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 چکیده
شده است. عنوان یک گیاه دارویی به دلیل خواص ضد باکتریایی، ضد ماالریا، ضد ویروسی و ضد قارچی شناخته به )Azadirachta indica( چریش

برگ  بیوتیک است.های مختلف بر روی اشرشیاکلی مقاوم به آنتیشده با حاللبررسی فعالیت ضد میکروبی گیاه دارویی چریش تهیه هدف از این مطالعه 

گیری انجام شد و حداقل های مختلف عصارهآوری گردیده، در سایه خشک و با استفاده از حاللگیاه دارویی چریش از منطقه سیستان و بلوچستان جمع

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کمترین غلظت  غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی با روش میکرودایلوشن تعیین گردید.

اند در حالی که بیشترین سویه در این غلظت مهار شده 2لیتر بوده که گرم بر میلیمیلی 5/2هارکنندگی عصاره اتانولی چریش در برابر اشرشیاکلی م

برابر با کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره استونی چریش  سویه در این غلظت مهار شده است. 0لیتر بوده که گرم بر میلیمیلی 11غلظت مهارکنندگی 

 5لیتر بوده که گرم بر میلیمیلی 5لیتر بوده که یک سویه در این غلظت مهار شده است و بیشترین غلظت مهارکنندگی برابر با گرم بر میلیمیلی 22/1

لیتر گرم بر میلیمیلی 11و  25/1سویه در این غلظت مهار شده است در حالی که کمترین و بیشترین غلظت مهارکنندگی در برابر اشرشیاکلی برابر با 

های پایین بر نتایج نشان داد که عصاره استونی چریش دارای خاصیت مهارکنندگی خوبی در رقت سویه در این غلظت مهار شده است. 3و  1بوده که 

 روی اشرشیاکلی بوده است.

 های مختلف، حداقل غلظت مهارکنندگیچریش، اشرشیاکلی، حالل کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

میرر و   و های مقاوم، سبب افزایش میزان مررگ عفونت 

شده و گسترش بیمراری و طرول مرد     های درمانی هزینه

میرزان مقراو    (. 1) دهنرد درمان را تحت تراییر قررار مری   

هرا در ایرن براکتری بره     بیوتیرک نسبت به بسیاری از آنتری 

رفته، به خصوص در کشورهای در حرال توسرعه    االشد  ب

با وجود ایرن واقعیرت کره     روندها به صور  افزایشی است.

به طرور صرنعتی سرنتز    های جدید بیوتیکبسیاری از آنتی

های عفونی به طور جدی به وسیله شوند کنترل بیماریمی

های مقاوم در برابر داروهرای  میکروارگانیسم افزایش مداوم

 .(1 ) شودضدمیکروبی شیمیایی تهدید می

درختری از  ( Azadirachta indica) چریش درخت 

 سربز  همیشه درختی قد بلند .است Meliaceaeخانواده 

 است.  بومی هندوستان اصل در که روشن برگ و شاخ با

 Azadirachta indica های دختری بهگونه از یکی 

گسرترده اسرت،    نیجریره  ترخشک مناطق در گسترده طور

و ساقه آن رشد سریع  بلندی متر 20-21 تا چریش درخت

 هرر  شوند کهمی تقسیم های متعددیبه برگه هادارد. برگ

 کوچرک  سفید هایهستند، گل کامل برگ یک شبیه کدام

 یک با زرد یا سبز متر،سانتی 2 تا 1.5 طول به هاییو میوه

 خشرک نیمره  و خشرک  منراطق  در باشند و معموالًدانه می

اهمیرت چرریش    (.2) شروند برای جنگل کاری استفاده می

در  1992ده در سرال  حتوسط آمادمی ملی علوم ایاال  مت

گزارش بره عنروان چرریش درختری بررای حرل مشرکال         
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هرای  قسرمت ترکیرب از   135 از بیش جهانی شناخته شد.

