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Background and Aims: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Escherichia 

coli are the most important bacteria responsible for hospital infections with multiple antibiotic 

resistance. Problems in the treatment of infections caused by resistant isolates have been the 

factor for the investigation of alternative drugs, including medicinal plants. 

Materials and Methods: In this experimental study, antimicrobial activity of aqueous and 

alcoholic extract of Garlic and Aloe vera on 63 strains of P. aeruginosa, S. aureus and E. coli 

isolated from clinical specimens were investigated. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 

and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) was carried out by tube dilution method. 

Results and Conclusion: In the MIC test, E. coli isolates showed the most sensitivity to 

the aqueous (with mean MIC, MBC 236.8 and 473.6 mg/ml, respectively) and alcoholic extract 

of the Garlic (with mean MIC, MBC 329.6 and 659.2 mg/ml, respectively) (P<0.05). Clinical 

isolates of S. aureus showed the highest susceptibility to garlic alcoholic extract, followed by 

aqueous extract of garlic and alcoholic extract of aloe vera (with mean MIC, 156.8, 188.8 and 

198.4 mg/ml, respectively). The results showed that the isolates of P. aeruginosa were resistant 

to both garlic and aloe vera extracts. 

Considering the significant antibacterial effects of alcoholic and aqueous extracts of garlic 

and alcoholic extract of aloe vera on pathogenic bacteria, that contribute to the development of 

various types of infectious and nosocomial infections, these extracts can be considered as natural 

and alternative drugs. 
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 ینیبال یهازولهیا یرو ورابررسی اثر ضدمیکروبی عصارة آبی و الکلی سیر و آلوئه

 یکل ایشیاشر و نوزایآئروژ سودوموناس ،اورئوس لوکوکوسیاستاف

 

 *۴ یخانیعل وسفی، محمد۳ ، دارا دستان۲ یلی، رسول اسماع۱ یصباح یمحمدمهد

 
 رانیدان، اهمدان، هم یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تةیکم .1

 رانیا ،کرمانشاه ،کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک ،امام رضا )ع( مارستانیب ،یارولوژ اریدست .2

 رانیهمدان، همدان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یداروساز ةدانشکد ،یفارماکوگنوز گروه .3

 رانیهمدان، همدان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشک ةدانشکد ،یولوژیکروبیم گروه .4
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 یهاعامل عفونت یهایباکتر نیتراز مهم یکل ایشیاشرو  نوزایآئروژ سودوموناس، اورئوس لوکوکیاستاف :زمینه و هدف

مقاوم  یهازولهیاز ا یناش یها. مشکالت موجود در درمان عفونتدارندچندگانه  یکیوتیبیآنت یهاهستند که مقاومت یمارستانیب

 است. ییدارو اهانیاز جمله گ نیگزیجا یداروها یبررس یبرا یعامل ی،کروبیم

 ینیبال ةزولیا 63 یروورا و آلوئه ریس یو الکل یآب ةعصار یکروبیاثر ضدم یشگاهیآزما -یتجرب ةمطالع نیدر ا :کار روش و مواد

( و حداقل غلظت MIC) یمهارکنندگشده است. حداقل غلظت  یبررس یکل ایشیاشرو  اورئوس لوکوکوسیاستاف ،نوزایآئروژ سودوموناس

 .شدمتد انجام  لوشنیدا الی( عصاره با روش سرMBC) یکشندگ

 نیانگی)با م ریس یآب ةرا به عصار تیحساس نیشتریب یکل ایشیاشر ینیبال یهازولهیا MBCو  MICدر تست  :و بحث هایافته

MIC  وMBC نیانگیم با) ریس یالکل ةعصار( و تریلیلیدر هر م گرمیلیم 473/ 6و  8/236 بیترتهب MIC و MBC و 6/329 بیترتهب 

 نیشتریب بیترتهب اورئوس لوکوکوسیتافاس ینیبال یهازولهیا نیهمچن .(P‹05/0دند )( نشان داتریلیلیم هر در گرمیلیم 6/659

در هر  گرمیلیم 4/198و  8/188 ،8/156 بیترتبه MIC نیانگیم باورا آلوئه یو الکل ریس یآب ةعصار ر،یس یالکل ةعصار بهرا  تیحساس

