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Abstract
Background & Aim: Today, increased use of antibiotics to treat infections has led to
increased resistance to antibiotics in bacteria strains. Therefore, extensive efforts have been
dedicated to finding new compounds as a suitable replacement for antibiotics. This study
aimed to compare and evaluate the antibacterial effects of Allium Sativum methanol extract
on the growth of several pathogenic bacteria.
Materials & Methods: In this empirical-laboratory research, the methanol extract of the
plant was prepared after collecting and conducting pharmacognosy studies. Afterwards, the
antibiotic effects of the plant were assessed at 20-400 mg/ml concentrations using the well
diffusion method. Moreover, the minimum inhibitory concentration (MIC) was determined
applying the tubular dilution method.
Results: In this research, the methanol extract of Allium Sativum prevented the growth of
Staphylococcus aureus and Escherichia coli. At 6.25 mg/ml concentration, the methanol
extract of Allium Sativum had the highest inhibitory effect on the growth of Staphylococcus
aureus. Meanwhile, the concentration of 12.5 mg/ml had the most bactericidal effect.
Conclusion: According to the results of the study, Allium Sativum might be recognized
useful when used to treat bacterial infections independently after completing additional
research. Therefore, this compound might be applied as a substitute for conventional
chemical drugs to treat infections.
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بررسی اثر مهاری عصاره متانولی سیر ...

بررسی اثر مهاری عصاره متانولی سیر در شرایط آزمایشگاهی بر روی باکتریهای
استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی
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چکیده
زمینه و هدف :امروزه با افزایش استفاده از آنتيبيوتيکها برای درمان عفونتها ،باعث افزایش سویههای مقاوم به آنتيبيوتيک
شده است؛ ازاینرو تالشهای بسياری جهت یافتن ترکيبات جدید به عنوان جایگزیني مناسب برای آنتيبيوتيکها صورت گرفته
است .هدف از این مطالعه ،مقایسه و ارزیابي اثرات ضد ميكروبي عصاره متانولي سير بر رشد تعدادی از باکتریهای بيماریزا
است.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربي -آزمایشگاهي پس از جمعآوری و انجام مطالعات فارماکوگنوزی عصاره متانولي گياه
تهيه گردید و اثرات ضد ميكروبي آن در غلظتهای  21تا  911 mg/mlبا استفاده از روش انتشار چاهكي و همچنين تعيين حداقل
غلظت مهارکننده رشد ميكروبها ) (MICبا روش رقيقسازی لولهای انجام شد.
یافتهها :یافتهها نشان دادند که عصاره متانولي سير از رشد باکتریهای استافيلوکوکوس اورئوس و اشریشياکلي جلوگيری
ميکند .عصاره گياهي سير در غلظت  6/22ميليگرم بر ميليليتر دارای بيشترین اثر مهاری روی رشد استافيلوکوکوس اورئوس
است که در این ميان غلظت  12/2ميليگرم بر ميليليتر دارای بيشترین اثر کشندگي ميباشند.
نتیجهگیری :نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره سير ممكن است پس از تكميل مطالعات تكميلي به تنهایي برای
درمان عفونت های باکتریایي مفيد باشد و آن را به عنوان جایگزیني برای داروهای شيميایي معمول در درمان عفونتها بكار برد.
واژههای کلیدی :اثرات ضد ميكروبي ،عصاره ،سير

مقدمه

دانست که تنها بخشي از آن مورد بهرهبرداری

گياهان دارویي یكي از قدیميترین دستاوردهای انساني

قرارگرفته است .این مواد شيميایي بالقوه مفيد را

برای درمان بيماریها بوده است که در خالل توسعه

ميتوان نه تنها به عنوان دارو بلكه به عنوان الگویي

تمامي تمدنهای بشری همواره ارتباطي تنگاتنگ و

بينظير به صورت نقطه شروعي برای ساخت

نزدیک ميان آدمي و گياه وجود داشته است .گرچه تا

آنالوگهای دارویي به کار برد و همچنين به عنوان

به امروز اکثر گونههای گياهي شناخته شدهاند ولي

ابزاری جالب به منظور فهم و درک بيشتر و بهتر

هنوز زمان زیادی مانده است تا منابع جدید و با ارزش

پدیدههای زیستشناختي به کمک گرفت ( .)6-9یكي

گياهي کشف شوند ( .)2 ,1بهاینترتيب گياهان را

از مهمترین چالشهای درماني ،مقابله با بيماریهای

ميتوان به عنوان منبعي از مواد شيميایي بالقوه مفيد

عفوني به دليل شيوع و گسترش باالی آنها است.
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-1گروه ميكروبيولوژی ،دانشكده علوم پایه ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمي ،کازرون ،ایران.

