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 سپاس و تقدیر:

 

او ندانند و  يرا که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت ها يسپاس خدا

کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سالم و دورد بر محمد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، 

 ...زمدار وجودشان است؛ و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخیهم آنان که وجودمان وا

 

 يشائبه  یاز زحمات ب یاجل از آن است که در مقام قدردان ین،و منزلت والد یگاهشک جا بدون

 .یمبنگار یزيآنان، با زبان قاصر و دست ناتوان، چ

 

: از  "اللَّه عزّ و جلّ یشکرلم  ینقالمنعم من المخلو یشکرمن لم  "و از باب  یفهبر حسب وظ اما

 است بر بودنم چرا یلیاست بر سرم و نامشان دل يکه بودنشان تاج افتخار یزمپدر و مادر  عز

 دستم را گرفتند و راه رفتن ، ام بوده اند  یهست یهدو وجود پس از پروردگار ما ینا که

و انسان بودن را  یزندگ یمکه برا یآموختند؛آموزگاران یبپر از فراز و نش یزندگ يواد یندر ا را

 يجناب آقا یسته؛از استاد با کماالت و شا ینرا دارم وهمچن یمعنا کردند؛ کمال تشکر و قدردان

 منعرصه بر  یندر ا یکمک یچاز ه ی،دکتر ارزنلو که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتن

تند؛از استاد صبور و دلسوز ، جناب رساله را بر عهده گرف ینا ییننمودند و زحمت راهنما یغدر

 یشان،متقبل شدند که بدون مساعدت ا یرساله را در حال ین، که زحمت مشاوره ا یريدکتر پ يآقا

 یاريرا  ینجانبرساله ا یناز خانم رنجبر که در تحقق ا ید؛ورس یمطلوب نم یجهپروژه به نت ینا

 را دارم. یکردند؛ کمال تشکر و قدردان

  یهساخته تا در سا یبمفداکار نص يکرم پدر و مادر ياکرم که از روش یرا بس يخدا 

 وجودشان  یهو از سا یرمآنها شاخ و برگ گ یشهو از ر یاسایمپر بار وجودشان ب درخت

 . یمراه کسب علم ودانش تالش نما در
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   حال

 و از خودگذشتگان یثارشان از کلمه ا یو انسان یمعظ یرپاس تعب به

 ینروزگاران بهتر ینسردتر ینوجودشان که در ا یدبخشام يرشار و گرماپاس عاطفه س به

 است یبانپشت

 یدگرا یرس است و ترس در پناهشان به شجاعت م یادبزرگشان که فر يپاس قلب ها به

 کند یکه هرگز فروکش نم یغشاندر یب يبه پاس محبت ها و

 

 کنم یم یمتقد یزممجموعه را به پدر و مادر عز این

 

 کنم به  یم یمتقد و

 یزمخواهر عز یگانه                     

 يشاگرد مکتب مادر یگانه

 جوشان محبت يمکتب چشمه ها                      

 یپر مهر زندگ يو لبخندها                                                 

 به برادرانم یمتقد و

، و بودند گاه من در مواجهه با مشکالت یهمتحمل زحماتم و تک یلهمواره در طول تحص که

 باشد. یمن م یدلگرم یهوجودشان ما
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 :چکیده

  بر اثر ضد باکتریایی آلیسینهاي مختلف اثر محیط کشت و دما        

این ماده داراي اثر  عصاره سیر است.موجود در فعال  ترکیب آلیسین مهمترین  و هدف : زمینه

آلیسین هنوز به عنوان ماده ضد میکروبی در  است. هاي مختلف سمضد میکروبی علیه میکروارگانی

درمان عفونت ها استفاده نمی شود و روش استانداري براي مطالعه اثر ضد میکروبی آن وجود 

 .انجام شد آلیسین اثر ضد باکتریاییتعیین اثر محیط کشت ودما بر  با هدف . این مطالعه ندارد

نیمه کمی استخراج گردید. در  HPLCیه شد و آلیسین به روش عصاره متانولی سیر ته روش ها: 

 یپتیترینفیوژن، هارت ا ینبر ،بروسال براث، براث یتهو دتا، براث یتونمولر هنمحیط کشت ( 6

درجه سانتی گراد) ،مطابق با  25، 30و  37) و در سه دماي (یبرتان یالورو براث  يسو یسک

سوش باکتري استاندارد  12آلیسین براي  MBCو  MIC، به روش میکرودایلوشن  CLSIپروتکل 

 تعیین شد.

براي اکثر سوش ها به  MICبراساس نوع محیط کشت بکاررفته، در دماي مشابه، میزان نتایج : 

 دتاکشت هاي براي باکتري هاي رشد کرده در محیط  MICتنهایی متفاوت بود. به طور کلی 

در مقایسه با  میزانیط کشت لوریا برتانی کمترین بیشترین و در مح بروسال براث و براث یتهو

 برايموثر بود بدین صورت که  MICسایر محیط کشت ها بود. دماي گرم خانه گذاري بر میزان 

درجه سانتی  25و  30درجه سانتی گراد بیشتر از دماهاي  37در دماي  MICاکثر باکتري ها میزان 

 گراد بود.

