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چکیده

مقابله با عوامل داراي اثرات ضد میکروبی طبیعی بوده و براي ،Allium sativumسیر با نام علمی :زمینه و هدف
1(AEGP)ف عصاره آبی پودر سیرهدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر غلظت هاي مختل. استفاده می شودعفونت زا 

بر روي سه باکتري سالمونال تیفی موریوم، شیگال دیسانتریه و اشرشیا کولی در 2(AEGT)و عصاره آبی قرص سیر 
.می باشد) in vitro(آزمایشگاهیشرایط

.تهیه گردیدندDouglasو Bakriدر این مطالعه، عصاره هاي آبی سیر بر اساس روش :کارروش مواد و 
این عصاره ها از (MBC)و حداقل غلظت باکتري کشی(MIC)همچنین براي تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی

.استفاده شد)Standard Tube Test(روش استاندارد لوله اي 
بر روي سالمونال تیفی موریوم، شیگال دیسانتریه و اشرشیا کولی به AEGTو AEGPدو عصاره MIC:یافته ها

این عصاره ها بر روي سه باکتري مورد MBC. بدست آمدmg/ml20، 40، 40و mg/ml25/6، 5/12، 5/12ترتیب 
بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، در شرایط . بودmg/ml40، 80، 80و mg/ml5/12، 25، 25مطالعه به ترتیب 

کتري تحت آزمایش بطور معنی بر روي هر سه باAEGPآزمایشگاهی اثر ممانعت کنندگی و فعالیت باکتري کشی 
.>P)05/0(می باشد AEGTداري بیشتر از 

بخصوص عصاره آبی حاصل از پودر سیر (AEG)نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره آبی سیر :نتیجه گیري
مل تازه، در شرایط آزمایشگاهی داراي اثرات ضد میکروبی قابل توجهی بر روي میکروارگانیسم هاي تحت آزمایش عا

و انجام ارزیابی هاي ) in vivo(و پیشنهاد می شود جهت بررسی اثرات این عصاره در شرایط درون تنی بوده اسهال
.بالینی، مطالعات بیشتري صورت پذیرد

عامل اسهال، حداقل غلظت ممانعت شایع باکتري هاي آلیسین، ،)AEG(عصاره آبی سیر:ه هاي کلیديواژ
.)MBC(باکتري کشی، حداقل غلظت)MIC(کنندگی

1 - Aqueous Extract of Garlic Powder (AEGP)
2- Aqueous Extract of Garlic Tablet (AEGT)
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358 رحیم قدیمی پور و همکاران...               سیر بر روياثرات ضد باکتریایی عصاره آبی
مقدمه

در سال هاي اخیر براي کنترل بیماري هاي عفونی از 
دسترس می داروهاي ضد میکروبی که بصورت تجاري در

استفاده بیش از حد از آنتی . باشند، استفاده می شود
بیوتیک ها منجر به گسترش مقاومت دارویی چندگانه 

)MDR ( ی گردیده استباکتریایدر اغلب پاتوژن هاي .
افزایش مقاومت دارویی به عنوان مهمترین مانع درمان 

عوامل اري هاي عفونی و کنترل پاتوژنیسیتهموفق بیم
گسترش مقاومت دارویی. ]1[میکروبی به شمار می رود 

از یکسو و افزایش تمایل در عوامل بیماریزاي باکتریایی
، یگرمصرف کنندگان به غذاهاي سالم و بی خطر از سوي د

گردیده و طبیعیجدیدمنجر به ابداع عوامل ضدمیکروبی 
.]4-2[است 

علق به ، گیاهی متAllium Sativumسیر با نام علمی 
هربوده و بومی آسیاي مرکزي می باشدخانواده لیلیاسه

در . امروزه در تمام نقاط دنیا یافت می شودچند این گیاه
به عنوان سیرگونه هاي مختلف طول قرن هاي متمادي،

چاشنی یا ادویه جهت خوش طعم نمودن غذاها مورد 
در طب گیاهی، سیر به عنوان . ]5[استفاده قرار گرفته اند 

براي درمان انواع بیماري ها و اختالالت یک مکمل طبیعی
ب یونجه، آسم، تآلزایمر، ترومبوز، از قبیل فشار خون باال،

. ستعفونت گوش کودکان و حتی سرطان مطرح بوده ا
تحقیقات نشان می دهند این گیاه براي تنظیم کلسترول 

عروقی مفید -خون، قند خون و محافظت از سیستم قلبی
بوده و سیستم ایمنی را براي مبارزه با بیماري هاي 

