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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.

Article Subject:

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.
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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.
Keywords: Garlic, Aloe vera, MIC, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli.
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بررسی اثر ضدمیکروبی عصارة آبی و الکلی سیر و آلوئهورا روی ایزولههای بالینی

استافیلوکوکوس اورئوس ،سودوموناس آئروژینوزا و اشریشیا کلی
محمدمهدی صباحی  ،۱رسول اسماعیلی  ،۲دارا دستان  ،۳محمدیوسف
.1
.2
.3
.4

علیخانی *۴

کمیتة تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
دستیار ارولوژی ،بیمارستان امام رضا (ع) ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
گروه فارماکوگنوزی ،دانشکدة داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
گروه میکروبیولوژی ،دانشکدة پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
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زمینه و هدف :استافیلوکوک اورئوس ،سودوموناس آئروژینوزا و اشریشیا کلی از مهمترین باکتریهای عامل عفونتهای
بیمارستانی هستند که مقاومتهای آنتیبیوتیکی چندگانه دارند .مشکالت موجود در درمان عفونتهای ناشی از ایزولههای مقاوم
میکروبی ،عاملی برای بررسی داروهای جایگزین از جمله گیاهان دارویی است.
مواد و روش کار :در این مطالعة تجربی -آزمایشگاهی اثر ضدمیکروبی عصارة آبی و الکلی سیر و آلوئهورا روی  63ایزولة بالینی
سودوموناس آئروژینوزا ،استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی بررسی شده است .حداقل غلظت مهارکنندگی ( )MICو حداقل غلظت
کشندگی ( )MBCعصاره با روش سریال دایلوشن متد انجام شد.
یافتهها و بحث :در تست  MICو  MBCایزولههای بالینی اشریشیا کلی بیشترین حساسیت را به عصارة آبی سیر (با میانگین

نویسندۀ مسئول:

 MICو  MBCبهترتیب  236/8و  473 /6میلیگرم در هر میلیلیتر) و عصارة الکلی سیر (با میانگین  MICو  MBCبهترتیب  329/6و

محمدیوسف علیخانی

 659/6میلیگرم در هر میلیلیتر) نشان دادند ( .)P›0/05همچنین ایزولههای بالینی استافیلوکوکوس اورئوس بهترتیب بیشترین

گروه میکروبیولوژی ،دانشکدة پزشکی،
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حساسیت را به عصارة الکلی سیر ،عصارة آبی سیر و الکلی آلوئهورا با میانگین  MICبهترتیب  188/8 ،156/8و  198/4میلیگرم در هر
میلیلیتر نشان دادند .نتایج مطالعه نشان داد ایزولههای بالینی سودوموناس آئروژینوزا نسبت به هر دو عصارة سیر و آلوئهورا مقاوم
است .با توجه به اثر ضدباکتریایی قابلمالحظة عصـارة آبی و الکلی سیر و نیز عصارة الکلی آلوئهورا روی باکتریهای بیماریزا که در
ایجاد انواع عفونتهای مخـرب و بیمارسـتانی نقـش دارد ،ایـن عصارهها میتواند جایگزین داروهای طبیعی شود.

کلمات کلیدی :سیر ،آلوئهورا ،حداقل غلظت مهارکنندگی ،سودوموناس آئروژینوزا ،استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کلی
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کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجلۀ میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
باکتریهای فرصتطلب میکروارگانیسمهایی هستند که در
زیستگاه طبیعی خود بیآزار هستند ،اما در بدن میزبانهای ناتوان،
آسیبدیده و یا تحت درمانهای آنتیبیوتیک وسیعالطیف ،بیماری
زا میشوند ( .)۱استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهمترین پاتوژن
هایی اسـت کـه در ایجـاد عفونت اکتسابی بیمارستانی شامل آبسة
نرم ،اندوکاردیت ،و باکتریمی نقش دارد .عفونتهای ناشی از
استافیلوکوکوس اورئوس ( ( Staphylococcus aureusیکی از