ابوالفضل جعفری ثالث

درمان ،هر روزه آنتيبيوتيکهای جدیدی برای درمان

فرهنگهای مختلف است که برای حفظ سالمتي و

عفونتها ارائه گردید .نتيجه این امر گسترش استفاده

همچنين پيشگيری ،تشخيص ،بهبود یا درمان

باليني آنتيبيوتيکهای طبيعي و سنتتيک در درمان

بيماریهای جسمي و روحي مورد استفاده قرار

عفونتهای باليني بود .استفاده بيرویه از این داروهای

ميگيرند .در بسياری از کشورهای درحالتوسعه،

ضد ميكروبي منجر به افزایش مقاومتهای دارویي عليه

بخش بزرگي از جمعيت انساني متكي به همين گياهان

آنتيبيوتيکهای متفاوت در اکثر باکتریها گردید (,1

دارویي و طب سنتي هستند ( .)11لذا این مطالعه در نظر

 .)1همين موضوع یكي از دالیل استفاده رو به رشد از

دارد که اثرات ضد باکتریایي عصاره متانولي سير را بر

گياهان به عنوان مواد طبيعي کمخطر ،در دسترس و

روی استافيلوکوکوس اورئوس و اشریشياکلي بررسي

ارزانقيمت ،نسبت به آنتيبيوتيکهای سنتتيک ،در

نماید.

درمان عفونتهای باکتریال بوده است .همچنين این

مواد و روشها

داروهای گياهي نزد مردم دارای مقبوليت بيشتری در

نمونههای گياهي از عرصههای طبيعي از اطراف

مصرف هستند ( .)4این دالیل علت افزایش موج جدید

شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقي ،روستای

مطالعات گسترده جهاني و معرفي اثرات ضد باکتری

عيشآباد جمعآوری گردیدند .نمونهها پس از

گياهان مختلف در سالهای اخير بوده است ( .)11سير

جمعآوری و انتقال ،تميز شده و در فضایي بزرگ و

یا  Garlicبا نام علمي  Allium Sativumاز

مناسب و در شرایط دور از نور آفتاب خشک شدند.

خانواده ليلياسه و بومي آسيای ميانه است .این گياه به

پس از خشک شدن کامل نمونهها ،حبههای سير برای

عنوان قدیميترین و مشهورترین گياهان دارویي برای

آسياب شدن آماده شد .جهت عصاره گيری از روش

درمان اکثر بيماریها شناخته ميشود .جز فعال این گياه

سوکسوله استفاده شد بهطوریکه  61گرم پودر سير

ترکيب گوگردداری به نام آليسين است که خاصيت

همراه با  ml 300متانول بهعنوان حالل به مدت 1

ضدویروسي ،قارچي ،باکتریایي و آنتياکسيداني دارد

ساعت در دستگاه عصاره گير سوکسله قرار داده شد

( .)12 ,11سير به عنوان یک عامل ضد باکتریایي قوی

این حالل در دمای  C° 40و با استفاده از دستگاه

شناسایيشده و خاصيت ممانعت کنندگي آنهم بر

روتاری به آرامي تبخير و عصاره تغليظ شده از آن به

روی باکتریهای گرم منفي و گرم مثبت به اثبات

دست آمد .از عصارههای تغليظ شده توسط حالل 2

رسيده است ( .)12-19در طب سنتي سير بهعنوان یک

درصد

،DMSO

داروی گياهي برای درمان انواع بيماریها و اختالالت

غلظتهای  21 ،91 ،21و  mg/ml 400جهت استفاده

از قبيل فشارخون باال ،آلزایمر ،ترومبوز ،تب یونجه،

در آزمایش تعيين

Minimum inhibitory

آسم ،عفونت گوش کودکان و حتي سرطان مطرح

،Concentration)MIC

بوده است .امروزه نيز تحقيقات متعددی تأثير این گياه

 )Bactericidal Concentrationو انتشار چاهكي

(Dimethylsulfoxide

Well

MBC(Minimum
)Agar

را بر روی تنظيم کلسترول خون ،قند خون و محافظت

(Diffusion

از سيستم قلبي-عروقي به اثبات رساندهاند ()11 ,16؛

ميكروارگانيسمهای مطالعه در این تحقيق عبارت بودند

بنابراین طب سنتي مجموع مهارتها و شيوههای دانش

از :استافيلوکوکوس اورئوس  ATCC 25923و

تهيه

گردید.
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پس از شناسایي پنيسيلين و گسترش استفاده از آن در

بر مبنای نظریهها ،باورها و تجربيات بومي در

بررسی اثر مهاری عصاره متانولی سیر ...