همچنین سیر داراي خواص ضد . مختلف تقویت می نماید
و ضد اکسیدانی باکتریایی، ضد ویروسی، ضد قارچی، آنتی 

عامل ضد سیر به عنوان یک. ]13-6[ی باشد التهابی م
و خاصیت ممانعت کنندگی باکتریایی قوي شناسایی شده

هاي اشرشیا، گونه (کتري هاي گرم منفی آن هم بر روي با
پروتئوس، سالمونال، سراشیا، سیتروباکتر، انتروباکتر، 

سیال و ناس جینجیوالیس، سودوموناس، کلبپورفیرومو
ري هاي گرم مثبت هم بر علیه باکتو ) پیلوريهلیکوباکتر

پتوکوکوس موتانس، رئوس، استراستافیلوکوکوس آ(
نومونیه، استرپتوکوکوس سانگوئیس، استرپتوکوکوس پ

به ) و باسیلوس آنتراسیسAاسترپتوکوك هاي گروه 

1بر اساس یافته هاي شوبانا. ]17- 14[اثبات رسیده است 

زاي یماریعصاره سیر از رشد عوامل ب،]18[و همکاران 
ی، پروتئوس میرابلیس، سالمونال کولروده اي مانند اشرشیا

همچنین . یفی و شیگال فلکسنري ممانعت می نمایدت
مشاهده کردند که همه جدایه ]19[صادقیان و قزوینی 

هاي تحت آزمایش شیگال حساس به عصاره هاي سیر بوده 
از و هیچ کدام از آن ها مقاومتی را در مقابل این عصاره ها

.خود نشان ندادند
ترکیب اصلی ترین ماده ضد میکروبی موجود در سیر، 

سولفینیک اسید -1پروپن -2ارگانوسولفوري به نام تیو 
S-آلیل استر می باشد که آلیسین)Allicin ( نامیده می

از نظر کاتالیتیک، هنگامی که دانه هاي سیر شکسته . شود
واکوئل جود در مو)آلئین لیاز(آنزیم آلئیناز می شوند،
لی سیتوپالسم سلو، با آلئین آزاد شده از یهاي سلول

یسین آل. ]20،21[می نماید نسییترکیب شده و تولید آل
و از نظر به عنوان مسئول بوي تند سیر شناخته شده 

و بسیار واکنش پذیر به شمار می فرارشیمیایی، مولکولی
نشان یزن]22،23[و همکاران 2یافته هاي الوسون. رود

مولکول هاي آلیسین بسیار ناپایدار بوده و در می دهند که
ثانویه به سرعت به ترکیبات )in vivo(شرایط درون تنی

جا که سنتز از آن. تبدیل می گردنداي مانند آلیل مرکاپتان 
بیش از حد آلیسین می تواند براي بافت ها و آنزیم هاي 

الیت کوتاه مدت گیاهی سمی باشد، تولید بسیار اندك و فع
این ماده، که محدود به مناطق مورد هجوم عوامل 
میکروبی است، آسیب هاي سلولی بالقوه در گیاه را به 

می تواند از طریق فرایندآلیسین. ]14[حداقل می رساند 
آنزیم با گروه هاي تیول آزاددي سولفید،-مبادله تیول

و 3آنکري. ]14،24[هاي مختلف وارد واکنش شود 
که آنزیم هاي طی مطالعه اي دریافتند ]25[مکارانه

، یل سوکسینیک دهیدروژناز، اوره آزاز قبSHحاوي گروه 
پاپائین، زانتین اکسیداز، کولین اکسیداز هگزوکیناز، کولین

ناز و ز فسفات دهیدروژناز، الکل دهیدروژ، تریواستراز
بعالوه . سیستئین پروتئاز توسط آلیسین مهار می شوند

نیز مشاهده نمودند که اتصال غیر ]26[و همکاران 4فوك

1 -Shobana
2  -Lawson
3 -Ankri
4 -Focke
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359)2(7؛ دوره94سالمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  
Aاستیل کوآنزیم سی و برگشت پذیر آلیسین به کوواالن

. مهار اختصاصی این آنزیم می گرددسنتتاز موجب 
واکنش با آنزیم ها، مهار رادیکال ها و نیز آلیسین از طریق 

فعالیت هاي پذیري از طریق فسفولیپید هاي غشاء،نفوذ 
اثرات ضد . ]21،27[رساندانجام می به خود را وژیک بیول