مشکالت جدی درمانی است؛ زیرا برای درمان عفونتهای ناشی از
این باکتری تعداد کمی از عوامل ضدمیکروبی مؤثر وجود دارد (.)۲
اشریشیا کُلی ( )Escherichia coliباسیل گرم منفی از خانوادة
انتروباکتریاسه است که بهطور شایع در رودة جانوران خونگرم
وجود دارد .بیشتر سویههای اشریشیا کلی بیآزار است؛ اما برخی
از سروتیپها مانند  O157:H7موجب مسمویت غذایی و اسهال
میشود ( .)۳سودوموناس آئروژینوزا ( Pseudomonas
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 ،)aeruginosaباسیل غیرتخمیری گرم منفی و پاتوژن بسیار
خطرناک و فرصتطلبی است که سومین عامل عفونتهای
بیمارستانی بعد از استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی به
شمار میرود (.)۴،5
سیر ( )Allium sativum Lگیاهی است از راستة
مارچوبهسانان ) )Asparagalesو جزء فعال آن ترکیب گوگردداری
به نام آلیسین است .آلیسین مادهای شیمیایی است که در سیر
وجود دارد و بهعنوان آنتیبیوتیک به مهار رشد و تکثیر آن منجر
میشود و خاصیت ضدویروسی ،قارچی ،باکتریایی و آنتیاکسیدانی
دارد ( .)6،7صبر زرد طبی یا آلوئهورا ( )Aloe veraنام گیاهی است
از سرده یسِگِلها ( )8( )Aloeکه با تأثیرگذاری بر دیوارة سلولی
میکروبها و تخریب آن باعث از بین رفتن میکروبها میشود
(.)9،۱0
با توجه به تهاجم و بیماریزایی باال ،همچنین مقاومت آنتی
بیوتیکی که در باکتریهای فرصتطلب عفونتزا وجود دارد و نیز
پتانسیل باالی درمانی سیر و آلوئهورا ،در این مطالعه اثر
ضدمیکروبی عصارة آبی و الکلی گیاهان سیر و آلوئهورا روی
ایزولههای بالینی سودوموناس آئروژینوزا ،استافیلوکوک اورئوس و
اشریشیا کلی بررسی شده است.

مواد و روشها
ایزولههای بالینی
در این مطالعة تجربی از  21سویة سودوموناس آئروژینوزا،
 21سویة استافیلوکوکوس اورئوس و نیز  21سویة اشریشیاکلی
ایزولهشده از نمونههای بالینی بیماران بستری در بیمارستانهای
بعثت و فرشچیان همدان استفاده شد که در آزمایشگاه
میکروبشناسی دانشکدة پزشکی ذخیره شده بودند .از سویة
استاندارد  E. coli ATCC 25922بهعنوان سویة کنترل در تعیین
حساسیت ضدباکتریایی استفاده شد.
بررسی حساسیت میکروبی عصارههای گیاهی به روش
انتشار دیسک
گیاهان یادشده از دانشکدة کشاورزی دانشگاه بوعلی سینای
همدان تهیه و متخصص مربوطه گونههای گیاهی آن را شناسایی
کرد .کارشناس آزمایشگاه فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی
همدان عصارهگیری را انجام داد.
برای بررسی اثرات ضدمیکروبی عصارههای آبی و الکلی ،با
استفاده از رقیقکنندة مناسب (آب مقطر استریل) 4 ،غلظت
 50 ،30 ،20mg/mlو  400از عصارة خالص تهیه شد و

دیسکهای بالنک به مدت چنددقیقه درعصارهها قرار گرفت تا
عصارة گیاهی جذب دیسک بالنک شود .سپس دیسکها در محیط
استریل خشک و جهت بررسی اثر ضدمیکروبی در داخل ویالهای
استریل نگهداری شدند .اثرات ضدمیکروبی عصارهها بهروش انتشار
دیسک بررسی ،و نتایج پس ازمشاهده هالة عدمرشد ثبت شد.
ابتدا سوسپانسیونی از هرکدام از سویهها با غلظت نیم مک فارلند
( ،)1.5 X 108 CFU/mlطبق روش استاندارد CLSIتهیه شد.
سوسپانسیون تهیهشده بهروش سطحی در محیط کشت مولر
هینتون آگار کشت داده شده و سپس دیسکهای حاوی عصاره
در فاصلههای معین ( 19میلیمتر از لبة پلیت و  24میلیمتر
فاصلة دو دیسک) روی محیط کشت قرار داده و نتایج 18 ،ساعت
پس از انکوباسیون در  35درجة سلسیوس با اندازهگیری منطقة
ممانعت از رشد بهصورت میلیمتر قرائت و حساسیت و مقاومت
باکتری در مقابل عصارهها تعیین شد.
تعیین  MICو  MBCعصارهها
برای تعیین حداقل غلظت بازدارندگی رشد ( )MICو حداقل
غلظت کشندگی ( )MBCعصارهها از روش تهیة رقتهای سریالی
استفاده شد .برای تعیین  MICاز عصارههای تهیهشده از رقتهای
 1024 ،512 ،256 ،128 ،64 ،32 ،16 ،8 ،4 ،2 ،1 ،0،5میلیگرم
در هر میلیلیتر در محیط مایع مولرهینتون تهیه شد و از
سوسپانسیون باکتریایی با غلظت معادل نیم مک فارلند ( 1.5 X
8