ورا مقاوم و آلوئه ریس ةصاربه هر دو ع نسبت نوزایآئروژ سودوموناس ینیبال یهازولهیمطالعه نشان داد ا جینشان دادند. نتا تریلیلیم

 در که زایماریب یهایباکتر یورا روآلوئه یالکل ةعصار زیو ن ریس یو الکل یآب ةعصـار ةمالحظقابل ییایتوجه به اثر ضدباکتر با .است

 .دشو یعیطب یداروها جایگزین تواندیها معصاره ـنینقـش دارد، ا یمارسـتانیمخـرب و ب یهاانواع عفونت جادیا

 یکل ایشیاشر ،اورئوس لوکوکوسیاستاف ،نوزایآئروژ سودوموناس ،یمهارکنندگ غلظت حداقل ،وراآلوئه ر،یس کلمات کلیدی:
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مهمقد
هستند که در  ییهاسمیکروارگانیطلب مفرصت یهایباکتر

 ،ناتوان هایمیزبانبدن در  هستند، امازار آیب خود یعیطب ستگاهیز

یماریب ،الطیفعییوتیک وسبنتیآ هایحت درمانت ای ودیده بیسآ

 ترین پاتوژناز مهم یکی اورئوس لوکوکوسیاستاف. (۱) ندشویزا م

 ةبسآشامل  یمارستانیب یاکتساب عفونت جـادیاسـت کـه در ا ییها

از  یناش یها. عفونتدارد نقش یمیباکترو نرم، اندوکاردیت، 

یکی از  ) Staphylococcus aureus) اورئوس لوکوکوسیاستاف

از  یناش یهابرای درمان عفونت زیرا است؛الت جدی درمانی مشک

. (۲)مؤثر وجود دارد  یکروبیاز عوامل ضدم یتعداد کم یباکتر نیا

 ةخانواد از یمنف گرم لیباس (Escherichia coli) یکُل ایشیاشر

گرم جانوران خون ةطور شایع در رودهاست که ب اسهیانتروباکتر

اما برخی  است؛آزار یب یکل ایشیاشر یهاهیوجود دارد. بیشتر سو

و اسهال  ییغذا تیموجب مسمو O157:H7ها مانند از سروتیپ

 Pseudomonas) ینوزاسودوموناس آئروژ. (۳) شودیم

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 
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aeruginosa ،)یارو پاتوژن بس یگرم منف یریتخمیرغ لیباس 

 یهاکه سومین عامل عفونت است یطلبفرصت خطرناک و

به  یکل ایشیاشرو  اورئوس لوکوکوسیاستافبعد از  یمارستانیب

 .(۴،5)رود شمار می
 ةراست از است یاهی( گAllium sativum Lسیر )

 یگوگرددار بیترک آن( و جزء فعال (Asparagalesسانان مارچوبه

 ریشیمیایی است که در س ایماده نیسیاست. آل نیسیبه نام آل

 منجر آن ریکثتبیوتیک به مهار رشد و یعنوان آنتبه ووجود دارد 

اکسیدانی یآنت و ییایباکتر ،یقارچ ،یروسیو خاصیت ضدو دشویم

است  یاهی( نام گAloe veraورا )صبر زرد طبی یا آلوئه. (6،7)د دار

سلولی  ةبر دیوار تأثیرگذاریبا که  (8)( Aloe) هایسِگِلاز سرده 

 شودیم هاکروبیرفتن م نیآن باعث از ب بیو تخر هاکروبیم

(9،۱0). 
یآنت مقاومت نیهمچن زایی باال،توجه به تهاجم و بیماری با

 زیوجود دارد و ن زاطلب عفونتهای فرصتباکتریبیوتیکی که در 

 اثر مطالعه نیدر ا، وراآلوئه و ریس یدرمان یباال لیپتانس

 یورا روآبی و الکلی گیاهان سیر و آلوئه ةعصار یکروبیمضد

و  اورئوس لوکوکیاستاف ،نوزایآئروژ سودوموناس ینیبال یهازولهیا
 .ه استدش یبررس یکل ایشیاشر