واکنش شیمیایی آن با به واسطهنیز میکروبی این ماده 
به پلیمراز و RNAگروه هاي تیول آنزیم هایی مانند 

و پروتئین DNA ،RNAتاخیر انداختن و یا مهار سنتز 
]28[1اخیرا لیزین و ان جی. ]14[ها رخ می دهد 

از سیر KDa13وزن مولکولیپروتئین ضد قارچی را با
. ندیدنام) Alliumin(استخراج نموده و آن را آلیومین 

مایکوسفارال ضد قارچی بر علیهآلیومین داراي فعالیت 
باکتري یکوال، اثر ممانعت کنندگی بر رويآراشید

س و خاصیت ضد پرولیفراتیو بر رويسودوموناس فلورسن
.باشدلوسمی میL1210سلول هاي 

حالدرکشورهايازبسیاريدرمیرومرگدهعمعلت
می باشند که روده اي -توسعه، اسهال و التهابات معدي

و اشرشیاکولی به سالمونال، شیگالباکتري هایی از قبیل
عنوان عوامل اصلی به وجود آورنده آنها به شمار می روند 

- 45000در ایاالت متحده آمریکا سالیانه حدود . ]29[
مورد 45000بتال به سالمونلوز و بیش از مورد ا35000

اشرشیاکولی نیز به . ابتال به شیگلوز گزارش می گردد
فقره از موارد شیوع اسهال 20- 30عنوان مسئول حدود 

. ]30[در کشور هاي در حال توسعه شناخته شده است 
این مطالعه جهت بررسی فعالیت ضد باکتریایی غلظت 

و عصاره آبی )AEGP(هاي مختلف عصاره آبی پودر سیر 
تعدادي از باکتري هاي گرم بر روي ) AEGT(قرص سیر 

سالمونال تیفی موریوم، شیگال منفی عامل اسهال شامل 
طراحیاشرشیا کولی، در شرایط آزمایشگاهیدیسانتریه و 

.گردیدو اجرا
کارروش

از کلکسیون کشت میکروارگانیسم هاي مورد آزمایش 
دانشگاه دانشکده دامپزشکیيوبیولوژمیکرمیکروبی بخش 

این ارگانیسم ها شامل سالمونال تیفی . دارومیه تهیه گردی
و ) UUCC 101(، شیگال دیسانتریه )UT 104(موریوم 

1  -Lixin & Ng

مورد محیط هاي کشت . بودند) UC 103(اشرشیا کولی 
- شامل آبگوشت انفوزیون بریناستفاده در این مطالعه 

و آگار ) BHA(رت ها-، آگار انفوزیون برین)BHI(هارت 
)آلمان(2بودند که از شرکت مرك) SS(شیگال -سالمونال

مورد استفاده ) Allium Sativum(سیر .خریداري شدند
از شرکت کشت و صنعت همدان در بررسی حاضر

نیز )Garlet(قرص هاي سیر. تهیه گردید) همدان، ایران(
خریداري) کوثر، تهران، ایران(از شرکت داروسازي کوثر 

.شدند
آبی سیر بر اساس روش باکري هايدر این مطالعه، عصاره

سیرهاي در این روش . ندتهیه گردید]15[3و داگالس
تازه، شسته شده، پوست گیري شده، تمیز گردیده، قاچ 

خشک ) سایه(روز در هواي آفتابی 7قاچ شده و به مدت 
برقی سپس قاچ هاي سیر با آسیاب. دندگردی

)Moulinex (ت پودري همگن درآمدندبصور .gr10 از
آب مقطر استریل ml100این پودر به ظرفی حاوي 

ساعت در دماي اتاق و 48این ظرف به مدت . منتقل شد
با ) Jahl ،JSH-20CHدستگاه شیکر (تحت شرایط لرزش 

. انکوبه گردید) RPM(دور در دقیقه 120دور چرخش 
6000دقیقه و با سرعت 20عصاره خام حاصل به مدت 

درجه سانتیگراد 25در دماي ) RPM(دور در دقیقه 
گذرانده 1مایع رو از کاغذ واتمن شماره . سانتریفیوژ شد

شرکت (µm45/0شده سپس با عبور از فیلترهاي استریل 
Schleicher&Schuellغلظت . پاالیش گردید) ، آلمان

اندازه mg/ml100نهایی سیر در عصاره بدست آمده 
گهداري درجه سانتیگراد ن4حاصل در عصاره . گیري شد

