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ABSTRACT

Background & objectives: History of medicinal plants in healing the pains goes back to five
thousand years ago. In addition, strong antibacterial properties have been observed in many of
these plants. In this research, the effect of aqueous and ethanolic extracts and also
homogenized form of scrophularia striata was examined on some respiratory and urogenital
tract bacterial pathogens.
Methods: At first, bacterial isolates susceptibility test was done by kerby-bauer disc diffusion
method and positive control was determined for every isolate. Then, several dilutions (1000,
500, 250, 125, 62.5 mg/ml) of aqueous, ethanolic and homogenized extracts were prepared in
distilled water separately. Thirty microliter of each diluted extract was inoculated on sterile
blank disc and minimum inhibitory concentration was examined for every studied bacteria by
E-test. Minimum inhibitory and bactericidal concentration of extracts was determined by
macrodilution method.
Results: Based on the results, smaller inhibitory zone than inhibitory zone of positive control
was observed only with high concentration of aqueous extract in mannheimia haemolytica
and with serial dilutions of ethanolic and homogenized extract in trueperella pyogenes, and
with homogenized form in corynebacterium renale. No response was observed with other
bacteria. Ethanolic extract showed bactericidal property with 62.5 mg/ml concentration and
bacteriostatic property with 125 mg/ml concentration on mannheimia haemolytica which was
similar to effect of this extract and homogenized form on trueperella pyogenes.
Conclusion: According to the results of this study and common application of this plant in
respiratory and urogenital tract infections treatment, study on the role of different bacteria in
this infections or effect of this extract on immune system stimulation can be recommended.
Keywords: Scrophularia striata; Ethanolic Extract; Aqueous Extract; Respiratory and Urinary
Pathogen.
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مقدمه
گیـاهی اسـت   ،داريبا نـام محلـی تشـنه   1گل سازویی

تیـره گـل میمـون و خـانواده    ودرو، چند سـاله و از خ

1 Scrophularia striata

Scrophulariaceaeباشد کـه در اسـتان ایـالم و    می
کند. این خـانواده  خوزستان رشد میمناطقی از استان

. ]1،2[باشــدجــنس مــی220گونــه در 3000شــامل 
ست که به صـورت  اهاها سالساکنان محلی این استان

چکیده
آن خصوصـیات ضـد   عالوه بر.رسدهزار سال می5ویی در التیام دردها به تاریخچه استفاده از گیاهان دارزمینه و هدف:

و همچنین سازوییبسیاري از این گیاهان مشاهده شده است. در این تحقیق تاثیر عصاره آبی و الکلی گیاهمیکروبی قوي در
تناسلی مـورد  -ستم ادراريهاي سیهمچنین برخی پاتوژنوسیفهاي پاتوژن سیستم تنبرخی باکتريفرم هموژنیزه آن بر

زاي تفسـی و ادراري  هـاي بیمـاری  این عصاره بـر بـاکتري  هدف از انجام این مطالعه بررسی اولیه تاثیربررسی قرار گرفت.
باشد.می

ر تعیین حساسیت شدند و وبا-هاي باکتریایی مورد بررسی با روش دیسک دیفیوژن کربیابتدا تمامی جدایهدرکار:روش
لیتـر) از  گرم/میلیمیلی5/62-125-250-500-1000هاي مختلف (براي هر جدایه تعیین گردید. سپس رقتکنترل مثبت

30بـه میـزان   عصـاره هـاي مختلـف هـر   آب مقطر اسـتریل تهیـه گردیـد. از رقـت    صورت جداگانه دره هر نوع عصاره ب
ـ E-testقرار داده شد و بـا روش سترون میکرولیتر بر روي دیسک بالنک  داقل غلظـت مهـاري هـر نـوع عصـاره بـراي       ح

بررسـی گردیـد. حـداقل غلظـت مهـاري و حـداقل غلظـت باکتریسـیدي عصـاره هـا بـا روش            مطالعـه هاي مورد باکتري
ماکرودایلوشن مورد بررسی قرار گرفت.