 هامواد و روش
 ینیبال یهازولهیا

 ،نوزایآئروژ سودوموناس یةسو 21از  تجربی ةدر این مطالع

 یاکلیشیاشر یةسو 21 زیو ن اورئوس لوکوکوسیاستاف یةسو 21
 یهانمارستایدر ب یبستر مارانیب ینیبال یهاشده از نمونهزولهیا

که در آزمایشگاه  استفاده شد همدان انیبعثت و فرشچ

 ةیاز سو .بودندپزشکی ذخیره شده  ةدانشکد یشناسکروبیم

ن ییکنترل در تع ةیسوعنوان به E. coli ATCC 25922استاندارد 

 .شداستفاده  ییایت ضدباکتریحساس

به روش  یاهیگ یهاعصاره یکروبیم تیحساس یبررس

 انتشار دیسک

 ینایس یدانشگاه بوعل یکشاورز ةشده از دانشکدیاد ناهایگ

آن را شناسایی  یاهیگ یهاگونه متخصص مربوطه و هیتههمدان 

 یدانشگاه علوم پزشک یگنوزفارماکو شگاهی. کارشناس آزماکرد

 .داد انجام گیری راعصاره همدان

با  ،یو الکل یآب یهاعصاره یروبکیبررسی اثرات ضدمرای ب

غلظت  4 کنندة مناسب )آب مقطر استریل(،قاستفاده از رقی

mg/ml20 ،30 ،50  و  شد هیخالص ته ةاز عصار 400و

تا  گرفتها قرار قه درعصارهیبالنک به مدت چنددق یهاسکید

ط یدر مح هاسکی. سپس ددسک بالنک شویجذب د یاهیگ ةعصار

 یهاالیداخل و در یروبکیاثر ضدم یجهت بررس ل خشک ویاستر

 انتشارروش ها بهعصاره یروبکیاثرات ضدم .شدند یدارل نگهیاستر

 .دشرشد ثبت عدم ةج پس ازمشاهده هالیو نتا ی،بررس سکید

 فارلند مک مین غلظت با هاهیاز هرکدام از سو یونیابتدا سوسپانس

(CFU/ml 81.5 X 10)، داردطبق روش استانCLSI تهیه شد .

