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مقاله پژوهشی

درمدل حیوانی
فاطمه میرزایی ،3مجتبی صلوتی ،*2رضا شاپوری ،2حامد علیزاده
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 -1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زنجان ،گروه میکروبیولوژی ،زنجان ،ایران.
 -2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زنجان ،مرکز تحقیقات بیولوژی ،زنجان ،ایران.
 -3دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زنجان ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،زنجان ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1302/90/22 :

تاریخ پذیرش مقاله1303/92/12 :

چکیده
زمینه و هدف :به دلیل مقاومت باکتریها ،آنتی بیوتیکهای معمول ممکن است در برابر عوامل بیماریزای چند مقاومتی بیفایده باشند .استفاده از فناوری نانو و
ترکیبات موثر گیاهان ،میتواند راهکار مناسبی برای حل این مشکل باشند .هدف از تحقیق حاضر بررسی خاصیت ضد میکروبی آلیسین ،نانوذرات نقره و ترکیب
آنها علیه عفونت پوستی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا در مدل حیوانی میباشد.
موادوروشها :در این مطالعه تجربی ،حداقل غلظت ممانعت از رشد  MICو حداقل غلظت کشنده باکتری  MBCبرای آلیسین ،نانو ذرات نقره و ترکیب آنها با
روش ماکرودیلوشن تعیین شد .در ناحیه کتف  12سر موش سوری ،عفونت پوستی با استفاده از باکتری سودوموناس آئروژینوزا ایجاد شد و اثر آلیسین ،نانوذرات
نقره و اثر ترکیب آنها به صورت پماد بر روی عفونت ایجاد شده بررسی گردید.
نتایج MIC :و  MBCآلیسین بر روی سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب  2/33و  4/77میلی گرم برمیلی لیتر و  MICو MBCنانو ذرات نقره به ترتیب  3/12و 6/22
ppmبودند MIC .و  MBCترکیب آلیسین و نانوذرات نقره بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب  9/20میلی گرم بر میلی لیتر و  1/10 ،ppm 1/2میلی
گرم بر میلی لیتر و  ppm 3/12بودند .مطالعه مدل حیوانی اثر ضدمیکروبی آلیسین ،نانوذرات نقره و اثر هم افزایی ترکیب آلیسین و نانوذرات نقره را بر علیه عفونت
پوستی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا تایید کرد.
نتیجهگیری :ترکیب آلیسین و نانوذرات نقره دارای اثر هم افزایی علیه عفونت پوستی ناشی از باکتری سودوموناس آئروژینوزا میباشد.
کلمات کلیدی :عفونت پوستی ،سودوموناس آئروژینوزا ،آلیسین ،نانوذرات نقره ،اثر هم افزایی

مقدمه
باکتری سودوموناس آئروژینوزا یک باکتری گرم منفی است
که به عنوان یکی از عوامل مهم عفونتهای بیمارستانی ،به
خصوص در زخمهای تمیز بیماران عمل شده ،میباشد ( .)1این
باکتری ،روی پوست مرطوب و در رودهی افراد سالم نیز وجود
دارد و در بیمارستانها از بطریهای حاوی مواد آنتی سپتیک نیز
جدا میشود .این باکتری منجر به پیدایش همه گیریهای کوچک
در شیرخوارگاهها و بخشهای مراقبت ویژه ،به خصوص بخشهای


نویسنده مسئول :مجتبی صلوتی  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زنجان ،مرکز تحقیقات

بیولوژی ،زنجان ،ایران .تلفن92414224924 :