 و ایزوپرنوئیرد مختلف آنها جداسازی کره شرامل ترکیبرا     

 .(5-0-3) باشدمی ایزوپرنوئیدی غیر ترکیبا 

 211چریش در ایرران و کشرورهای همسرایه بریش از      

 برا  دارویری،  گیاهران  پرکراربردترین  از یکری  عنوان سال به

بیولروژیکی مرورد اسرتفاده     هایفعالیت از ایگسترده طیف

 (.1-2) قرار گرفته است

 برا . اسرت  میانمرار  و هند جنوب اصل بومی در چریش 

 در کره  رویرد می ایران جنوبی سواحل وفور در به حال، این

 هررابیوتیررک آنترری (.8) گوینرردمرری آن چررریش برره محلرری

 درمان تاییر قرار داده و امکانتحت را بشر سالمتی وضعیت

 ایرن  کنرد. برا  می فراهم را زندگی کننده تهدید هایعفونت

هرا در کشرورهای در   بیوتیرک آنتی از رویهبی استفاده حال،

به طور  میکروبی ضد است مقاومت رایج حال توسعه بسیار

-آنتی جستجوی روزانه در حال افزایش است بنابراین برای

 منشأ هابیوتیکآنتی اکثر. است ضروری جدید هایبیوتیک

مختلف، یرا منرابع دریرایی     هایمیکروب از ویژه به طبیعی،

ت در برابر حمرال   ن ترکیباتی تولید که برای محافظگیاها

 اخیرر  مطالعرا  . (11-9) میکروبی میتوان اسرتفاده نمرود  

 ضررد التهراب،  دارای خرواص ضررد  چررریش کره  داده نشران 

 ضرد  معرده،  زخرم  خرون، ضرد   قند کاهش بر، تب آرتریت،

 (.11) تومرور اسرت   ضرد  هرای و فعالیرت  قارچ ضد باکتری،

 گررم  برابرر  در باکتریرایی  ضد از ایر ایگسترد طیف دارای

 .(12) ها استمنفی میکروارگانیسم گرم و مثبت

باسریلی گررم منفری و یکری از مهمتررین      اشرشیاکلی  

هرای  آنتروباکتریاسه و عامل عفونرت ی های خانوادهباکتری

بسیاری مانند: سپیس یا انتشار عمومی عفونت از راه خون، 

ی صرفرا و  گاستروانتریت، مننژیرت نروزاد، عفونرت کیسره    

مجاری صفراوی، عفونت زخرم، پنومرونی، پریتونیرت و بره     

باشرد و از آن مهمترر بره    هرای ادراری مری  خصوص عفونت

(. 10-13) رودمی به شمار در کودکان عنوان نارسایی کلیه

-هدف از این مطالعه بررسی فعالیت ضد میکروبری عصراره  

های مختلف گیاه چریش برر روی اشرشریاکلی مقراوم بره     

  بیوتیک است.آنتی
 

 

 مواد و روش کار

 تحقیرق از  ایرن  در مرورد اسرتفاده   گیراه  :نمونهه  تهیهه 

 در و آوریجمرع  شهرستان سرباز )سیستان و بلوچسرتان( 

 جیرفت تعیین واحد اسالمی آزاد دانشگاه گیاهی باریوم هر

شررایط   در هرا بررگ  گیاهران،  آوریجمع از پس گونه شد.

 برا  عصراره  تهیه جهت و گردیده خشک سایه در و مناسب

 شد. آسیاب خرد

 ماسراسریون  روش از عصراره  تهیره  بررای  عصهاره:  تهیه

 ،بررگ  کرردن  خرد از پس که صور  این به شد. استفاده

در اتانول، هگرزان،   ساعت 08 مد  به هر نمونه از گرم 51

مرد    این گذشت از و پس شده استون و متانول خیسانده

 عملیرا   از اتمرام  گردیرد. بعرد   صاف صافی کاغذ با زمان

از  اسرتفاده  برا  آمرده دسرت  بره   هرای عصراره  گیری،عصاره

 طیف آزما طب، ایرران( روتاری تقطیر خال )شرکت  دستگاه

 01دمرای   در و شرد  تغلیظ گرادسانتی درجه 05دمای  در

 گردید. خشک روز 2درجه به مد  

 جداسازی و شناسایی اشرشیاکلی

یرن  های مختلف اشرشیاکلی مرورد اسرتفاده در ا  جدایه 

در شهرستان زابل جداسرازی و   های مدفوعتحقیق از نمونه

های کشت نوترینت آگار کشت داده شردند.  بر روی محیط

-باکتریایی جدا شده به وسیله تنوعی از واکنشهای جدایه

)اکسیداز،  های رشدباکتریولوژیک آزمون های بیوشیمیایی،

های قندی از قبیرل تخمیرر   آزمون کاتاالز، حرکت باکتری،

هرای اسرتاندارد   الکتوز، سوکروز، گلوکز( و همچنین آزمون

آمیررزی اسررید فاسررت، آمیررزی گرررم، رنرر از قبیررل رنرر 

کلنی قابل شناسایی هستند که در تحقیق مورفولوژی رن  

هرای  حاضر بعد از مشاهده گرم منفری و همچنرین آزمرون   

اکسیداز جهت شناسایی استفاده شرد. در مرحلره بعرد، برا     

های بیوشیمیایی کشت برر روی مکرانکی   استفاده از آزمون

درجره   02درجره و   31هرای  آگار و انکوباسیون در حرار 

آزمون حرکت و کشت بر روی  گراد، آزمون سیترا ،سانتی

)تخمیرر و اکسیداسریون( حراوی قنرد گلرروکز،      ofمحریط  

 ها صور  گرفت. تشخیص قطعی باکتری
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 آزمون ضد میکروبی عصاره

