیی س،      
اسییترپت و و س پن م نیییو و شیییگال دیسییانتریو در شییرایط  

چنیین اثیر ضید    هیم . آزمایشگاهی م رد ارزییابی قیرار گرفیت   

ها بر روی سو باوتری مذو ر در شرایط بی تی میکروبی آنتی
-وارزیابی قرار گرفت و در نهاییت نتیایج بی   آزمایشگاهی م رد 

 دسییت آمییده از دو آزمییایش بییا یکییدیگر مقایسییو گردییید    
-نتایج بررسی حاضر نشیان میی  . (1، 2و  3شکل ،2و1جدول)

هیای مختلیف بیر حسیب     عصاره سیر با غلظت MICدهد وو 
mg/dl     ،بییر روی سییو بییاوتری اسییتافیل و و س اورئیی س

ترتییب، در  نتریو بیو استرپت و و س پن م نییو، شییگال دیسیا   
 mg/dlو غلظییت  mm25 ،23 ،15 :عصییاره  ییال  سیییر

  : 
mm 22 ،22 ،12 غلظییییییت وmg/dl 

  :mm 11 ،11 ،12  و
 mg/dlغلظیییییت 

   :mm 15 ،13 ،2 هیییییای و غلظیییییت
mg/dl  

    
    

 .استبرای هر سو باوتری صفر    

 

 
 های م رد مطالعومختلف بر روی میکرو اورگانیسمهای غلظتدر اطراف عصاره  ال  سیر با  هاباوترینتایج قطر هالو عدم رشد : 1جدول 

دهد وو عصاره سیر برروی هر سو باوتری های مختلف نشان میضد باوتریایی عصاره سیر و غلظت اثرهاینتایج حاصل از بررسی 
 .اثر بازدارندگی داشت

 های م رد مطالعوبر روی میکرو اورگانیسم هابی تی آنتیدر اطراف  هاباوترینتایج قطرهالو عدم رشد : 2جدول 
 آنتی بی تی  

 سف تاوسیم سفتریاوس ن سفتی زووسیم و آم وسی والو اگزاسیلین باوتری
 Mm 17 Mm 2 Mm 14 Mm 12 Mm 11 استافیل و و س اورئ س

 Mm 13 Mm 11 Mm 13 Mm 11 Mm 17 استرپت و و س پن م نیو

 Mm 2 Mm 2 Mm 17 Mm 13 Mm 11 دیسانتریوشیگال 

 
 
 

 

عصیییییاره  باوتری
   ال 

       

 غلظت
 
       

 غلظت
 
       

 غلظت
 

        

 غلظت
 

        

 غلظت
 

        

 غلظت

 Mm15 Mm12 Mm12 Mm2 2 2 2 استافیل و و س اورئ س

 Mm23 Mm22 Mm11 Mm13 2 2 2 استرپت و و س پن م نیو

 Mm25 Mm22 Mm11 Mm15 2 2 2 شیگال دیسانتریو

 

5 
 

 
عکس قطر هالو عدم رشد استافیل و ک اورئ س در مجاورت  -1شکل 

 هابی تی آنتی
 
 
 

 
-قطر هالو عدم رشد استرپت و ک پن م نیو در مجاورت آنتی -2شکل 

 هابی تی 
 
 
 

 
استرپت و ک پن م نیو در اطراف عصاره سیر در قطر هالو عدم رشد  -3شکل 

 های مختلفغلظت
 
ی اسیتافیل و و س  هاباوتریاثر عصاره آبی سیر، بر روی 

اورئ س، اسیترپت و و س پن م نییو و شییگال دیسیانتریو، در     
ی راییج مقایسیو   هابی تی آنتی، بررسی و با in vitroشرایط 

عصیاره سییر    دست آمده،های بو MICبا ت جو بو . شده است
نتایج حاصل از . ثر ب دؤهای م رد آزم ن، مبر روی تمام س ش

دهید ویو عصیاره    ضد باوتریایی عصاره سیر نشان میی  اثرهای
ی گیرم  هیا بیاوتری ی گرم مثبیت و هیم   هاباوتریسیر هم بر 