.شد
تهیه شده براي این بررسی هايهر کدام از قرص

mg400دو قرص سیر به یک بالن ژوژه . وزن داشتند
آب مقطر استریل بود، ml50میلی لیتري که حاوي 100

با . کامال حل گردیدنده و با شیکینگ مداوممنتقل شد
ایع موجود در آب مقطر استریل، مml50اضافه نمودن 

ساعت48مدتسپس به،بالن ژوژه به حجم رسانده شد
شیکردستگاه(لرزششرایطتحتواتاقدمايدر

Jahl،JSH-20CH (دقیقهدردور120چرخشدوربا

2 -Merck
3 -Bakri & Douglas
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360رحیم قدیمی پور و همکاران...                   اثرات ضد باکتریایی عصاره آبی سیر بر روي
)RPM (مابقی مراحل تهیه این عصاره .گردیدانکوبه

غلضت نهایی سیر . بودندAEGPمشابه روند آماده سازي 
اندازه mg/ml80ه شده در این مرحله در عصاره تهی

، براي تعیین حداقل غلظت در طی این بررسی.شدگیري
و حداقل غلظت باکتري کشی ) MIC(ممانعت کنندگی 

)MBC (AEGP بر روي میکروارگانیسم هاي مورد
Standard Tube(از روش استاندارد لوله اي ،آزمایش

Test ( رقت بتدا در این روش ا. ]31،32[استفاده گردید
در محدوده غلظتی AEGPهاي دو برابري سریالی 

mg/ml100 -12/3 در لوله هاي استریل حاوي آبگوشت
BHIدو لوله آزمایش نیز به ترتیب به عنوان . تهیه شدند

و بدون باکتري در نظر گرفته AEGPکنترل هاي بدون 
ماده تلقیحی هر کدام از اجرام تحت آزمایش از . شدند

تهیه BHIه آنها در محیط آبگوشت ساعت24کشت 
5/0سوسپانسیون حاصل ابتدا با کدورت استاندارد . گردید

سپس رقت ) CFU/ml108×1(مک فارلند تنظیم شده 
هر کدام از لوله هاي . تقلیل یافتCFU/ml106×1آن به 

از هر یک از ارگانیسم هاي مورد نظر µl100آزمایش با 
درجه 37در دماي ساعت24تلقیح گردیده و به مدت 

سانتیگراد و شرایط اتمسفري هوازي گرمخانه گذاري 
پایین ترین غلظتی از عصاره سیر که در آن رشد . شدند

قابل مشاهده نبود، به عنوان ) از نظر کدورت(باکتري 
MICعصاره براي آن ارگانیسم در نظر گرفته شد .

محتویات لوله هایی که در آنها رشد میکروارگانیسم ها 

قابل مشاهده نبود، بوسیله ورتکس میکس شده و سپس 
µl100 از هر کدام از آنها در پلیت هاي حاوي آگارBHA

پلیت هاي کشت شده . کشت فرعی داده شدندSSو آگار 
ساعت در 24عصاره سیر،  به مدت MBCبراي تعیین 

در این . ندجه سانتیگراد گرمخانه گذاري شددر37دماي 
غلظتی از عصاره سیر که در آن رشد مرحله، پایین ترین

عصاره براي MBCباکتري قابل مشاهده نبود، به عنوان 
.آن باکتري در نظر گرفته شد

بر روي AEGTبراي ارزیابی تاثیر روش مورد استفاده 
مشابه بررسی فعالیت ،ارگانیسم هاي مورد آزمایش

AEGP بود، منتهی رقت هاي سریالی تهیه شده از این
.ندقرار داشتmg/ml80-5/2در محدوده غلظتی عصاره، 

دوره تکرار ایش ها در سهزمدر بررسی حاضر، همه آ
SPSSنرم افزار 17بوسیله نسخه گردیده و نتایج حاصل 

لیز شده و در طی آن آناStudent tTestو روش آماري 
05/0P<معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها
بی غلظت هاي مختلف در این مطالعه، اثر ضد میکرو

AEGP وAEGT بر روي سه باکتري گرم منفی عامل
شیگال،)UT 104(موریومتیفیاسهال شامل سالمونال

در ) UC 103(کولیاشرشیاو) UUCC 101(دیسانتریه
نتایج بررسی . شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت

سالمونال بر روي MIC،AEGPحاضر نشان می دهد که
یفی موریوم، شیگال دیسانتریه و اشرشیا کولی به ترتیبت