کلكسيون ميكروبي دانشگاه تهران تهيه گردید) که

ميليمتر اندازهگيری گردید .با استفاده از روش رقت

روی محيط مولر هينتون آگار کشت جداگانهای به

لولهای ،حداقل غلظت مهارکنندگي رشد و حداقل

عمل آمد تا بتوان از کلنيهای ظهور یافته برای تهيه

غلظت کشندگي عصاره متانولي تعيين گردید در این

محلولي با کدورت نيم مک فارلند ( × cfu/ml 106

روش جهت تعيين  MICاز عصارهی متانولي تهيهشده

 )5/1استفاده کرد .بدین منظور برای تهيه سوسپانسيون

سریالهای رقتي  111 ،21 ،22 ،12/2 ،6/22و mg/ml

ميكروبي از کشت تازه و جوان باکتری  9-2کلني به

 200در محيط مولرهينتون براث به دست آمد .سپس

محيط کشت مولرهينتون براث منتقل شد تا کدورت

به هر کدام از رقتها  ml 1از سوسپانيون باکتریایي

سوسپانسيون ميكروبي تهيهشده مطابق با لوله شماره 1/2

فعال  cfu/ml 106 × 5/1اضافه شد در کنار لولهها

استاندارد مک فارلند تنظيم گردد .برای رسيدن به

از کنترل مثبت (محيط کشت حاوی باکتری بدون

غلظت /cfu/ml 106 × 5را باکتری در هر ميليليتر،

عصاره) و کنترل منفي (محيط کشت بدون باکتری)

سوسپانسيون ميكروبي با کدورت معادل لوله  1/2مک

استفاده شد .در نهایت لولهها به مدت  29ساعت در

فارلند به نسبت  1/11رقيق شد به منظور بررسي اثر ضد

دمای  C°37انكوبه شدند پس از طي زمان

ميكروبي عصاره متانولي  9غلظت  21 ،91 ،21و 911

انكوباسيون ،لولهها از نظر کدورت ناشي از رشد

 mg/mlاز عصاره متانولي گياه در حالل  2درصد

باکتری تلقيح شده بررسي شده و آخرین رقتي که در

 DMSOتهيه گردید .در این تحقيق اثر ضد ميكروبي

آن هيچگونه کدورتي مشاهده نگردید (عدم رشد) به

Agar Well

عنوان  MICدر نظر گرفته شد .پسازآن از تمامي

 Diffusionو  Dilution Testمورد بررسي قرار

لولههایي که در آنها عدم رشد باکتری مشاهدهشده

گرفت .در روش انتشار چاهک  ml 500از سوسپانيون

بود نمونهبرداری صورت گرفت و از طریق کشت در

ميكروبي  cfu/ml 106 × 5/1بر روی محيط کشت

پليت حداقل غلظت کشنده  MBCتعيين گردید.

مولرهينتون آگار انتقال یافت و بهوسيله سواپ استریل

سپس پليت ها به مدت  29ساعت در دمای C° 37

در  9جهت کشت داده شد سپس چاهکهایي به قطر

انكوبه شدند لوله حاوی کمترین غلظت عصاره که در

 mm 6و به فاصله  cm 5/2از هم در سطح آگار

پليت مربوط به آن عدم رشد باکتری قابلمشاهده بود،

ایجاد شد در ادامه  lµ 100از غلظتهای 21 ،91 ،21

بهعنوان  MBCآن ماده در نظر گرفته شد .جهت

و  mg/ml 400از عصاره متانولي به درون هر چاهک

کاهش خطای آزمایش هر یک از آزمایشها فوق 2

تزریق گردید .شاهد منفي با استفاده از محلولي که

مرتبه تكرار شد .نتایج آزمایشها با استفاده از نرمافزار

برای حل کردن عصارهها به کار گرفته شد (%2

 SPSSنسخه  11مورد تجزیه و تحليل آماری قرار

 )DMSOبه دست آمد و از آنتيبيوتيک کلرامفنيكل

گرفتند.