های باکتری دارای مقاومت چند گانره  حساسیت جدایه 

سازی وش رقتچریش با استفاده از ر برگنسبت به عصاره 

هررای پلیرت برره هفرت چاهرک از   در چاهرک بررسری شرد.    

میکرولیترر از محریط مرایع مغرذی      111میکروتیتر میزان 

 111( اضرافه شرد. بره چاهرک اول     MHBمولر هینتون )

لیتر از محلول رقیق شده عصاره اضافه شده و پرس از  میلی

میکرولیتر از چاهرک اول برداشرته بره     111مخلوط کردن 

ترتیب تا آخرین چاهک این چاهک دوم اضافه کرده و بدین

میکرولیترر محریط    111انجام داده شد از چاهک آخر کار 

میکرولیترر از سوسپانسریون    111کشت خارج کرده مقدار 

-مرک  5/1لیتر معرادل  واحد در میلی 811میکروبی حاوی 

درجرره  31فارلنررد اضررافه شررده و در انکوبرراتور در دمررای  

ای که ساعت قرار گرفت. اولین لوله 20گراد به مد  سانتی

پرس از قررار دادن در انکوبراتور جلروگیری      از رشد باکتری

( در نظر گرفتره شرده و بررای    MICکرده است به عنوان )

میکرولیترر برداشرته بره     11های شفاف اطمینان از چاهک

سراعت   20محیط مولر هینتون آگار منتقل کرده و پس از 

درصد باکتری را از بین ببرد  9/99اولین رقتی که توانسته 

 شود.ت کشنده نشان داده میبه عنوان حداقل غلظ

 نتایج

نتایج حاصرل از ایرن مطالعره نشران داد کره کمتررین        

غلظررت مهارکننرردگی عصرراره اتررانولی چررریش در برابررر    

سویه در  2لیتر بوده که گرم بر میلیمیلی 5/2اشرشیاکلی 

انرد در حرالی کره بیشرترین غلظرت      این غلظت مهار شرده 

سویه در  0بوده که  لیترگرم بر میلیمیلی 11مهارکنندگی 

کمترین غلظرت مهارکننردگی    این غلظت مهار شده است.

لیترر  گرم بر میلیمیلی 22/1عصاره استونی چریش برابر با 

بوده کره یرک سرویه در ایرن غلظرت مهرار شرده اسرت و         

-گرم بر میلیمیلی 5بیشترین غلظت مهارکنندگی برابر با 

سرت در  سویه در این غلظرت مهرار شرده ا    5لیتر بوده که 

حالی که کمترین و بیشترین غلظت مهارکنندگی در برابرر  

لیتر بروده  گرم بر میلیمیلی 11و  25/1اشرشیاکلی برابر با 

 (.  1)جدول سویه در این غلظت مهار شده است 3و  1که 

 چریشحداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره گیاه  -1جدول 

 MIC/MBC متانول MIC/MBC  استون MIC/MBC اتانول سویه باکتری

1 21-11 11-5 5-5/2 

2 11-5 25/1-22/1 11-5 

3 5-5/2 11-5 11-5 

0 11-5 5-5/2 5-5/2 

5 21-11 5/2-25/1 21-11 

2 11-5 11-5 5/2-25/1 

1 21-11 5/2-25/1 21-11 

8 5-5/2 11-5 5-5/2 

9 11-5 5/2-25/1 5-5/2 

11 21-11 11-5 21-11 

 

 بحث

بیوتیرک تهدیردی بررای    های مقاوم به آنتیظهور سویه 

 برار  عروار،،  افرزایش  دلیل (. به15) سالمت عمومی است

 (.11-12) کندمی تحمیل را زیادی اقتصادی و مرگ و میر

 هسرتند  گران جدید هایبیوتیکآنتی بیشتر دیگر، سوی از

 بررای  تحقیقرا   .دارنرد  ایکننرده  تهدیرد  جانبی عوار، و

 از فعلری  هرای بیوتیرک آنتی هایجایگزین و مویر شناسایی

 (.18) در حال انجام است گیاهی منابع
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 Tirumalasetty  نشرران  2110و همکرراران در سررال