جراحی و سوختگی میگردد که در این بخشها به عنوان اولین
عامل عفونتهای پوستی و سپتی سمی معرفی شده است.
عفونتهای جراحی و سوختگی با این باکتری ممکن است سپتی
سمی ،پنومونی ،مننژیت و بیماریهای کشندهی دیگر را به دنبال
داشته باشد ( .)1عفونتهای مهم بالینی سودوموناس آئروژینوزا
اغلب در برابر رژیم تک دارویی مقاوم میباشند و بیشتر از یک نوع
پنی سیلین مانند تیکارسیلین یا مزلو سیلین همراه با یک آمینو
گلیکوزید مانند جنتا مایسین و یا آمیکاسین علیه این باکتری
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مواد و روشها
در این مطالعه سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا
 ATCC:27853از بانک میکروبی انیستیتو پاستور ایران تهیه
گردید .تعداد  12سر موش سوری ماده  6-3هفتهای از انستیتو
پاستور ایران خریداری شد .سوسپانسیون نانوذرات نقره با غلظت
 4999ppmبا نام تجاری  NANOCOLLOIDاز
کمپانی NANOCIDتهیه گردید .برای به دست آوردن آلیسین از
سیر ،عصاره کلروفرمی آن تهیه گردید .پس از تقطیر کلروفرم،
عصاره روغنی غلیظ به رنگ زرد تا سبز تیره با بوی تند سیر به
دست آمد .سپس این عصاره در شیشه دربدار و در دمای -29
درجه سانتیگراد برای مصارف بعدی نگهداری شد ( .)11به منظور
تعیین حداقل غلظت مهار کننده رشد (Minimum Inhibitory
)Concentration- MICو حداقل غلظت کشنده باکتری
) (Minimum Bactericidal Concentration-MBCآلیسین ،نانو
ذرات نقره و ترکیب آنها از روش براث ماکرودیلوشن (Broth
) Macrodilution Methodاستفاده شد .ازکلونیهای حاصل
ازکشتهای استوك از محیط کشت مغذی بروسال براث بر روی
محیط مولر هینتون آگار ( 24تا  43ساعت پس از کشت و در فاز
لگاریتمی رشد باکتریها) ،در سرم فیزیولوژی سوسپانسیونی برابر
 9/2مکفارلند تهیه شد .کدورت باکتریایی  9/2مک فارلند به
نسبت  1:399رقیق شد تا تعداد باکتریها 2×192 CFU/mlشود.
برای تعیین MICو  ،MBCآلیسین با غلظتهای ،76/4 ،122/3
 9/20 ،9/20 ،1/10 ،2/33 ،4/77 ،0/22 ،10/1 ،33/2میلی گرم
بر میلی لیتر و نانوذرات نقره با غلطتهای ،29 ،199 ،299 ،499
 ppm 9/73 ،1/2 ،3/1 ،6/2 ،12/2 ،22و ترکیب آلیسین و
نانوذرات نقره با غلظتهای ذکر شده در محیط کشت مولر هینتون
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استفاده میشود ( .)2اخیراً با توجه به اثرات جانبی آنتی بیوتیک
های مصرفی و به دلیل مقاومتی که سودوموناس آئروژینوزا در
برابر آنها کسب نموده است ،ابداع روشهای نوین و قطعی در
درمان عفونتهای ناشی از این باکتری ضروری به نظر میرسد
(.)3
امروزه از نانوذرات نقره به طور وسیعی در پزشکی جهت مقابله با
میکروبها استفاده میشود ( .)4نانوذرات نقره ،خاصیت ضد
میکروبی قویی علیه طیف وسیعی از باکتریها ازجمله
سودوموناس آئروژینوزا از خود نشان میدهند .با این که مکانیسم
اثر نانوذرات نقره بر روی میکروبها کامالَ مشخص نشده است ولی
احتماال یونهای نقره باعث ایجاد آسیبهایی در غشای سلولی
باکتریها میشوند ( .)2ترکیبات ضد میکروبی گیاهی نیز یکی از
منابع با ارزش در پزشکی به شمار میآیند؛ لذا با توجه به گسترش
بیماریهای عفونی ،شناسایی تعداد بیشتری از گیاهان دارویی و
جداسازی و خالص سازی ترکیبات موثر آنها در درمان بیماریها
موثر خواهد بود ( .)6سیر با نام علمی  Allium sativumمتعلق به
خانواده  ،Liliaceaeهزاران سال است که مصارف دارویی دارد.
یکی از فعالترین ترکیبات بیولوژیکی سیر آلیسین میباشد.
آلیسین یک ترکیب گوگردی است که برای اولین بار درسال
 1049از سیر جدا شده است و تاکنون اثرات ضد میکروبی این
ماده در برابر بسیاری از ویروسها ،باکتریها ،قارچها و انگلها
نشان داده شده است ( .)7میانکنش ترکیبات گوگردی مانند
آلیسین با گروههای سولفور آنزیمهای میکروارگانیسمها باعث مهار
رشد باکتری میشود ( .)3مطالعات نشان میدهد آلیسین به
تنهایی خاصیت ضد میکروبی ضعیفی دارد ولی وقتی با عامل ضد
میکروبی دیگر ترکیب شود ،اثر خوبی از خود نشان میدهد .در
سال  2997یان و همکاران اثر ضد میکروبی ترکیب آلیسین و
بتاالکتامها را بر روی گونههای استافیلوکوکوس و سودوموناس
آئروژینوزا بررسی کردند و وجود اثر هم افزایی بین آلیسین و
بتاالکتامها بر روی این باکتریها را به اثبات رساندند ( .)3چانگ
و همکاران در سال  2997اثر هم افزایی روغن سیر و الکل آللیل
به دست آمده ازآلئین سیر را بر روی مخمر بررسی کردند و نتیجه
گرفتند که هر دو به تنهایی خاصیت ضد میکروبی یکسانی دارند
ولی وقتی با هم ترکیب میشوند اثر ضد میکروبی قابل توجهی از
خود نشان میدهند ( .)0اثر هم افزایی خاصیت ضد میکروبی نانو