و ) MIC(میانگین نتایج به دست آمده از انجام سه دوره آزمایش براي تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی :1جدول 
روي بر ) AEGT(و عصاره آبی قرص سیر ) AEGP(عصاره آبی پودر سیر ) MBC(حداقل غلظت باکتري کشی 

)mg/ml(میکروارگانیسم هاي مورد مطالعه 
میکروارگانیسم هاي 

تحت آزمایش
عصاره سیر

AEGPAEGT
MIC (mg/ml)MBC (mg/ml)MIC (mg/ml)MBC (mg/ml)

سالمونال تیفی موریوم 
)UT 104(

*5/12*254080

شیگال دیسانتریه 
)UUCC 101(

*5/12*254080

اشرشیا کولی
)UC 103(

*25/6*5/122040

.>05/0Pدر سطح AEGTنشانگر معنی دار بودن تفاوت ها در مقایسه با * 
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361)2(7؛ دوره94سالمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  
،MICبود در حالیکهmg/ml25/6و 5/12، 5/12

AEGT 40، 40بر روي این میکروارگانیسم ها به ترتیب
همچنین بررسی ما نشان داد. بدست آمدmg/ml20و 

MBC،AEGP و 25، 25بر روي اجرام فوق به ترتیب
mg/ml5/12است ولیMBC،AEGT بر روي این

می باشد mg/ml40و 80، 80باکتري ها به ترتیب 
بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، در ). 1جدول (

شرایط آزمایشگاهی، اثر ممانعت کنندگی و نیز فعالیت 
بر روي باکتري هاي گرم منفی AEGPباکتري کشی 

بر AEGTتحت آزمایش بطور معنی داري بیشتر از تاثیر 
بطور کلی ). >05/0P(کروارگانیسم ها بود روي این می

همه باکتري هاي مورد مطالعه به هر دو عصاره آبی تهیه 
شده از سیر حساس بودند ولی حساسیت باکتري اشرشیا 

.بودبیشتر از بقیهکولی به این عصاره ها 
بحث

سیر به عنوان چاشنی اصلی در غذاهاي مختلف استفاده 
آنها می گردد، همچنین با شده و باعث بهبود طعم و مزه 

توجه به خواص دارویی این گیاه مانند قابلیت آنتی 
اکسیدانی، ضد سرطانی و ضد التهابی آن، از سیر براي 

.]35-33[متعددي استفاده می شود درمان بیماري هاي
سیر یکی از مهمترین گیاهان دارویی معطر می باشد که 

نواع دامنه فعالیت ضد میکروبی وسیعی بر علیه ا
یا میکروارگانیسم ها اعم از عوامل بیماریزا و عوامل فساد 

عملکرد ضد . ]38،18، 37، 36[مسمومیت غذایی دارد 
میکروبی سیر بیشتر مربوط به حضور آلیسین در آن می 

با انجام مطالعه ]40[و همکاران 1فلد برگ. ]39[باشد 
آلیسین را مورد بررسی قرار اي، مکانیسم ضد میکروبی 

از افزودن آلیسین به پسمشاهده نمودند که اده و د
اثر ممانعت کنندگی آن، محیط کشت میکروارگانیسم ها

شده و نامیده "فاز تاخیري"دوره زمانی کوتاهی که بعد از 
سپس . کشد، شروع می شودمیطولدقیقه15حدود

که طول آن با غلظت می شودآغاز"فاز ممانعت گذرا"
یم داشته و با دانسیته محیط کشتآلیسین رابطه مستق
این محققین گزارش کردند که در . رابطه معکوس دارد

شرایط آزمایشگاهی، مکانیسم ممانعت آلیسین از رشد 

1 - Feldberg

سالمونال تیفی موریوم در غلظت هاي باکتریواستاتیک 
)mM5/0 -2/0( مربوط به ایجاد تاخیر یا ممانعت از

سریع از سنتز و پروتئین ها و نیز ممانعت DNAسنتز 
می باشد که می توان از آنها به عنوان RNAلیپیدها و 

در صورتی که تولید . اهداف اولیه عملکرد آلیسین یاد کرد
RNA کاهش یافته و یا ممانعت شود، سنتز پروتئین ها را

این فرایند . نیز بطور چشمگیري تحت تاثیر قرار می دهد
، mRNAممکن است در هر مرحله اي به دلیل فقدان 

rRNA و یاtRNAبا جلوگیري از تولید . متوقف شود
اسیدهاي آمینه و پروتئین ها، رشد ارگانیسم نیز متوقف 
می گردد چرا که این مواد براي تشکیل تک تک بخش 