 )10 CFU/mlبه محیطهای کشت حاوی عصاره اضافه ،و به
مـدت  24سـاعت در دمـای  37درجة سلسیوس انکوبـه شـد.
کمترین رقت عصاره که در آن کدورتی نبود ،بهعنوان  MICدر
نظر گرفته شد .برای تعیین حداقل غلظـت کشـندگی عصارهها
( )MBCاز تمام لولههایی که در آنهـا رشـدی صورت نگرفت100 ،
میکرولیتر در سطح محیط کشت مولرهینتـون آگـار کشـت داده
شـد .لولهای که کمترین غلظت عصاره را داشت و روی محیط
کشت اگار رشد بـاکتری رخ نداده بود ،بـهعنـوان  MBCدر
نظـرگرفتـه میشد .در نهایت دادهها با نرمافزار  SPSSنسخة  22و
از طریق روشهای آماری کای دو و آزمون تی تجزیهوتحلیل شد.

یافتهها و بحث
نتایج این مطالعه نشان داد ایزولههای بالینی سودوموناس
آئروژینوزا به هر دو عصارة سیر و آلوئهورا مقاوم است .اما
ایزولههای بالینی استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی به
عصارههای سیر و آلوئهورا حساسیت نشان داد .همان طور که در
شکل  1نشان داده شده است ،طبق  MICبهدستآمده ،ایزولههای
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بالینی اشریشیا کلی بیشترین حساسیت را بهترتیب به عصارة آبی
( )۲۳6/8و الکلی ( )۳۲9/6سیر نشان داد .حداقل غلظت
مهارکنندگی عصارة آبی سیر اختالف معناداری نسبت به عصارة
آبی ( )P=0/016و الکلی آلوئهورا ( )P=0/05نشان داد.

نشان داد .میانگین حداقل غلظت کشندگی ) (MBCعصارة آبی و
الکلی سیر بهترتیب  473/ 6mg/mlو  659/2 mg/mlو حساسیت
این نمونهها به عصارههای آلوئهورا کمتر بود .حداقل غلظت
کشندگی عصارة آبی سیر اختالف معناداری نسبت به عصارة آبی
آلوئهورا ( )P=0/06و عصارة الکلی آلوئهورا ( )P=0/05نشان داد .در
ارزیابی  MBCایزولههای بالینی استافیلوکوکوس اورئوس بیشترین
حساسیت را به عصارة الکلی سیر نشان داد (شکل  .)4این در
حالی است که بین انواع عصارة سیر و آلوئهورا در ایزولههای بالینی
استافیلوکوکوس اورئوس در روش  MBCتفاوت آماری معناداری
وجود ندارد (.)P=0/284

شکل  .۱حداقل غلظت بازدارندگی ( )MICعصارههای آبی و
الکلی سیر و آلوئهورا بر روی ایزولههای بالینیE.coli
شکل  .۳حداقل غلظت بازدارندگی ( )MBCعصارههای آبی و
الکلی سیر و آلوئهورا بر روی ایزولههای بالینیE.coli

شکل  .۲حداقل غلظت بازدارندگی ( )MICعصارههای آبی و

الکلی سیر و آلوئهورا بر روی ایزولههای بالینی استافیلوکوکوس
اورئوس

مطابق شکل  2و براساس MICهای بهدستآمده ،ایزولههای
بالینی استافیلوکوکوس اورئوس بیشترین حساسیت را به عصارة
الکلی سیر نشان دادند .این در حالی است که تفاوت آماری
معناداری بین انواع عصارة سیر و آلوئهورا در ایزولههای بالینی
استافیلوکوکوس اورئوس در روش  MICوجود ندارد (.)P=0/310
همان طور که در شکل  3نشان داده شده است در ارزیابی
 MBCنیز همانند نتایج  ،MICایزولههای بالینی  E.coliبیشترین
حساسیت را به عصارة آبی سیر و پس از آن عصارة الکلی سیر