ا عصاره الکلی و هموژنیزه و بتروپرال پیوژنزهاي باالي عصاره آبی، تنها با غلظتمانهیمیا هموالیتیکابر اساس نتایج ها:افتهی
که البته قطر آن کمتر از قطر هاله عدم رشد در مشاهده شدهاله عدم رشدتنها با فرم هموژنیزه کورینه باکتریوم رناله

عصـاره الکلـی بـا    مشـاهده نگردیـد.   هاله عدم رشـد هاي مورد مطالعهدر خصوص سایر باکتريوها بود کنترل مثبت آن
مانهیمیـا  کشـی بـر   اثر باکتريلیترمیلیگرم/میلی125اثر متوقف کننده رشد و با غلظتلیترم/میلیگرمیلی5/62غلظت

.بودتروپرال پیوژنزداشت که مشابه تاثیر این نوع عصاره و فرم هموژنیزه آن بر باکتري هموالیتیکا
هاي مورد مطالعه و با توجه به کاربرد متـداول  با توجه به نتایج حاصل از تاثیر اشکال مختلف عصاره بر باکتري:گیرينتیجه

هـا در ایجـاد بیمـاري و یـا     هـاي دیگـر ایـن بـاکتري    ، احتمال نقش سـویه هاي تنفسی و ادرارياین عصاره در درمان عفونت
تاثیرگذاري این عصاره از طریق سیستم ایمنی قابل بررسی است. بنابراین کارهاي تحقیقاتی دیگـري در ایـن زمینـه توصـیه    

گردد.می
، عصاره الکلی، عصاره آبی، پاتوژن تنفسی و ادراري(Scrophularia striata)سازوییگیاه :يکلیدهاي واژه
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از قبیل جوشـانده  فمختلاشکالتجربی از این گیاه به 
هــاي بیمــاريخوراکـــی، بخـــور و ضــماد در درمــان

ــاب  ــه الته ــاوت از جمل ــم و،متف ــت چش ــوش، عفون گ
زیـاتومی،  هاي عفـونی، اپـی  هاي پوستی، زخمسوختگی

، سرماخوردگی، هموروئیــد،  گوارشیدرد و اختالالت
ــد... اســتفاده مــیکــورك و ــا ]3-5[کنن ــه. ب ــه توج ب

اثرات ضد باکتریایی بررسی ر تحقیقات متعدد مبنی ب
از جملـه گیـاه گـل    ]7،6[گیاهان دارویی بومی ایـران 

و بـــا توجـــه بـــه افـــزایش مقاومـــت ]8[ســـازویی 
اثر مصرف داروهـاي ضـد میکروبـی    بیوتیکی درآنتی

ها و عـوارض جـانبی و   درمان عفونت،جهت پیشگیري
هـا، تحقیقـات مختلفـی جهـت     متفاوت آنءاثرات سو

هـاي  روهاي جدید براي درمان عفونتدستیابی به دا
از اسـتفاده . سـهولت اسـت گرفتـه باکتریـایی انجـام   

بستريبین عوام،درآنهامقبولیتوییداروگیاهان
نمودهفراهمییداروگیاهانازبراي استفادهمناسب

هـوایی وآبتنـوع بهتوجهباهمین راستادراست.
امکانآنعمتنوگیاهی بسیارفلورنتیجهدروایران
وجودسطح صنعتیدرزیادمقداربهمواداینتولید
کننـد کـه   سـنتز مـی  را برخی از گیاهان موادي .دارد

در مطالعه د. نممکن است اثر ضد میکروبی داشته باش
وهـا تانینته توسط آویژگان و همکاران،صورت گرف

از جملـه ایـن ترکیبـات ضـد میکروبـی     ترکیبات فنلی
ترکیبـاتی از  میمـونی . در تیره گل ]9[اند عنوان شده

قبیـــل آلکالوییـــد، رزیـــن گلیوزیـــد، ایریدوییـــد و  
هاي مختلف گیاه یافـت  کریپتوفیلیک اسید در قسمت

. با توجه به کاربرد فراوان این گیاه ]11،10[د نشومی
-ادراريهــاي سیســتم تنفســی ودر درمــان عفونــت

در ایـن ،در افراد بومی نـواحی غربـی کشـور   تناسلی
این و فرم هموژنیزهعصاره آبی و اتانولیتحقیق اثر

هاي جداسازي شده از ریـه  گیاه بر تعدادي از باکتري
شناسـی  ها در آزمایشـگاه میکـروب  نمونه ادرار دامو

دانشکده دامپزشکی مورد بررسی قرار گرفت.

کارروش
هاجمع آوري باکتري

ده از هاي جـدا شـ  در این تحقیق از تعدادي از باکتري
که در طـی شـش   هادامریه و ادراربافتیهاينمونه

ــده و شــامل:       ــاع داده ش ــگاه ارج ــه آزمایش ــاه ب م
، تروپرالپیوژنزهموالیتیکا،مانهیمیا،مولتوسیداپاستورال

ــه بــــــاکتریوم  ــهکورینــــ ، دو ســــــویهرنالــــ
(جداشــده از ادرار گــاو و اورئــوساســتافیلوکوکوس

ــلی مادیـــان)،   ــتگاه تناسـ ــویهدیگـــري از دسـ دو سـ
ــودوموناس ــوزاس ــزه) و  آئروژین ــدون رنگی ــا و ب (ب

اســتفاده گردیــد.،بودنــدکلبســیالپنومونیههمچنــین 
هـاي  جهت جداسازي و تایید قطعی هر جدایه از تست

هاي تفریقـی و بـر اسـاس    بیوشیمیایی و محیط کشت
پـس  جداول استاندارد در آزمایشگاه استفاده گردید.