آلیسین موثرهستند.  MICه محیط کشت و دما هر دو بر میزان نتایج نشان می دهد کنتیجه گیري: 

بر اساس نتایج بدست آمده به نظر می رسد، لوریا برتانی محیط کشت مناسبی در آزمایش آلیسین 

 بر روي باکتري ها باشد.

 اثر ضد میکروبی،دما ،محیط کشت ،آلیسین کلید واژه ها: 
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 فهرست مطالب

 صفحه                                                                          عنوان                       

  لفصل اول

1تکلیات

2مقدمه 1-1

3سیر: 2-1

5رتاریخچه اي در مورد استفاده از گیاه سیر 1-2-1

 5ترکیبات سیر 2-2-1

7عناصر شیمیایی اصلی سازنده سیر و ترکیبات مشتق از آن: 3-2-1

13کاربردهاي بالینی 3-1

14فعالیت هاي ضد میکروبی: 1-3-1

14يخواص ضد تک یاخته اي 1-1-3-1

15:یایی:خواص ضدباکتر 2-1-3-1

18:اثرات ضد قارچی: 3-1-3-1

 18فعالیت ضد ویروسی:  4-1-3-1

19سیر: میکروبیالسایر ویژگی هاي آنتی  5-1-3-1

19سایر کاربردهاي آلیسین و سیر: 2-3-1

21اثرات ضد سرطانی سیر: 3-3-1

 مفصل دوم
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23مروري بر تحقیقات انجام شده

  فصل سوم

29مواد و روش ها

30وسایل و دستگاه هاي مورد استفاده:  مواد، 1-3

30محیط کشت هاي مورد استفاده 1-1-3

32همواد مورد استفاده 2-1-3

32دستگاه هاي مورد استفاده 3-1-3

33وسایل مورد استفاده: 4-1-3

34محلول هاي مورد استفاده:  2-3

34:سرم فیزیولوژي: 1-2-3

34استاندارد نیم مک فارلند: 2-2-3

36باکتري هاي مورد استفاده در این مطالعه:  3-3

36استخراج و اندازه گیري آلیسین: 4-3

 36تهیه عصاره متانولی سیر: 1-4-3

 HPLC..................................................................................... 37 دستگاه 2-4-3

 37 ................................... یکم مهین HPLC روش از استفاده با نیسیآل يآور جمع 3-4-3

37تغلیظ آلیسین: 4-4-3

38نآنالیز کمی محتواي آلیسین 5-4-3

38مشخصات دستگاه و روش کروماتوگرافی:  5-4-3 -1

38میکرو گرم بر میلی لیتر: 15تهیه استاندارد داخلی  5-4-3 -2
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39:ره جهت تزریق:آماده سازي عصا 3-5-4-3

39نرسم منحنی استاندارد جهت اندازه گیري مقادیر کمی آلیسین 4-5-4-3

39:مطالعه اثر ضد میکروبی آلیسین: 5-3

39:آماده سازي غلظت هاي مختلف آلیسین: 1-5-3

40آماده سازي مایع تلقیح باکتري هاي مورد استفاده : 2-5-3

 40 .......................................................... لوشنیکرودایم ش رو به  MIC نییتع 3-5-3

 MBC : ...................................................................................... 41 نییتع 4-5-3

مفصل چهارم

 42نتایج

 43 ......................... یکم مهین HPLC روش به ریس یمتانول عصاره از نیسیآل استخراج 4 -1

 45منحنی استاندارد آلیسین : 2-4

46نمطالعه اثر ضد میکروبی آلیسین 3-4

 مفصل پنجم

بحث و نتیجه گیري

بحث 1-5

نتیجه گیري 2-5

پیشنهادات 3-5

منابع:
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 فهرست اشکال

 

 

 صفحه                       عنوان                                                                          

 6ر.  نمونه اي از محصوالت تولید شده از سیر1-2شکل 

فید از سیر (برگرفته از . روشهاي مختلف استخراج آلین ، آلیسین و دي آلیل دي سول1-3شکل 

8)15 شماره رفرنس

. نحوه تولید محصوالت گوگرددار مشتق شده از آلین و آلیسین موجود در سیر(برگرفته 1-4شکل 

9)15 شماره از رفرنس

11)7 شماره . محصوالت سولفوردار موجود در سیر(برگرفته از رفرنس1-5شکل 

 13)15شماره . مواد گوگرددار موجود در محصوالت متنوع سیر (برگرفته از رفرنس 1-6شکل 

. مراحل تأثیر سیر در جلوگیري و یا درمان سرطانی شدن سلولها (برگرفته از رفرنس 1-7شکل 

 22)7شماره

 43 .................. یکم مهین HPLC روش به ریس یمتانول عصاره یکروماتوگراف نمونه. 4-1شکل

44ادرصد و حذف سایر پیک ها 98. استخراج آلیسین خالص با خلوص بیش از 4-2شکل 

45در کنار استاندارد داخلی.نمونه کروماتوگرافی آلیسین استاندارد 4-3شکل 

46. منحنی استاندارد بدست آمده با استفاده از آلیسین تجاري خالص4-4شکل 
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جداولفهرست   