بیییاوتری . ضییید باوترییییایی اسیییت اثرهیییایمنفیییی دارای 

شییگال   ترین مقاومت و باوتریاستافیل و و س اورئ س بیش
ترین مقاومت را در برابیر عصیاره سییر از  ی د     دیسانتریو وم

گییریم ویو هیر چقیدر غلظیت      چنین نتیجو میهم. نشان داد
تیر، اثیر   تر و هر چقدر غلظت ویم تر، اثر بازدارندگی بیشبیش

-دست آمده از بررسی آنتیاز نتایج بو. تر استبازدارندگی وم

-بی تی  و آم وسینتیت ان نتیجو گرفت وو آها میبی تی 

تیرین مقاومیت را از   ترین مقاومت و سف تاوسیم وموالو بیش
 .  د نشان داده است

 

 بحث 
بیر روی   زثیر شگفت انگیی أدر میان   اص درمانی سیر، ت

ها، ت جو محققین را بو  ی د،  ها، بیش از سایر بیماریباوتری
چنین با ت جو بو   اص دارویی ایین  هم. داشتو استمعط ف 

اوسیدانی، ضد سرطانی و ضد التهیابی  گیاه مانند قابلیت آنتی
. ش دهای متعددی استفاده میآن، از سیر برای درمان بیماری
تر مرب ط بو حای ر آلیسیین   عملکرد ضد میکروبی سیر بیش

 (.11) باشددر آن می
Yuncrui  فعالیییت آنتییی 2227و همکییارانش در سییال

هیا را بیر   تنهایی و در ترویب بیا بتاالوتیام  باوتریال آلیسین بو
و سیی دوم نا آئرو ینیی زا بررسییی  sppعلیییو اسییتافیل و و س 

باوترییال  تنهایی اثر آنتیی ها دریافتند وو آلیسین بوآن. وردند
و سی دوم نا آئرو ینی زا    spp  بی بر روی اسیتافیل و و س  

ندارد ولیی در تروییب بیا سیفازولین و اگزاسییلین بیر علییو        
و یا در ترویب با سیف پرازون بیر علییو     sppاستافیل و و س 

. (17،11) سیی دوم نا آئرو ینیی زا فعالیییت مهییاری  یی بی دارد
تنهایی اثر مهیاری  وو آلیسین بو نظراز این  ف ق نتایج تحقیق

 و س و س دوم نا آئرو ین زا ندارد در   بی بر روی استافیل و
تااد با مطالعو ماست ولی از این نظر وو تروییب سیینر ی    

 ی ان بیا   وند همها ایجاد میبی تی س دمندی همراه با آنتی
عنی ان یی    شاید بت ان عصاره سیر را بیو  .مطالعو حاضر است

داروی طبیعی، با حداقل ع ارق جانبی و بدون ترس از مقاوم 
های صناعی ورد بی تی ها بو آن جایگزین آنتیباوتریشدن 

. های رایج، از   اص این گیاه، س د جستو یا در ونار درمان
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عکس قطر هالو عدم رشد استافیل و ک اورئ س در مجاورت  -1شکل 

 هابی تی آنتی
 
 
 

 
-قطر هالو عدم رشد استرپت و ک پن م نیو در مجاورت آنتی -2شکل 

 هابی تی 
 
 
 

 
استرپت و ک پن م نیو در اطراف عصاره سیر در قطر هالو عدم رشد  -3شکل 

 های مختلفغلظت
 
ی اسیتافیل و و س  هاباوتریاثر عصاره آبی سیر، بر روی 

اورئ س، اسیترپت و و س پن م نییو و شییگال دیسیانتریو، در     
ی راییج مقایسیو   هابی تی آنتی، بررسی و با in vitroشرایط 

عصیاره سییر    دست آمده،های بو MICبا ت جو بو . شده است
نتایج حاصل از . ثر ب دؤهای م رد آزم ن، مبر روی تمام س ش

دهید ویو عصیاره    ضد باوتریایی عصاره سیر نشان میی  اثرهای
ی گیرم  هیا بیاوتری ی گرم مثبیت و هیم   هاباوتریسیر هم بر 

بیییاوتری . ضییید باوترییییایی اسیییت اثرهیییایمنفیییی دارای 

شییگال   ترین مقاومت و باوتریاستافیل و و س اورئ س بیش
ترین مقاومت را در برابیر عصیاره سییر از  ی د     دیسانتریو وم