ذرات نقره و بتاالکتام بر روی باکتری اشریشیاکلی در سال 2992
توسط پینگ و همکاران بررسی شد ،وقتی آموکسی سیلین و نانو
ذرات نقره با هم ترکیب میشوند اثر ضد باکتریایی قویتری بر روی
سلولهای اشریشیاکلی نسبت به زمانی که به طور جداگانه
استفاده میشوند ،دارند ( .)19با توجه به مطالعات انجام شده،
هدف از مطالعه حاضر ،بررسی اثر ضد میکروبی آلیسین ،نانوذرات
نقره و ترکیب آنها علیه عفونت پوستی ناشی از سودوموناس
آئروژینوزا در مدل حیوانی است.
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براث تهیه گردید .باکتری مذکور با غلظت  2×192 CFU/mlدر
محیط دارای غلظتهای مختلف آلیسین ،نانوذرات نقره و ترکیب
آلیسین و نانوذرات نقره اضافه شد .در هر سری آزمایش یک لوله
فاقد ترکیب ضد میکروبی مورد نظر به عنوان لوله کنترل در نظر
گرفته شد .تمامی لولهها با پنبه استریل مسدود شدند .لولههای
آماده شده به مدت  24ساعت در انکوباتور با دمای  37درجه
سانتی گراد انکوبه شدند .تعیین  MICبدین صورت بود که ابتدا
لولهها بر روی شیکر کامالً مخلوط شدند و پس از آن از مایع داخل
هر یک از لولهها  199میکرولیتر با استفاده از سمپلر برداشته و بر
روی محیط کشت مولر هینتون آگار منتقل گردید و با استفاده از
آنس استریل بر روی محیط کشت پخش گردید .پلیتهای تهیه
شده به مدت  24ساعت در همان شرایط انکوبه شدند .اولین لوله
از غلظتهای پایین ترکیب ضد میکروبی مورد آزمایش که فاقد
کدورت ناشی از رشد باکتری بود به عنوان غلظت  MICو اولین
لوله از غلظتهای ماده مورد آزمایش که در آنها  00/0درصد از
مقدار اولیه باکتریهای اضافه شده از بین رفته بودند و در ساب
کالچر فقط  9/1درصد از باکتریها رشد کرده بودند به عنوان
غلظت  MBCتعیین گردید .تمام مراحل فوق با  3بار تکرار انجام
گردید ( .)12 ،13به منظور بررسی اثر درمانی آلیسین ،نانوذرات
نقره و ترکیب آنها بر روی عفونت پوستی ناشی از سودوموناس
آئروژینوزا در مدل حیوانی 12 ،سر موش سوری ماده  6-3هفتهای
به  4گروه  3تایی تقسیم شدند .گروه اول تیمار با پماد نانوذرات
نقره ،گروه دوم تیمار با پماد آلیسین ،گروه سوم تیمار با پماد
ترکیب نانوذرات نقره و آلیسین و گروه چهارم به عنوان گروه
کنترل ،بودند .در ابتدا جهت انجام بیهوشی ،مخلوط دو داروی
کتامین ( 29میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن) و زایالزین (2
میلی گرم به ازای هر گرم وزن) به صورت داخل صفاقی تزریق
شد .بعد از بیهوشی ناحیه پشت گردن هر موش به وسیله پنبه
الکل به طور کامل استریل شد و با تیغ استریل ،موهای این ناحیه
به صورت دایرهای به قطر  1سانتیمتر تراشیده شد .سپس برای
ایجاد زخم در این ناحیه شیاری به طول  1سانتیمتر ایجاد شد و
مقدار نیم مکفارلند باکتری ( )1/2×193cfu/mlبه محل زخم وارد
شد .برای جلوگیری از لیسیدن محل زخم موشها توسط
موشهای دیگر ،هر موش به قفس جداگانهای منتقل گردید و 2
روز فرصت داده شد تا محل زخم به طور کامل عفونی شود (،12