از همچنین اگر . هاي ساختار سلولی ضروري می باشند
سایر بخش هاي تشکیل شود، مانعت سنتز لیپیدها م

فسفولیپیدي دو الیه سلولی در سلول از جمله غشاء
با اختالل روبرو باکتري هاي گرم مثبت و گرم منفی 

از سوي دیگر عصاره سیر داراي پپتیدها یا . خواهد شد
پروتئین هاي ضد میکروبی می باشد که این پپتیدها اثر 
ضد باکتریایی خود را بر دامنه وسیعی از باکتري هاي گرم 

تمام این . ]41[د مثبت و گرم منفی اعمال می کنن
فرایندها، شرایطی را بوجود می آورند که باکتري نتواند در 

،21[به رشد خود ادامه دهد AGEحضور آلیسین یا 
- آلیسین و واکنش هاي مبادله تیولبه نظر می رسد. ]27

گروه هاي تیول آزاد آنزیم هاي مختلف، دي سولفید آن با 
. ا منجر می شوداین فعالیت هبه تمامکهاستمکانیسمی

از اینرو اثر ضد باکتریایی سیر پخته شده و نیز قرص هاي 
سیر که بصورت تجاري در دسترس می باشند کمتر از 

نتایج . ]14،24[انعت کنندگی سیر خام استتاثیر مم
مطالعه حاضر نیز نشان داد که فعالیت ضد باکتریایی 
عصاره حاصل از پودر سیر تازه بر روي میکروارگانیسم

هاي تحت آزمایش بطور معنی داري بیشتر از عصاره 
.)>05/0P(حاصل از قرص دارویی سیر بود 

با بررسی تاثیر عصاره سیر بر ]42[و همکاران 2الزواهی
روي بعضی از گونه هاي انتروباکتریاسه، مشاهده نمودند 

عصاره بر روي گونه هاي سالمونال، گونه اینMICکه 
و % 5/12، %25/6ه ترتیب شیا کولی بهاي انتروباکتر و اشر

2 -Alzowahi
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362رحیم قدیمی پور و همکاران...                   اثرات ضد باکتریایی عصاره آبی سیر بر روي
نیز طی مطالعه اي، ]43[1داکا و آوول. می باشد% 56/1

عملکرد ضد باکتریایی عصاره آبی سیر را بر روي اشرشیا 
کولی، سویه هاي شیگال و سویه هاي سالمونال ارزیابی 

این عصاره براي همه ارگانیسم MICکرده و دریافتند که 
ولی مقادیر است mg/ml30از هاي تحت آزمایش باالتر

MBC آن براي شیگال و سالمونالmg/ml30 و براي
2برهانوهمچنین . می باشدmg/ml5/37اشرشیا کولی 

یر را بر فعالیت ضد اثر سینرژیستی عصاره س]44[
Trigonairiحاصل از زنبور گونهمیکروبی عسل 

dipennis ، بر روي اشرشیا کولی، سالمونال، لیستریا
سیتوژنز، شیگال فلکسنري، شیگال دیسانتریه، سالمونال مونو

تیفی، استافیلوکوکوس آرئوس و استرپتوکوکوس پنومونیه 
مواد ضد MICمورد مطالعه قرار داده و دریافت که بین 

بر روي باکتري هاي گرم مثبت و میکروبی مورد آزمایش
و 3بلگویت. گرم منفی تفاوت معنی داري وجود ندارد

نیز تاثیر عصاره آبی سیر را بر روي برخی ]38[همکاران 
سرووارهاي سالمونال مورد بررسی قرار داده و گزارش 

MIC ،mg/ml5/12 -10کردند که این عصاره با محدوده 
رشد سرووارهاي مورد MBC ،mg/ml15-13و مقادیر 

همچنین . مطالعه را متوقف کرده و یا آنها را از بین می برد
فعالیت ضد میکروبی ]45[ران و همکا) Gull(4گول

عصاره هاي آبی، اتانولی و متانولی سیر را بر روي اشرشیا 
کولی، سودوموناس آئروجینوزا، باسیلوس سوبتیلیس، 

یال پنومونیه، شیگال سونئی، استافیلوکوکوس آرئوس، کلبس
تیفی مطالعه یلوکوکوس اپیدرمیدیس و سالمونال استاف

هاي گرم مثبت و هم کرده و دریافتند که هم باکتري 
باکتري هاي گرم منفی مورد آزمایش به عصاره هاي تحت 
مطالعه حساس بودند ولی حساسیت باکتري هاي گرم 