گییریم ویو هیر چقیدر غلظیت      چنین نتیجو میهم. نشان داد
تیر، اثیر   تر و هر چقدر غلظت ویم تر، اثر بازدارندگی بیشبیش

-دست آمده از بررسی آنتیاز نتایج بو. تر استبازدارندگی وم

-بی تی  و آم وسینتیت ان نتیجو گرفت وو آها میبی تی 

تیرین مقاومیت را از   ترین مقاومت و سف تاوسیم وموالو بیش
 .  د نشان داده است

 

 بحث 
بیر روی   زثیر شگفت انگیی أدر میان   اص درمانی سیر، ت

ها، ت جو محققین را بو  ی د،  ها، بیش از سایر بیماریباوتری
چنین با ت جو بو   اص دارویی ایین  هم. داشتو استمعط ف 

اوسیدانی، ضد سرطانی و ضد التهیابی  گیاه مانند قابلیت آنتی
. ش دهای متعددی استفاده میآن، از سیر برای درمان بیماری
تر مرب ط بو حای ر آلیسیین   عملکرد ضد میکروبی سیر بیش

 (.11) باشددر آن می
Yuncrui  فعالیییت آنتییی 2227و همکییارانش در سییال

هیا را بیر   تنهایی و در ترویب بیا بتاالوتیام  باوتریال آلیسین بو
و سیی دوم نا آئرو ینیی زا بررسییی  sppعلیییو اسییتافیل و و س 

باوترییال  تنهایی اثر آنتیی ها دریافتند وو آلیسین بوآن. وردند
و سی دوم نا آئرو ینی زا    spp  بی بر روی اسیتافیل و و س  

ندارد ولیی در تروییب بیا سیفازولین و اگزاسییلین بیر علییو        
و یا در ترویب با سیف پرازون بیر علییو     sppاستافیل و و س 

. (17،11) سیی دوم نا آئرو ینیی زا فعالیییت مهییاری  یی بی دارد
تنهایی اثر مهیاری  وو آلیسین بو نظراز این  ف ق نتایج تحقیق

 و س و س دوم نا آئرو ین زا ندارد در   بی بر روی استافیل و
تااد با مطالعو ماست ولی از این نظر وو تروییب سیینر ی    

 ی ان بیا   وند همها ایجاد میبی تی س دمندی همراه با آنتی
عنی ان یی    شاید بت ان عصاره سیر را بیو  .مطالعو حاضر است

داروی طبیعی، با حداقل ع ارق جانبی و بدون ترس از مقاوم 
های صناعی ورد بی تی ها بو آن جایگزین آنتیباوتریشدن 

. های رایج، از   اص این گیاه، س د جستو یا در ونار درمان
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ای با عن ان اثر عصاره بر روی س دوم نا آئرو ین زا و در مطالعو
اثیر   .انجیام شید   2221استافیل و و س اورئ س وو در سیال  

، mg/ml17 ،mg/ml134هییای عصییاره سیییر را در غلظییت  
mg/ml221    بر روی س دوم نا آئرو ینی زا و اسیتافیل و و س

این بررسی نشان داد ویو در  . اورئ س م رد بررسی قرار دادند
 37ساعت در دمیای   11در طی  هاباوتریغیا  عصاره سیر، 

تیرین غلظیت رشید وردنید ولیی در      گراد با بیشدرجو سانتی
ت لیید شیده از    هیا بیاوتری حا ر عصاره سیر، تعداد زیادی از 
، هاباوتریتمام     mg/ml بین رفتند، بو ط ری وو در غلظت

ایین بررسیی نییز از حیی      (. 4) در هر دو گ نو از بین رفتنید 
نشان دادن اثر مهیاری سییر بیر روی سی دوم نا آئرو ینی زا و      

چنیین از حیی  افیزایش اثیر     استافیل و و س اورئ س و هیم 
 ی ان  طالعیو حاضیر هیم   مهاری سیر با افزایش غلظت آن با م

میکیرو بییال   در ی  بررسی با عن ان مقایسو اثیر آنتیی  . است
اسهال انجیام   م لدها بر روی ع امل بی تی عصاره سیر و آنتی