 .)14دو روز پس از عفونی شدن موشها درمان شروع شد .برای
ایجاد پماد درمانی ،از اوسرین به عنوان پماد پایه استفاده شد .به
این صورت که برای درمان موشهای گروه درمان با نانوذرات نقره
یک گرم پماد اوسرین با  299میکرو لیتر نانوذرات نقره (با غلظت
 )4999 ppmترکیب شد .برای گروه درمان با آلیسین ،یک گرم
پماد اوسرین با  299میکرو لیتر آلیسین (با غلظت  1223میلی-
گرم بر میلیلیتر) ترکیب شد و هم چنین برای گروه هم افزایی
مقدار یک گرم پماد اوسرین با  299میکرو لیتر نانوذرات نقره و
 299میکرو لیتر آلیسین ترکیب شد و برای گروه کنترل تنها از
اوسرین استفاده شد .به مدت دو روز درمان انجام گرفت .همچنین
برای تسکین سوزش ناشی از سیر از داروی بیحس کننده
لیدوکائین استفاده گردید ( 2 .)16روز پس از تیمار موشها با
پمادهای مورد نظر (چهارمین روز بعد از عفونی کردن زخم) ،برای
بررسی وضعیت بهبود عفونت ،از محل زخم به وسیله سوآپ
استریل نمونهگیری شد بدین ترتیب که ابتدا سوآپ استریل با
نرمال سالین استریل به طور کامل مرطوب شد و به آرامی به محل
زخم عفونی شده کشیده شد و سپس با کمک قیچی استریل شده
در فور ،پنبه انتهای سوآپ برش داده شده و به  2میلی لیتر محیط
کشت مولر هینتون براث موجود در لوله آزمایش که قبال آماده
شده بود منتقل شد .برای هر موش به طور جداگانه این کار انجام
گرفت .سپس دهانه لولهها با پنبه و فویل بسته شد و تا  24ساعت
به باکتریها اجازه رشد در انکوباتور  37درجه سانتیگراد داده شد
( .)17بعد از  24ساعت ،از لولههای نمونهگیری به منظور قابل
شمارش کردن باکتریها ،رقت تهیه گردید .بدین ترتیب که برای
هر موش 6 ،رقت در نظر گرفته شد .در نتیجه برای هر موش6 ،
لوله آزمایش ،هر لوله محتوی  0میلی لیتر سرم فیزیولوژی استریل
آماده شد .لوله آزمایش محتوی سوآپ را از انکوباتور خارج کرده
به خوبی شیک داده و به کمک سمپلر مقدار  1میلی لیتر از محیط
را برداشته و به  0میلی لیتر سرم فیزیولوژی اضافه گردید .با
استفاده از شیکر ،لوله محلول بهم زده شد و از رقت حاصل نیز 1
میلی لیتر برداشته و به  0میلی لیتر سرم فیزیولوژی دوم اضافه
گردید و با استفاده از شیکر ،لوله محلول بهم زده شد .مجددا این
پروتکل تکرار گردید .در نهایت جمعاً  6رقت مختلف ،9/91 ،9/1
 9/9999991 ،9/99991 ،9/9991 ،9/991تهیه شد .سپس از 3
رقت آخر در پلیت مولر هینتون آگار کشت داده شد (،13 ،13
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اثر ضد میکروبی آلیسین ،نانوذرات نقره و ترکیب آنها علیه عفونت پوستی

تجزیه و تحلیل آماری
نتایج حاصل از این مطالعه با نرم افزار آماری  SPSS 18و آزمون
آماری  One Way ANOVAمورد تحلیل قرار گرفت .در این
آزمون  P-value<9/92در نظر گرفته شد.