شت مولر ک طیدر مح یروش سطحشده بههیته ونیسوسپانس

عصاره  یحاو یهاسکیو سپس د شدهنتون آگار کشت داده یه

 متریلیم 24و  تیپل ةاز لب متریلیم 19) نیمع یهادر فاصله

ساعت  18ج، یکشت قرار داده و نتا طیمح ی( روسکیدو د ةفاصل

 ةمنطق یگیربا اندازه لسیوسس جةدر 35ون در یپس از انکوباس

ر قرائت و حساسیت و مقاومت متیصورت میلممانعت از رشد به

 .شدن ییها تعمقابل عصاره در یباکتر

 هاعصاره MBC و MIC نییتع

حداقل  و( MIC) رشد یبازدارندگ غلظت حداقل نییتع یبرا

 یالیسر یهارقت ةیها از روش تهعصاره( MBC) یغلظت کشندگ

 یهارقت از شدههیته یاهعصارهاز MIC  نییتع برای. دشاستفاده 

 گرمیلیم 1024 ،512 ،256 ،128 ،64 ،32 ،16 ،8 ،4 ،2 ،1، 0،5

شد و از  هیته نتونیمولره عیما طیمح در تریلیلیم هر در

 X 1.5مک فارلند ) میمعادل ن غلظت با ییایباکتر ونیسوسپانس

CFU/ml 810) بهو  ،اضافه عصاره یحاو کشت یهاطیمح به 

. شـد ـهانکوبدرجة سلسیوس  37 یسـاعت در دمـا 24 مـدت

 در MIC عنوانبه تی نبود،کدور آن در که عصاره رقت نیکمتر

ها عصاره یکشـندگحداقل غلظـت  نییتع یبراگرفته شد.  نظر

(MBC )100 صورت نگرفت، یرشـد آنهـا در که ییهالوله تمام از 

 داده کشـت آگـار نتـونیمولره کشتمحیط  سطح در میکرولیتر

 طیمح یرو و را داشت عصاره غلظت نیکمتر که یا. لولهشـد

 در MBC عنـوانبـه رخ نداده بود، یبـاکترکشت اگار رشد 

و  22نسخة  SPSSافزار نرم اها بداده تیدر نها .شدیم نظـرگرفتـه

 .دش لیوتحلهیتجز یدو و آزمون ت یکا یآمار یهاروش قیاز طر

 و بحث  هاافتهی
 سودوموناس ینیبال یهازولهیا داد نشان مطالعه نیا جینتا

 اما. است مقاوم وراآلوئه و ریس ةبه هر دو عصار نوزایآئروژ

به  یکل ایاشرشو  اورئوس لوکوکوسیاستاف ینیبال یهازولهیا

 در که طور همان. داد نشان تیحساس وراو آلوئه ریس یهاعصاره

 یهازولهیا ،آمدهدستهب MICطبق  ،است شده داده نشان 1 شکل
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 یآب ةعصار به بیترتبه را تیحساس نیشتریب یلک ایشیاشر ینیبال

 غلظت حداقل .داد نشان ریس (6/۳۲9) یالکل و( 8/۲۳6)

 ةنسبت به عصار یمعنادار اختالف ریس یآب ةعصار یمهارکنندگ

 .داد نشان (P=05/0) وراآلوئه یالکل و( P=016/0) یآب

 

 
های آبی و ( عصارهMIC. حداقل غلظت بازدارندگی )۱شکل 

 E.coli های بالینیورا بر روی ایزولهی سیر و آلوئهالکل

 
های آبی و ( عصارهMIC. حداقل غلظت بازدارندگی )۲شکل 

 لوکوکوسیاستاف های بالینیورا بر روی ایزولهالکلی سیر و آلوئه

 اورئوس

 یهازولهیا ،آمدهدستهب یهاMICو براساس  2 شکل مطابق

 ةرا به عصار تیحساس نیشتریب اورئوس لوکوکوسیاستاف ینیبال

 یاست که تفاوت آمار یدر حال نیا. دادند نشان ریس یالکل

 ینیبال هاییزولهدر ا وراآلوئه و سیر ةانواع عصار ینب یمعنادار

 .(=310/0P)وجود ندارد  MICدر روش  اورئوس لوکوکوسیاستاف

 یابیارزنشان داده شده است در  3که در شکل  طور همان

MBC جینتاهمانند  زین MIC، ینیبال یهازولهیا E.coli نیشتریب 

 ریس لیالک ةعصار آن از پس و ریس یآب ةرا به عصار تیحساس

و  یآب ةعصار (MBC) یکشندگحداقل غلظت  نیانگی. مداد نشان

 تیو حساس mg/ml 2/659 و mg/ml6 /473 بیترتبه ریس یالکل

ل غلظت ورا کمتر بود. حداقآلوئه یهاها به عصارهنمونه نیا

 یآب ةنسبت به عصار یاختالف معنادار ریس یآب ةعصار یکشندگ

 دران داد. نش( P=05/0)ورا آلوئه یالکل ةو عصار( P=06/0)ورا آلوئه

 نیشتریب اورئوس لوکوکوسیاستاف ینیبال یهازولهیا MBC یابیارز

در  نی(. ا4 شکل) داد نشان ریس یالکل ةرا به عصار تیحساس

 ینیبال یهازولهیدر ا وراآلوئه و ریس ةعصار انواع نیباست که  یحال

تفاوت آماری معناداری  MBCدر روش  اورئوس لوکوکوسیاستاف

 .(P=284/0)وجود ندارد 

 
های آبی و ( عصارهMBC. حداقل غلظت بازدارندگی )۳شکل 

 E.coli های بالینیورا بر روی ایزولهالکلی سیر و آلوئه

 
های آبی و ( عصارهMBCرندگی ). حداقل غلظت بازدا۴شکل 

 لوکوکوسیاستاف های بالینیورا بر روی ایزولهالکلی سیر و آلوئه

 اورئوس

 