ایشان همچنین مشاهده . مثبت به این عصاره ها بیشتر بود
نمودند که عصاره آبی سیر بر روي همه باکتري هاي تحت 

یت ضد آزمایش به استثناء اشرشیا کولی و شیگال، فعال
شوبانا و همکاران .باکتریایی قابل توجهی را اعمال نمود

اظهار نمودند که غلظت هاي پایین عصاره آبی نیز]18[
سیر از رشد باکتري هاي بیماریزاي روده اي مانند اشرشیا 

1 - Daka&Awole
2 - Berhanu
3 - Belguith
4 - Gull

کولی، سالمونال تیفی و شیگال فلکسنري ممانعت می 
اثرات ضد میکروبی]46[کاران و هم5دوریراج. نماید

با مقاومت یه باکتریاییجدا17عصاره آبی سیر را بر روي 
دارویی چندگانه شامل استافیلوکوکوس آرئوس، سالمونال 
تیفی، سودوموناس آئروجینوزا، اشرشیا کولی و گونه هاي 
پروتئوس مورد مطالعه قرار داده و مشاهده نمودند که 

باکتري هاي گرم منفی این عصاره بر روي MICمحدوده 
می mg/ml11-6و mg/ml21-7گرم مثبت به ترتیب و

نیز خواص ضد میکروبی ]11[و همکاران 6ایوالکن. باشد
عصاره آبی سیر را بر روي باکتري هاي داراي مقاومت 
دارویی چندگانه به روش انتشار گوده اي و رقت سازي بر 
روي براث مورد ارزیابی قرار داده و گزارش کردند که 

بر روي سالمونال و این عصارهمناطق مهار رشد
)>05/0P(بطور معنی داري استرپتوکوکوس پنومونیه 

وسیعتر از این مناطق در اشرشیا کولی، لیستریا 
صادقیان و . یتوژنز و استافیلوکوکوس آرئوس استمونوس

گزارش کردند که سیر یک داروي ضد ]19[قزوینی 
یزینجایگبیعی است که می تواند به عنوانمیکروبی ط

. روده اي مطرح باشد-براي درمان عفونت هاي معدي
نیز اثرات ضد باکتریایی ]Sivam (]17(همچنین سیوام 

عصاره سیر را بر روي هلیکوباکتر پیلوري، که با زخم هاي 
معده و سرطان معده در ارتباط می باشد، بررسی کرده و 
اظهار داشت که این عصاره بر روي فعالیت ضد میکروبی 

بر روي باکتري تحت ) Omeprazole(ي امپرازول دارو
.آزمایش، اثر سینرژیستی دارد

عصاره سیر از MICبر اساس نتایج مطالعه حاضر، 
mg/ml25/6 در موردAEGP بر روي اشرشیا کولی تا
mg/ml40 در موردAEGT بر روي سالمونال تیفی

که با نتایج یوم و شیگال دیسانتریه متفاوت می باشدمور
]38،11، 42[از بررسی هاي سایر محققین ل حاص

هاي MICدر مقابل، سطح . همخوانی قابل توجهی دارد
بیشتر و مقادیر ]43[گزارش شده توسط داکا و آوول 

MIC 18[هاي مشاهده شده توسط شوبانا و همکاران[
هاي بدست آمده در طی مطالعه حاضر می MICکمتر از 

ظت هایی از عصاره هاي غلکه نتایج ما نشان داد . باشد

5 - Durairaj
6 - Iwalokun
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363)2(7؛ دوره94سالمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  
اشرشیا کولی موثر بودند از غلظت هاي سیر که بر روي

بدست آمده بر روي سایر باکتري هاي گرم منفی تحت 
آزمایش متفاوت بودند که نتایج کارهاي قبلی نیز این 

به نظر می .]43،45، 42[ه ها را تایید می نمایند یافت
ذپذیري رسد محتواي لیپیدي غشاء باکتري ها بر نفو

آلیسین و سایر عوامل ضد میکروبی سیر در این غشاها 
.موثر باشند

ترکیبات موثر موجود در عصاره هاي سیر مانند مقادیر 
آلیسین و دي آلیل سولفید این عصاره ها، تحت تاثیر

بنابراین اختالف . دروش هاي مختلف تهیه آنها می باش
ت در انعکاسی از تفاو،عصاره هاي سیرMICبین سطوح 

از سوي دیگر . روش هاي استخراج این عصاره ها است
شدت و محدوده اثرات ضد باکتریایی عصاره سیر با محیط 
. و شرایط اقلیمی کشت این گیاه نیز ارتباط مستقیم دارد