نتایج
میزان  MICو MBC

آلیسین بر روی باکتری سودوموناس

آئروژینوزا به ترتیب  2/33و 4/77میلی گرم بر میلی لیتر تعیین
شد .میزان  MICو  MBCنانوذرات نقره برای باکتری مذکور به
ترتیب 3/12ppm ،و  6/22 ppmگزارش شد MIC .و MBC
ترکیب آلیسین و نانوذرات نقره بر روی باکتری سودوموناس
آئروژینوزا به ترتیب 9/20 mg/ml ،و  1/2 ppmو  1/10 mg/mlو
 3/12ppmبودند .تحلیل آماری مشخص نمود که آلیسین و
نانوذرات نقره دارای اثر ضد میکروبی بر روی باکتری سودوموناس
آئروژینوزا میباشند .همچنین ترکیب آلیسین و نانوذرات نقره

بحث و نتیجه گیری
افزایش روز افزون مقاومت آنتی بیوتیکی سودوموناس
آئروژینوزا مشکالت زیادی را برای بیماران ایجاد نموده است که
سبب مشکالت زیادی در درمان و نیز افزایش ابتال و مرگ و میر
میشود .مقاومت خاص این باکتری به آنتی بیوتیکهای مختلف
اهمیت آن را در عفونتهای بیمارستانی دو چندان کرده است
( .)10بیشتر عفونتهای سودوموناس آئروژینوزا به صورت
عفونتهای پوستی ظاهر میشوند .توانایی سودوموناس برای به
دست آوردن سریع مقاومت آنتی بیوتیکی ثابت شده است و
بحثهای زیادی در مورد داروهای ضد سودوموناسی مطرح است
و مزایای استفاده از درمان ترکیبی ضد میکروبی در مقابل درمان

جدول :3میانگین باکتریهای سودوموناسآئروژینوزای شمارش شده بعد از روز دوم درمان

میانگین تعداد باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا شمارش شده دو روز بعد از تیمار

گروه

پمادهای مورد استفاده

1

کنترل

231×197

2

نانوذرات نقره

06×192

3

آلیسین

32×196

4

ترکیب نانوذرات نقره وآلیسین
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 9/2 .)10میلی لیتر از هر رقت توسط سمپلر برداشته شد و در
پلیت استریل حاوی مولر هینتون آگار ریخته شد و به کمک آنس
استریل به طور یکنواخت کشت داده شد و به مدت  24ساعت در
انکوباتور با دمای  37درجه سلسیوس انکوبه گردید ( .)13سپس
شمارش کلنیها انجام پذیرفت و نتایج به صورت  CFU/mlگزارش
گردید .نویسندگان مقاله در تمام مراحل آزمایش ملزم به رعایت
حقوق حیوانات آزمایشگاهی بر اساس پروتکلهای اخالق پژوهشی
بودهاند.