انررد کرره عصرراره متررانولی چررریش دارای ایرررا  ضررد  داده

اسرتافیلوکوکو  اورئرو ،   هرای  میکروبی بر روی براکتری 

 (.10) نا  آئروژینوزا، اشرشیاکلی داردسودومو

همکراران نشران    و Autade توسط نیز مشابهی نتایج 

دادند که عصاره استونی بررگ چرریش مهرار کننرده رشرد      

 (.15) ها استباکتری

 Mamman    هرای و همکاران نشان دادنرد کره عصراره 

براکتری   بر مهاری برگ چریش دارای ایرا  متانولی و آبی

 باشرد اشرشیاکلی، سالمونال و استافیلوکوکو  اورئو  مری 

و همکرراران نشرران دادنررد کرره  Rasool(. در مطالعرره 12)

هرای  عصاره اتانولی برگ چریش مهار کننده رشرد براکتری  

موریوم، سودومونا  آئروژینوزا و اشرشیاکلی، سالمونالتیفی

 (.11) استافیلوکوکو  اورئو  است

و همکرراران کرره فعالیررت ضررد    Malekiدر مطالعرره  

میکروبی برگ چریش بررسی کردند نترایج نشران داد کره    

رشد سویه اسرتاندارد و برالینی   عصاره متانولی مهار کننده 

سودومونا  آئروژینوزا است. عصاره اتانولی و اتیرل اسرتا    

و اسرتاندارد اسرتافیلوکوکو  اورئرو     مهار کننده برالینی  

 (.18) است

عصاره چریش مهار کننده رشد انتروکوکو  فیکالیس  

 باشرردو اسررترپتوکوکو  موتررانس در مطالعررا  قبلرری مرری

 Azadirachta عصاره Fabry مطالعه در (19-21-21)

indica (برررگ و سرراقه پوسررت )سررویه 115 برابررر در را 

 Staphylococcus) جرررررنس هفرررررت از بررررراکتری

Enterococcus, Pseudomonas, Escherichia, 

Klebsiella, Salmonella, Mycobacterium )

 %51 برره بازدارنرردگی غلظررت حررداقل. کردنررد آزمررایش

(MIC50%) 91 و% (MIC90%) برررای هرراسررویه از 

 mg/ml 2-1.25 برین ( ساقه پوست) A. indica عصاره

 (.22) به ترتیب بود mg/ml 2 تا 1.5 از و

 نیرز  چرریش ( گرل ) خروراکی  قسرمت  عصاره همچنین 

 سرررئو ، باسرریلو  علیرره بررر باکتریررایی ضررد فعالیررت

 مونوسررریتوژنز، لیسرررتریا اورئرررو ، اسرررتافیلوکوکو 

 (.23) داد نشان اینفانتیس سالمونال و اشریشیاکلی

 ضرد  فعالیرت  در A.indica حیاتی نقش این دلیل به 

-یمر  نشان و است شده انجام بیشتری مطالعا  باکتریایی،

 عصراره  با مقایسه در استونی و متانولی هایعصاره که دهد

 (.20) هستند مویرتر هاباکتری برابر در آبی

 Prashant     و همکاران نشان دادند کره عصراره چروب

چریش حداکثر قطر هاله مهاری در برابرر اسرترپتوکوکو    

 (.25) درصد ایجاد کرده است 51موتانس در غلظت 

 Bohora     کره عصراره برررگ   و همکراران نشران دادنرد

باکتریرایی قابرل تروجهی برر علیره      چریش دارای ایر ضرد  

 (.19) باشرد کاندیدآ البیکنس و انتروکوکو  فیکالیس می

چررریش حرراوی ترکیبررا  گیرراهی مختلررف از جملرره      

آلکالوئیدها، گلیکوزیردها، ترپنوئیردها، اسرتروئیدها و ترانن     

 فیتوشرریمیایی و ارزیررابی در مطالعرره دیگررری(. 25) اسررت

 Azadirachta برررگ عصرراره باکتریررال فعالیررتآنترری

indica اشریشیاکلی بررسی گردید. نتایج نشران داد   علیه

 و هرا های چریش شامل فنرول که آنالیز فیتوشیمیایی برگ

 و فالونوئیردها  هرا سراپونین . آبری  عصاره و اتانول در هاتانن

 کره  حالی در. بودند موجود آبی عصاره در فقط آلکالوئیدها

عصاره آبی و . داشت وجود اتانولی عصاره در فقط استروئید

-اتانولی برگ چریش مهار کننده باکتری اشرشریاکلی مری  

ی عصراره آبری و اترانولی    کننردگ باشد و حداقل غلظت مهار

 ( 22) لیتر بوده استگرم بر میلیمیلی 21و  11برابر با 

 ترا  99.08 مهرار  برا  تیمارها سایر با چریش آبی عصاره 

 هرررایگونررره هرررایبررراکتری برابرررر در درصررردی 111
Acinetobacter baumanni Enterobacter aerogenes, 