ها در محـیط  ي بعدي، جدایهها، تا انجام تستاز تایید
نگهداري گردیدند.-20شیر پس چرخ و دماي 

هاجدایهبیوتیکیآنتیحساسیتتعیین 
، ابتـدا  1بـاور -کربـی بر اساس روش دیسک دیفیوژن 

از آبگوشـت  میلـی لیتـر  3از هر جدایه در پرگنهیک 
و ن سوسپانسـیو آلمـان) (مـرك، 2)BHI(مغز و قلب

مـک 5/0برابـر لولـه   یدن بـه کـدورتی   سپس تا رسـ 
گراد قرار داده شـد. درجه سانتی37فارلند در دماي 

هـاي  مان رسیدن به ایـن کـدورت در جدایـه   مدت ز
رسیدن ساعت متفاوت بود. پس از6تا 3مختلف بین 

به کدورت مناسب با سـواب در سـطح محـیط مـولر     
-کشت و سپس از دیسک(مرك، آلمان) هینتون آگار

-حاوي آنتی بیوتیک)تن طب(شرکت پادهاي تجاري

ــف ــاي مختل ــه:ه ــی از جمل ــیلینآموکس ،µg)30(س
،)20µg(سولفامتوکســـازولو )20µg(کانامایســـین

استفاده )15gµ() و اریترومایسین10gµ(جنتامایسین
-له هر یـک انـدازه  هاقطرساعت، 24گردید. پس از 

بیوتیـک بـر اسـاس    ترین آنتـی گیري و سپس حساس

1 Kirby- Bauer
2 Brain Heart Infusion Broth

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ru
m

s.
ar

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 9

https://jarums.arums.ac.ir/article-1-983-fa.html


1394چهارم، زمستان شمارهپانزدهم، دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل426

بـه عنـوان کنتـرل مثبـت بـراي آن      جدول انتخـاب و 
.]12[جدایه در نظر گرفته شد 

هاي آبی و الکلی گیاهتهیه عصاره
(ساقه هوایی)ابتدا گیاه خشک،جهت تهیه عصاره آبی

ي محلی استان ایالم خریـداري گردیـد.   هااز فروشگاه
500،گیـاه خشـک  گـرم پـودر  100هر يسپس به ازا

ساعت در 24ت میلی لیتر آب اضافه گردید و به مد
شــرکت لبتــرون، (دمــاي آزمایشــگاه بــر روي شــیکر

قرار داده شد. پس از این زمـان جهـت حـذف    ایران)
از کاغـذ صـافی   ، ذرات کوچکتر در محلول مورد نظر

استفاده گردید. عصاره بدسـت آمـده در مجـاورت    
ــر     ــودر آن در آب مقط ــد و از پ ــک گردی ــوا خش ه

اده قـرار  استریل به عنوان عصـاره آبـی مـورد اسـتف    
گرم از پـودر  100هرگرفت. جهت تهیه عصاره الکلی

400(درصد80میلی لیتر از اتانول 500خشک گیاه با 
میلی لیتـر آب) مخلـوط   100% + 96میلی لیتر اتانول 

دشـ در ادامه مشابه تهیه عصاره آبی عمـل  گردید و
فرم همـوژنیزه ایـن عصـاره توسـط همکـاران      .]13[

سـازي دانشـگاه جنـدي شـاپور    محترم دانشکده دارو
ــا روش   ــه و ب ــدازه ذرات آن Scatteroscopeتهی ان

ارزیابی گردید.
قل غلظت مهاري عصاره آبی و الکلیتعیین حدا

در این روش ابتدا هر یـک از  تشار دیسک:نروش ا-
هاي مورد مطالعه در محیط آبگوشت مغـز و  باکتري

کشت و تـا زمـان رسـیدن بـه کـدورت      BHI)(قلب 
ــب ــا مناس ــر ب ــد) در 5(براب ــک فارلن ــه 37/. م درج

شـدند. در ایـن مـدت    گـذاري گرمخانـه گراد سانتی
هـاي آبـی و   هاي سریال از هر یـک از عصـاره  غلظت

تهیـه و بـه   ، در آب مقطر اسـتریل الکلی و هموژنیزه
میکرولیتــر از هــر رقــت بــر روي دیســک 30میـزان  

بالنک قرار داده شد. پس از ایجاد کدورت مناسـب از 
(BHI)هر باکتري در محیط آبگوشـت مغـز و قلـب    