 صفحه                                                         عنوان                                        

4))13. ترکیبات درونی سیر و میزان آن (بر گرفته از رفرنس شماره 1-1جدول 

31. محیط هاي مورد استفاده در این مطالعه و اجزاي تشکیل دهنده آنها3-1جدول

 6 در استاندارد يباکتر سوش 12 يبرا نیسیآل آمده بدست يها MBC و MIC. 4-1جدول

 .. .................................................... گراد یسانت درجه 37 يدما در مختلف کشت طیمح

 نتونیه مولر کشت طیمح در تنها استاندارد يباکتر سوش 12 يبرا نیسیآل MIC. 4-2جدول

 .. ................................... گراد یسانت درجه 25 و30 ،37 متفاوت يدما 3 در) MHB( براث
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 فهرست عالیم اختصاري:

 

MIC: Minimum Inhibitory Concentration 

MBC: Minimum Bacteriocidal Concentration 

CfU: Colony Forming Unite 

HPLC: High- performance liquid chromatography 

GC: Gass chromatography- mass spectroscopy 

MRSA: Methicilin-Resistant Staphylococcus aureus 

HMGA-Reductase: 5-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase 

TSB: Trypticase Soy Broth 

THB: Todd Hewitt Broth 

LB: Luria Bertani 

BHI: Brain and Heart Infusion 

BB: Brucella Broth 

MHB: Muller Hinton Brath 

MHA: Muller Hinton Agar 

CLSI: Clinical Laboratory Standard Institute 
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 فصل اول

 کلیات
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 مقدمه 1-1

زا و هم  با توجه به گسترش روز افزون مقاومت هاي آنتی بیوتیکی در بین باکتریهاي بیماري     

چنین محدود بودن داروهاي ضد میکروبی جستجو براي یافتن ترکیبات جدید ضد میکروبی هنوز 

رو یکی از  مطرح است. از اینهم به عنوان یکی از راه کارهاي مورد توجه براي حل این معضل 

هاي دستیابی به ترکیبات جدید استفاده از داروهاي بدست آمده از گیاهان داروئی است. در  روش

این مطالعه اثر ضد میکروبی آلیسین ماده فعال موجود در عصاره سیر مورد بررسی قرار خواهد 

 گرفت.

دنیا مورد توجه بوده است. مدارك  گیاه سیر از زمانهاي گذشته از لحاظ پزشکی در سراسر     

ضد سرطان، ضد تجمع   ضد لخته،  اثرات ضد میکروبی، in vivo و in vitroگوناگون از مطالعات 

هم در مدلهاي حیوانی و هم  in vivo. مطالعات )1-5(را نشان داده اند پالکت و آنتی اکسیدانی آن

در شرایط پاتولوژیک متعدد مانند کار آزمایی هاي بالینی روي انسان اثرات مفید سیر را 

. همچنین خواص )1و4(اختالالت قلبی عروقی و آتروسکلروزیس نشان داده اند ،هیپرلیپیدمی

اثرات عمده فارماکولوژیکی سیر را به   ).6و7(پیشگیري کننده از سرطان سیر نیز گزارش شده است

 ده اصلی فعال سیر محسوب میآلیسین به عنوان ما ارگانوسولفوره آن نسبت می دهند. ترکیبات 

مطالعات متعدد ثابت کردند که قسمت اعظم خاصیت ضد میکربی سیر بخاطر وجود آلیسین  .شود

جمله فعالیت هاي آنتی  در آن است. آلیسین فعالیت هاي آنتی میکروبیال متعددي دارد که من

کتري هاي گرم مثبت و فعالیت ضد باکتریایی اش است که برطیف گسترده اي از با  میکروبیال آن،

مطالعات نشان داده اند باکتري هاي داراي مقاومت چندگانه مانند . )1-5(گرم منفی اثر می گذارد

اینگونه فرض می شود که استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین را نیز از بین ببرد. 

سترش مقاومت به  برابر بیشتر از گ 1000گسترش مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک هاي بتالکتام

آلیسین است. اثرات آنتی باکتریال آلیسین از طریق مهار آنزیم هاي حاوي تیول موجود در 

... ) این اثر  پلی مراز، RNA  میکروارگانیسم ها می باشد (مثالً آنزیم هاي تیوردوکسین ردوکتاز،

   ي اتفاق می افتدآنزیم هاي باکتر  مهاري توسط واکنش سریع تیوسولفات ها با گروههاي تیول،

. هم چنین ثابت شده آلیسین عالوه از خاصیت ضد باکتریایی قادر است برخی از )5و 8(

را مهار  Oو پنومولیزین  Oاز جمله استرپتولیزین ها  زایی استرپتوکوك فاکتورهاي مهم بیماري

MIC . مطالعات مختلف که در جاهاي مختلف دنیا انجام شده است میزان)9و10(نماید
هاي  1

                                                 
1. Minimum Inhibitory Concentration  