شکل  .۴حداقل غلظت بازدارندگی ( )MBCعصارههای آبی و

الکلی سیر و آلوئهورا بر روی ایزولههای بالینی استافیلوکوکوس
اورئوس

در مطالعة حاضر میانگین مقدار  MBCعلیه ایزولههای
بالینی استافیلوکوکوس اورئوس در عصارههای الکلی و آبی آلوئهورا
بهترتیب  839/6mg/mLو  659/2 mg/mLبهدستآمد .مشابه این
مطالعه ،بررسی  Irshadو همکاران دربارة اثر ضدمیکروبی انواع
مختلف عصارههای آلوئهورا نظیر عصارة اتانول ،متانول و آب مقطر
291
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آلوئهورا نشان داد بیشترین اثر ضدمیکروبی به عصارة متانولی آلوئه
ورا مربوط است ( .)۱۲مطالعة  Sarithaو همکاران نیز نشان داد
عصارة متانول و استون آلوئهورا در مقایسه با عصارة هگزان ،اتانول
و کلروفورم این گیاه ،به میزان بیشتری رادیکالهای آزاد را از بین
میبرد (.)۱۳
در مطالعة حاضر عصارة آبی و الکلی آلوئهورا و همین طور
عصارة آبی و الکلی سیر اثری بر ایزولههای بالینی سودوموناس
آئروژینوزا نداشت .همچنین این عصاره در ارزیابیهای  MICو
 MBCکمترین مقدار اثر مهاری را علیه ایزولههای بالینی
استافیلوکوکوس اورئوس و  E.coliداشت .در مطالعهای که در آن
 Cockو همکاران اثر ضدمیکروبی آب آلوئهورا را علیه باکتریها،
مخمرها و قارچها به روش انتشار دیسک بررسی کردند ،مشخص
شد این گیاه فقط علیه باکتریهای گرم منفی Aeromonas
hydrophilaو  E.coliاثر مهاری دارد که مؤید همسویی نسبی با
نتایج مطالعة حاضر است (.)۱۴
ظهور مقاومت آنتیبیوتیکی و مقاومت چندگانه به آنتی
بیوتیکها را شاید بتوان با استفاده از اجزای مؤثر و تخلیصشدة
سیر حل کرد .یافتههای  Iwalokunو همکاران نیز مؤید همین
نتیجهگیری است؛ زیرا در بررسی آنها هم عصارة آبی سیر بر
سویههای مقاوم باکتریهایی نظیر استرپتوکوکوس پنومونیه،
سودوموناس ائروژینوزا ،اشریشیا کلی و شیگال مؤثر بوده است.
همین محققان گزارش کردهاند عصارة سیر با جلوگیری از مهار

تولید توکسین ،بر بیماریزایی باکتریهای سمزا مؤثر بوده است
( .)۱5در مطالعة ما بیشترین اثربخشی عصارهها طبق ارزیابی
 ،MBCبه عصارة الکلی سیر و علیه استافیلوکوکوس اورئوس
مربوط بود .در تأیید نتایج این مطالعه ،ارزیابی  Ataeeو همکاران
روی خواص ضدباکتریایی سیر علیه باکتریهای مقاوم به
اریترومایسین و متیسیلین که از اتاق عمل جدا شده است ،نشان
داد  MICو  MBCعصارة سیر بهترتیب  µg /ml 8و16 µg /ml
است که بازگوکنندة اثر مهاری عصارة سیر بر رشد این باکتریها
است (.)۱6
با توجه به اثر ضدباکتریایی قابلمالحظة عصـارة آبی و الکلی
سیر و نیز عصارة الکلی آلوئهورا روی باکتریهای بیماریزا که در
ایجاد انواع عفونتهای مخـرب و بیمارسـتانی نقـش دارند ،می
توانند بهعنوان فراوردة درمانی گیاهی طبیعی و مکمل مدنظر قرار
گیرند.

سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله از کلیة دستاندرکارانی که در انجام
مراحل این پژوهش آنها را یاری کردهاند ،تشکر و قدردانی
میکنند.
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