 یهازولهیا هیعل MBC مقدار نیانگیحاضر م ةدر مطالع

 وراآلوئه یو آب یالکل یهادر عصاره اورئوس لوکوکوسیاستاف ینیبال

 نیا شابهم. آمددستبه mg/mL2/659  و mg/mL6/839 بیترتبه

انواع  یکروبیاثر ضدم دربارة همکاران و  Irshad یبررسمطالعه، 

اتانول، متانول و آب مقطر  عصارة ریورا نظآلوئه یهامختلف عصاره
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آلوئه یمتانول ةبه عصار یکروبیاثر ضدم نیشتریب داد نشانورا آلوئه

 دادنشان  زین همکاران و  Saritha ة. مطالع(۱۲)ست مربوط ا ورا

هگزان، اتانول  ةبا عصار مقایسهورا در لوئهآمتانول و استون  رةعصا

 نیآزاد را از ب یهاکالیراد یشتریب زانیبه م ،اهیگ نیو کلروفورم ا

 .(۱۳) بردیم
 طور نیهم و وراآلوئه یالکل و یآب ةعصار حاضر مطالعة در

 سودوموناس ینیبال یهازولهیا بر یاثر ریس یالکل و یآب ةعصار
و  MIC یهایابیارز در عصاره نیا نیهمچن. نداشت نوزایآئروژ

MBC ینیبال یهازولهیا هیعل را یمهار اثر مقدار نیکمتر 

 در آن که یادر مطالعه. داشت E.coli و اورئوس لوکوکوسیاستاف

Cock هایباکتر هیعلرا ورا آلوئه آب یکروبیاثر ضدم همکاران و ،

، مشخص کردند یبررس کسید انتشارها به روش مخمرها و قارچ

 Aeromonas یگرم منف یهایباکتر هیفقط عل اهیگ نیشد ا

hydrophila  و E.coli با ینسب ییهمسو دؤیم که ددار یاثر مهار 

 .(۱۴) استحاضر  ةمطالع جینتا
یو مقاومت چندگانه به آنت یکیوتیبیظهور مقاومت آنت

 ةشدصیو تخل مؤثر یبتوان با استفاده از اجزا دیشاها را کیوتیب

 نیهم دؤیم زیو همکاران ن Iwalokun یهاافتهیحل کرد.  ریس

بر  ریس یآب ةآنها هم عصار یدر بررس رایز ؛است یریگجهینت

 ،هیپنومون استرپتوکوکوس رینظ ییاهیمقاوم باکتر یهاهیسو
مؤثر بوده است.  گالیش و یکل ایشیاشر نوزا،یائروژ سودوموناس

از مهار  یریبا جلوگ ریس ةاند عصارهمحققان گزارش کرد نیهم

زا مؤثر بوده است سم یهایباکتر ییزایماریببر  ن،یتوکس دیتول

 یابیارز طبقها عصاره یاثربخش نیشتریب ما ةمطالع در. (۱5)

MBC، اورئوس لوکوکوسیاستاف هیعل و ریس یالکل ةبه عصار 

همکاران  و Ataee یابیارز مطالعه، نیا جینتا دیی. در تأبود مربوط

مقاوم به  یهایه باکتریر علیس ییایخواص ضدباکتر یرو

نشان  است، ن که از اتاق عمل جدا شدهیلیسین و متیسیترومایار

 µg /ml 16و µg /ml  8 بیترتر بهیس ةعصار MBCو  MIC داد

 هاین باکتریرشد ا برر یس ةعصار یمهار اثر ةبازگوکننداست که 

 .(۱6) است

 یو الکل یآب ةعصـار ظةمالحقابل ییایضدباکتربا توجه به اثر 

زا که در یماریب یهایباکتر یورا روآلوئه یالکل عصارة زیو ن ریس

ینقـش دارند، م یمارسـتانیمخـرب و ب یهاجاد انواع عفونتیا

و مکمل مدنظر قرار  یعیطب یاهیگ یدرمان ةعنوان فراوردبه توانند

 د.نریگ

 سپاسگزاری
اندرکارانی که در انجام قاله از کلیة دستنویسندگان این م

اند، تشکر و قدردانی مراحل این پژوهش آنها را یاری کرده

 کنند.می

 تعارض منافع
 بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است.
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