نيز بهمنزله شاهد مثبت استفاده گردید.

یافتهها

سپس پليت ها به مدت  29ساعت در دمای C° 37

تأثير غلظتهای مختلف عصاره متانولي سير بر روی

انكوبه شده و پس از مدت معين کشتهای ميكروبي از

باکتریهای بيماریزا ،مشخص شد که این عصاره اثر

عصاره متانولي به دو روش
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اشرشياکلي ( ATCC 25922به صورت ليوفليزه از

نظر تشكيل یا عدم تشكيل هاله عدم رشد بر حسب

ابوالفضل جعفری ثالث

آزمایش داشت و هر چقدر ميزان غلظت عصاره

اشریشياکلي به ترتيب در غلظت  12/2و  22ميليگرم

متانولي افزایش ميیافت اثر بازدارندگي نيز بهصورت

بر ميليليتر است (جدول شماره  .)2این نتایج بيانگر آن

افزایش هاله عدم رشد بيشتر و چشمگيرتر ميشد .این

است که در بين باکتریهای مورد آزمایش از نظر

مطالعه نشان داد که اثرات مهاری عصاره متانولي سير

حساسيت عصاره سير اختالف معنيداری وجود دارد

بر باکتریهای گرم مثبت بيش از باکتریهای گرم

( .)p > 1/12به عبارت دیگر بيشترین حساسيت نسبت

منفي بود (جدول شماره  .)1مقادیر مربوط به حداقل

به عصاره متانولي سير در استافيلوکوکوس اورئوس و

غلظت مهارکنندگي ( )MICو حداقل غلظت

کمترین حساسيت در مورد اشریشياکلي وجود داشته

کشندگي ( )MBCعصاره متانولي گياه سير عليه

است.

باکتریهای مورد آزمایش نشان داد که غلظت کشنده
جدول  - 1میانگین قطر هاله عدم رشد عصاره متانولی گیاه سیر بر علیه باکتریهای منتخب برحسب میلیمتر (انحراف معیار ±
میانگین)
غلظت عصاره ()mg/ml

21

91

911

21

کنترل منفي

کنترل مثبت

سویه باکتری
استافيلوکوکوس اورئوس

11/1 ±1/14

19/1 ±1/19

22/6 ±1/19

22 ±1

-

21

اشریشياکلي

1/2 ±1/19

12/9 ±1/14

12/1 ±1/9

21/1 ±1/9

-

26

جدول  :2مقادیر  MICو  MBCعصاره متانولی گیاه سیر)(mg/ml
غلظت عصاره ()mg/ml

MIC

MBC

استافيلوکوکوس اورئوس

6/22

12/2

اشریشياکلي

12/2

22

سویه باکتری

بحث و نتیجهگیری

سلولهای ميزبان بكشند ،به عنوان نامزدی برای توليد

گياهان دارویي در سرتاسر جهان و به شدت در طب
عاميانه استفاده ميشود؛ بنابراین ،غربالگری چنين
گياهان ممكن است منجر به کشف ترکيبات مؤثر
جدیدی شود که قادر به مهار ميكروارگانيسمهای
بيماریزا هستند .ترکيباتي که ميتوانند رشد پاتوژن
های بيماریزا را مهار کنند و یا آنها را بدون سميت به

داروهای جدید ضد ميكروبي در نظر گرفته ميشوند.
در نتيجه ،نياز حياتي برای تحقيق برای عوامل ضد
ميكروبي جدید با فعاليتهای اميدوارکننده طبيعي برای
ارائه جایگزین برای آنتيبيوتيکهای رایج وجود دارد
( .)14سير یكي از مهمترین گياهان دارویي معطر و
طعم دار با دامنه وسيعي از فعاليتهای ضد ميكروبي
عليه انواع ميكروارگانيسمهای بيماریزا است و در عين
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بازدارندگي فراواني بر روی هر دو باکتری مورد

این عصاره عليه استافيلوکوکوس اورئوس و

بررسی اثر مهاری عصاره متانولی سیر ...