]47[در مطالعه اي که توسط کاظمی زاده و همکاران 
انجام شد، اثرات ضد انتروکوکی عصاره سیر در مناطق 

بیشتر از سیرهاي کشت شده در ) جیرفت(ران جنوبی ای
تنوع در جنس ها، گونه . بود) بابل(مناطق شمالی کشور 

ها و یا سویه هاي باکتریایی تحت آزمایش نیز می توانند 
نتایج حاصل از بررسی اثر عصاره سیر بر روي این 

از قبیل یعوامل. تحت تاثیر قرار دهندمیکروارگانیسم ها را 
ت موجود در عصاره، مقادیر متفاوت این تنوع در ترکیبا

ترکیبات و اثر سینرژیستی آنها بر روي گروه هاي 
وجود در محیط هاي کشت، فاکتورهاي سولفیدریل م

هستند که موجب اختالف در نتایج بدست آمده دیگري
.]11[می شوند 

نتیجه گیري
نتایج مطالعه حاضر و سایر بررسی هاي مشابه نشان می 

می یک عامل ضد باکتریایی ارزان و سالم دهند که سیر 
یافته هاي این بررسی مشخص نمودند که می توان . باشد

در شرایط آزمایشگاهی از عصاره آبی سیر بخصوص 
هنگامی که از پودر سیر تازه تهیه شده باشد، بر روي 

عامل اسهال شامل سالمونال شایع باکتري هاي گرم منفی 
و اشرشیا کولی بهره برد تیفی موریوم، شیگال دیسانتریه

چرا که این عصاره قادر است در شرایط آزمایشگاهی از 
رشد میکروارگانیسم هاي مورد مطالعه ممانعت کرده و یا

به نظر می رسد جهت بررسی اثرات. آنها را از بین ببرد

در شرایط درون تنی و استاندارد سازي دارویی این عصاره
ی، مطالعات بیشتري الزم آن و انجام ارزیابی هاي بالین

با توجه به فعالیت ضد باکتریایی پایین عصاره قرص . است
هاي تجاري سیر نسبت به پودر سیر تازه، بایستی قرص 
ها، عصاره ها و سایر محصوالت ضد میکروبی حاصل از 
سیر، در شرایطی که کمترین آسیب به آلیسین و پیش 

.سازهاي آن وارد شود، تهیه و ارزیابی گردند
تشکر و قدردانی

در خاتمه از مساعدت و همکاري دانشگاه ارومیه بخصوص 
) 82745پژوهشیکد طرح(معاونت پژوهشی این دانشگاه 

و نیز پرسنل ساعی گروه بهداشت مواد غذایی که در 
مراحل انجام این طرح پژوهشی نهایت همکاري را داشته 

.اند، کمال تشکر و قدردانی بعمل می آید
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Abstract

Background and Objective: Garlic (Allium sativum) has been considered to be an
excellent medical panacea and a natural antimicrobial agent that can be used as an
alternative form of treatment of pathogenic infections. The aim of this study was to
assess the effect of different concentrations of aqueous extract of garlic powder (AEGP)
and aqueous extract of garlic tablet (AEGT) against three gram-negative diarrhea
causing bacteria including Salmonella typhimurium, Shigella dysenteriae and
Escherichia coli, in vitro.
Material and Methods: In this research, aqueous extracts of garlic were prepared
using Bakri and Douglas method. Also Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and
Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of AEGP and AEGT were tested through
Standard Tube Test. Data were analyzed by Student t Test of SPSS software.
Results:The MICs of AEGP and AEGT against on Salmonella typhimurium, Shigella
dysenteriae and Escherichia  coli were 12.5,12.5, 6.25 mg/ml and 40, 40, 20 mg/ml
respectively. The MBCs of AEGP and AEGT on tested microorganisms were 25,25, 12.5
mg/ml and 80, 80, 40 mg/ml respectively. The results of present study showed that the
inhibitory and bactericidal effects of AEGP was much more than that of AEGT
(P<0.05), either on tested microorganisms in vitro.
Conclusion: The results of our research indicated that aqueous extract of garlic
(AEG) especially AEGP have significant antibacterial effects on the tested diarrhea
causing microorganisms, in vitro. Further studies will be needed for pharmacological
standardization and clinical evaluation of garlic aqueous extract, in vivo.
Key words: Garlic aqueous extract (GAE), Allicin, Diarrhea
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