دارای اثر هم افزایی بر روی باکتری مذکور میباشند .در مدل
حیوانی ،باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا در روز سوم بعد از
درمان شمارش شدند و میانگین آنها بر حسب  CFU/mlشمارش
شد که در جدول  1آورده شده است .همان طور که در جدول 1
دیده میشود تعداد باکتریهای گروه کنترل اختالف معنی داری
با همه گروهها دارد .از طرفی با مقایسه تعداد باکتریهای شمارش
شده در گروههای تیمار شده با پماد آلیسین و نانوذرات نقره با
گروه تیمار شده با پماد ترکیبی آنها میتوان نتیجه گرفت که
ترکیب آلیسین و نانوذرات نقره دارای خاصیت ضد میکروبی علیه
عفونت پوستی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا به صورت هم افزایی
میباشد.
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تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از کارکنان مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه آزاد
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تک دارویی در حال بررسی میباشد ( .)29امروزه به علت آثار
شناخته شده جانبی و ناخواسته بسیاری از داروهای مصنوعی،
استفاده از مواد گیاهی و طبیعی در درمان عفونتها مورد توجه
قرار دارد .بیش از  39درصد مردم دنیا برای درمان بیماریهای
پوستی به پزشکی سنتی رجوع میکنند که از آن میان یک سوم
همه داروهای پزشکی سنتی مربوط به بیماریهای پوستی است
( .)21قبالً اثر ضد میکروبی آلیسین سیر و نانوذرات نقره بر روی
سودوموناس آئروژینوزا در محیط برون تنی بررسی شده است
( .)22ولی تاکنون هیچ مطالعهای بر روی اثر ضدمیکروبی
آلیسین ،نانوذرات نقره و ترکیب آنها به صورت پماد موضعی بر
علیه عفونت پوستی ناشی از باکتری سودوموناس آئروژینوزا انجام
نشده است .نتایج ماکرودیلوشن در مطالعه حاضر نشان داد که
ترکیب آلیسین و نانوذرات نقره در رقتهای کمتر نسبت به هر
کدام از این عوامل به تنهایی دارای خاصیت ضد میکروبی بر روی
سودوموناس آئروژینوزا میباشد .نتایج مدل حیوانی نیز نشان داد
که آلیسین و نانوذرات نقره به صورت پماد موضعی در بهبود زخم
عفونی شده توسط سودوموناس آئروژینوزا بسیار موثر بوده و
دارای اثر ضد میکروبی میباشند .همچنین مقایسه میانگین تعداد

باکتریهای شمارش شده در جدول  1نشان میدهد که ترکیب
آلیسین و نانوذرات نقره در مدل حیوانی نیز اثر هم افزایی علیه
عفونت پوستی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا دارد .آنالیز آماری
نتایج به دست آمده از میانگین تعداد باکتریهای شمارش شده
در دو روز بعد از مصرف پماد ،نشان داد که اختالف معنی داری
بین گروه کنترل و بقیه گروهها وجود دارد .در مجموع نتایج این
مطالعه نشان میدهدکه ترکیب نانوذرات نقره و آلیسین سیر،
میتواند باعث از بین رفتن عفونت پوستی ناشی از سودموناس
آئروژینوزا شود و میتوان امیدوار بود که در آینده بتوان با انجام
آزمایشهای تکمیلی در بالین از آن در درمان عفونتهای پوستی
استفاده نمود.
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Abstract
Background & Objective: Common antibiotics may be useless against multiple pathogens because of the multidrug
resistance. Therefore, new ways of nanotechnology and effective herbal combination can be the solution for this problem.
The objective of this study is to investigate the antimicrobial effect of Allicin, silver nano particles and their combination
against skin infection due to Pseudomonas aeruginosa in animal model.
Materials & Methods: In this experimental study, Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal
Concentration (MBC) of Allicin, silver nano particles, and their combination were determined by macro dilution
susceptibility test. Skin infection was produced in the shoulder region of 12 mice using Pseudomonas aeruginosa and the
effect of ointment of Allicin, silver nano particles, and their combination were evaluated.
Results: The results showed that MIC and MBC of Allicin for pseudomonas aeruginosa were 2.38 and 4.77 mg/ml,
respectively. MIC and MBC of silver nano particle for Pseudomonas aeruginosa were 3.12 and 6.25 ppm, respectively.
MIC and MBC of combination of Allicin and silver nano particles on Pseudomonas aeruginosa were 0.59 mg/ml and 1.5
ppm, 1.19 mg/ml and 3.12 ppm, respectively. Anti-microbial effect of Allicin, silver nano particles and the synergistic
activity of their combination against skin infections due to Pseudomonas aeruginosa was observed in animal model.
Conclusion: The results showed that Allicin in combination with silver nano particles have synergistic effect against skin
infection due to Pseudomonas aeruginosa.
Keywords: Skin Infection, Pseudomonas aeruginosa, Allicin, silver Nanoparticles, Synergistic Effect
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