گال، سییالم نال و یشیید، میییزان حساسیییت اشرشیییاولی و شیی 
سیلین، سیپروفل وساسین پرتئ س میرابیلیس نسبت بو آمپی

،  نتیایج  (13) قایسو قرار گرفتو عصاره سیر م رد ارزیابی و م
بیین اثیر   ( >p 21/2)  تالف معنیی داری وو  نشان دادها آن

-میکرو بیال عصاره سییر بیا سیپروفل وساسیین و آمپیی    آنتی

های گیرم منفیی جیدا    چنین پات  نهم. ش دسیلین دیده می
تیرین حساسییت را نسیبت بیو     شده از مدف ع بیمیاران بییش  

ثیر مثبیت  أاین تحقیق حیاوی از تی  نتایج . عصاره سیر داشتند
است وو از این نظر بیا مطالعیو میا     Ecoli عصاره سیر بر روی

  انی دارد ولی از طیرف دیگیر ا یتالف آمیاری بیین اثیر       هم
 Ecoliهای تست شده بیر روی  بی تی عصاره سیر و اثر آنتی

. دار است وو از این نظر در تااد با مطالعو حاضیر اسیت  معنی
بو ا تالف در س یو انتخابی، زمیان   لاحتماوبا تالف م ج د 

-های مصرفی بر میی بی تی و مکان انجام مطالعو و ن ع آنتی

 1311همکاران در سال  و ا  ان ی وو ت سطدر تحقیق .گردد
اثر عصاره سیر بر روی استافیل و و س اورئی س و   انجام شد،

هیای مختلیف   و اثر رقیت م رد بررسی قرارگرفت س دوم ناس 
 متیی  سیر بر روی استافیل و و س اورئ س مقیاوم بیو   عصاره
 .(2)شید   ارزییابی و سی دوم نا آئرو ینی زا    (MRSA) سیلین

رو، بو لحاظ نشیان دادن  اصییت مهیاری    نتایج مطالعو پیش
و س دوم نا آئرو ین زا و از این نظر ویو   MRSAسیر بر روی 

با یابد،  اصیت مهاری عصاره سیر با افزایش رقت، افزایش می
نتیایج مطالعیو ا ییر و سیایر      . ی انی دارد تحقیق ا  ان هیم 

دهید ویو سییر یی  عامیل ضید       مشابو نشان می هایومطالع
نتیایج ایین   . باشید باوتریایی وم هزینو، سیالم و طبیعیی میی   

ت ان در شیرایط آزمایشیگاهی از   بررسی مشخ  نم د وو می
 ی گرم مثبت و گیرم منفیی  هاباوتریعصاره سیر تازه بر روی 

شامل استافیل و و س اورئی س، اسیترپت و و س پن م نییو،    
شیگال دیسانتریو بهره برد چرا وو این عصیاره قیادر اسیت در    

های م رد مطالعیو  شرایط آزمایشگاهی از رشد میکروارگانیسم
 .ها را از بین ببردممانعت ورده و یا آن

 

 یریگ یجهنت
-سی یو ت اند گیری ورد وو عصاره سیر مینتیجوت ان می

ها را در شرایط آزمایشگاه، تقریباً بو انیدازه  های مقاوم باوتری
آنتی بی تی  های متدوال، مهار نماید و حتی ممکن است در 

شاید بت ان . تری داشتو باشدبر ی م ارد اثر بازدارندگی بیش
حیداقل عی ارق    با عن ان ی  داروی طبیعی،عصاره سیر را بو

جایگزین  ،ها بو آندن باوتریجانبی و بدون ترس از مقاوم ش
بیا ت جیو بیو ایین مسیئلو ویو       . های صناعی وردبی تی آنتی

ها هم اره نگرانی ع ارق جانبی مصیرف  بی تی درمان با آنتی
دارو را بو همراه دارد و با ت جو بو نتایج وسب شده پیشینهاد  

و بی تیی  و می اد ضید میکروبیی، بی     ش د جهت تهیو آنتیمی
 .تری ش دت جو بیشگیاهان دارویی 

  سپاسگزاری

همکیاری   در  اتمو از تمام افرادی وو درانجیام ایین پیژوهش   
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