مطالعه حاضر نشان داد که عصاره متانولي سير بر روی

باکتری استافيلوکوکوس اورئوس و اشریشياکلي

باکتریهای موردبررسي دارای خاصيت باکتری کشي

مشخص کردند که این عصاره بر باکتریهای مورد

داشته به صورتي که بيشترین تأثير استافيلوکوکوس

مطالعه اثر ميكروبکشي دارد ( Jabar .)21و

اورئوس  MBC 5/12روی و کمترین تأثير روی

همكارانش طي مطالعه روی باکتری استافيلوکوکوس

اشریشياکلي با  MBC 25است .همچنين با افزایش

اورئوس و اشریشياکلي نشان دادند که ميانگين MIC

غلظت در انتشار چاهكي قطر هاله عدم رشد افزایش

عصاره خالص سير برای باکتریهای مورد مطالعه به

یافته و در غلظت  mg/ml 911بيشترین تأثير را در

ترتيب  22/91و  14/29ميليگرم بر ميليليتر است

استافيلوکوکوس اورئوس ( 22ميليمتر) و کمترین تأثير

( .)21در مقابل مجنوني و همكارانش مشخص کردند

را در اشریشياکلي ( 21/1ميليمتر) داردAlzowahi .

که عصاره سير مهارکننده قوی اشریشياکلي با قطر هاله

Awole

مهازی  21ميليمتر است ( .)24صادقيان و قزویني سير

 )(2009) (24با بررسي تأثير عصاره سير بر روی

را یک داروی ضد ميكروبي طبيعي به عنوان جایگزیني

باکتری اشریشياکلي مشاهده نمودند که  MICاین

برای درمان عفونتهای معده ای-روده ای مطرح

عصاره روی باکتری مورد مطالعه به ترتيب  1/26و 91

کردند ( .)91اختالف یافتههای حاضر با مطالعات سایر

 mg/mlاست Belguith .و همكاران ( )2111تأثير

محققان ميتواند ناشي از تأثير روش مختلف تهيه و

عصاره سير را روی سرووارهای سالمونال مورد بررسي

استخراج عصاره باشد همچنين شدت و محدوده اثرات

قرار دادند و گزارش کردند که این عصاره با محدوده

ضد باکتریایي عصاره سير با محيط و شرایط اقليمي

 MIC 10تا  mg/ml 12/2و مقادیر  MBCمحدوده

کشت این گياه نيز ارتباط مستقيم دارد .با توجه به ارزان

 19تا  mg/ml 12رشد سرووارهای مورد مطالعه را

و قابلدسترس بودن و همچنين اثر فراوان عصاره

متوقف ميکنند (.)21

متانولي سير بر روی باکتریهای مورد مطالعه ،ميتوان

و همكاران ( )29( )2119و  Dakaو

 Gullو همكاران ( )2112خاصيت ضد ميكروبي
عصاره سير را روی باکتریهای استافيلوکوکوس
اورئوس و اشریشياکلي مورد مطالعه قرار داده و نشان
دادند که این عصاره بيشترین تأثير را روی باکتریهای
گرم مثبت دارد؛ که با یافتههای مطالعه حاضر مطابقت
دارد ( )2119( Iwalokun .)22نشان دادند که عصاره
سير بر روی سویههای مقاوم باکتریهایي نظير
استرپتوکوکوس پنومونيه ،سودوموناس ائروژینوزا،

این عصاره را به عنوان یک آلترناتيو مناسب در توليد
فراوردههای گياهي طبيعي جدید پس از بررسيهای
بيشتر روی حيوانات آزمایشگاهي با کمترین عوارض
جانبي به دليل غير شيميایي بودن ،عليه باکتری فوق
بكار برده شوند.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از طرح تحقيقاتي دانشجویي مصوب
دانشگاه آزاد اسالمي است که در سال  1946با هزینه

اشریشياکلي و شيگال مؤثر بوده است ( .)26صباحي و
 22فصلنامه پرستاری ،مامایی و پیراپزشکی ،دوره پنجم ،شماره اول ،تابستان 89

Downloaded from sjnmp.muk.ac.ir at 8:23 +0330 on Thursday October 24th 2019

حال بدن را از پاتوژن ها محافظت کند ( .)22-21نتایج

همكارانش با مطالعه روی تأثير عصاره سير روی

ابوالفضل جعفری ثالث

.و کارشناسان آزمایشگاه واحد اهر قدرداني ميشود

 بدینوسيله از همكاری اساتيد.شخصي انجام شده است
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