Staphylococcus aureus و Micrococcus sp  تفررراو 

 و Bacillus subtilis هرای سرویه  .نداد نشان داریمعنی

Stenotrophomonas maltophilia ترتیرررب بررره 

 ضردعفونی  و آنزیمری  شروینده  با که هاییسویه ترینمقاوم

 .  شدند مهار کننده

در مطالعه دیگری کره فعالیرت ضرد میکروبری عصراره       

چریش بر روی اشرشیاکلی بررسی کردند نترایج نشران داد   

 که عصاره چریش مهار کننرده براکتری اشرشریاکلی اسرت    

 هرای ارگانیسرم  رشرد  چرریش  هایشاخه آبی عصاره (.21)

 Streptococcus mutans دنرررردانی پوسرررریدگی

S.salivarius,S. mitis و S. sanguis کررد   مهرار  را

(28 ) 

 هرای پراتوژن  از بسریاری  چریش هایعصاره و هامکمل 

 رشرد  چرریش  کلروفرمی عصاره. کنندمی مهار را باکتریایی
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-عصراره  کره  حالی در کندمی مهار را مونوسیتوژنز لیستریا

 اورئرو   اسرتافیلوکوکو   برای بیشتری مهار اتانولی های

 (.29) دهدمی نشان

 سولفونوکینووسرریل آب، در محلررول گلیکولیپیررد یررک 

 فعالیرت  چرریش،  بررگ  از شرده  جردا  گلیسرید، آسیلدی

دیسرانتری،   شریگال  تیفری،  سالمونال برابر در را ایبازدارنده

 (.31) اشرشیاکلی و ویبریوکلرا نشان داده است

 Aquaneem، هسررته از شررده امولسرریون محصررول 

 -هیرردروفیال)آئرومونررا   مرراهی هررایپرراتوژن چررریش،

 کنرد مری  مهرار  پسرودومونا  فلوئورسرنت( را  -اشرشیاکلی

(31.) 

در مطالعه دیگری که قطر هالره مهراری عصراره بررگ      

درصرد   %2و  %5/1، %1، %5/1های مختلف چریش در رقت

متر بروده  میلی 1/2و  2-2/2-8/1در برابر سالمونال برابر با 

هرا در  است در حالی که قطر هاله مهراری در همرین رقرت   

متر بوده میلی 1/2و  0/2 -2/2 -2برابر اشرشیاکلی برابر با 

 (.32) است

 ریگینتیجه

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصراره بررگ    

چریش مهار کننده رشرد براکتری اشرشریاکلی مقراوم بره      

های ناشری  توان در درمان عفونتبیوتیک است که میآنتی

 از این باکتری استفاده نمود.
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Investigating the Antimicrobial Activity of Different Extracts of 

AzadirachtaIndica Plant on Antibiotic Resistant Escherichia Coli 
 

 

 

Abstract 
Neem (Azadirachta indica) is known as a medicinal plant due to its antibacterial, antimalarial, antiviral and 

antifungal properties. The aim of this study is to investigate the antimicrobial activity of neem medicinal plant 

prepared with different solvents on antibiotic resistant Escherichia coli. Neem medicinal plant leaves were 

collected from Sistan and Baluchistan region, extracted in dry shade and using different solvents, and minimum 

inhibitory concentration and minimum lethal concentration were determined by microdilution method. The 

results of this study showed that the lowest inhibitory concentration of ethanol extract of neem against Esch-

erichia coli was 2.5 mg/ml, and 2 strains were inhibited at this concentration, while the highest inhibitory 

concentration was 10 mg/ml. 4 strains were inhibited in this concentration. The lowest inhibitory concentration 

of neem acetone extract is 0.62 mg/ml, and one strain is inhibited at this concentration, and the highest inhibitory 

concentration is 5 mg/ml, and 5 strains are inhibited at this concentration. While the lowest and highest inhi-

bitory concentrations against Escherichia coli were 1.25 and 10 mg/ml, and 1 and 3 strains were inhibited at this 

concentration. The results showed that Azadirachta indica extract had a good inhibitory effect on Escherichia 

coli at low dilutions. 
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