ابتدا یک کشـت چمنـی از آن بـر روي محـیط مـولر      
هـاي تهیـه شـده بـا     تهیه و سپس دیسکآگارهینتون

رقت مشخص از هر عصاره به ترتیب رقت (از کم به 

هـا  زیاد) در روي کشت باکتري قرار داده شد. رقـت 
ــامل  ــب شـــ 5/62-125-250-500-1000بترتیـــ

از هر عصاره بود. در ایـن تسـت   لیترمیلیرم/گمیلی
براي هر پلیت از دیسک حاوي آب مقطر استریل بـه 

عنوان کنترل منفی و از دیسک آنتی بیوتیک استاندارد 
بـاور بـراي هـر    -که در ابتداي کـار بـا روش کربـی   

عنـوان  بـه ،باکتري مورد مطالعه مشخص شـده بـود  
کنترل مثبت استفاده گردید.

جهـت تعیـین حـداقل    ماکرودایلوشـن: روش براث-
ــاکتري   ــاري و ب ــت مه ــی غلظ MIC(1و MBC(کش

BHIعصاره از روش براث ماکرودایلوشـن و محـیط   

هـاي متـوالی   در این روش ابتدا رقتاستفاده گردید.
500هـا در یـک لولـه و بـا حجـم      از هر یک از عصاره

میکرولیتــر از 500میکرولیتــر تهیــه گردیــد و ســپس 
مک فارلند به 5/0باکتریایی با کدورت سوسپانسیون

گراد بـه مـدت   درجه سانتی37آن اضافه و در دماي 
گذاري شد. پـس از ایـن زمـان بـر     یک شب گرمخانه

رشد باکتري در هر لولـه  ،اساس کدورت ایجاد شده
بررسی شد. درواقـع آخـرین لولـه کـه در آن عـدم      

شـد بـه عنـوان کمتـرین     رشد باکتري مشـاهده مـی  
براي تعیین شد.عصاره در نظر گرفته میغلظت آن

MBCکــه عــدم رشــد در آن هــااز هریــک از لولــه
دار مشــاهده شــده بــود در محــیط آگــار خــون     

.]14[شد (مرك،آلمان) کشت داده می

هایافته
ـ ، انجام روش دیسـک دیفیـوژن کربـی بـاور    براي ه ب

کانامایسین و ،سیلینهاي آموکسیبیوتیکترتیب آنتی
،منهیمیا هموالیتیکـا هاي وکسازول براي جدایهسولفامت

و آنتـی بیوتیـک   و پاستورال مولتوسیداتروپرال پیوژنز
هـاي  و جدایهکورینه باکتریوم رنالهجنتامایسین براي 
س و سودوموناس آئروژینوزااورئواستافیلوکوکوس 

به عنوان کنترل مثبت در نظر گرفته شد.

1 Minimum Inhibitory Concentration & Minimum
Bactericidal Concentration
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5/62-125-250-500-1000(مقــــادیر مختلــــف 
هاي آبی و الکلی و از انواع عصاره)لیترگرم/میلیمیلی

هاي مورد مطالعه تاثیر بر باکتريهمچنین هموژنیزه 
باکتریـایی مـوثري مشـاهده    خاصیت ضـد داده شد و

هـاي  اثـر غلظـت  3و 2و 1هـاي نگردید. در جـدول 
هـاي مـورد نظـر و    مختلف هر سه عصاره بر باکتري

هـا در مقایسـه بـا کنتـرل     آنله عدم رشـد  هامیزان
مثبت هر باکتري آورده شده است.

هاي مورد مطالعهعصاره آبی گیاه سازویی بر روي باکتريهاي مختلف از منطقه مهاري ایجاد شده توسط غلظت. 1جدول

باکتري مورد 
مطالعه

مانهیمیا
هموالیتیکا

پاستورال
امولتوسید

تروپرال 
پیوژنز

کلبسیال 
پنومونیه

نه کوری
باکتریوم 

رناله

استافیلوکوکوس
1اورئوس

استافیلوکوکوس 
2اورئوس 

سودوموناس 
1آئروژینوزا 

سودوموناس 
آئروژینوزا

لیـگرم/یم1000
--------12لیترمیلی

لیـگرم/یم500
--------13لیترمیلی

لیـگرم/یم250
---------لیترمیلی

لیـگرم/یم125
---------ترلیمیلی

لیـگرم/یم5/62
---------لیترمیلی

201930183526161818کنترل مثبت

هاي مورد مطالعهعصاره الکلی گیاه سازویی بر روي باکتريهاي مختلف از منطقه مهاري ایجاد شده توسط غلظت. 2جدول

باکتري مورد 
مطالعه

مانهیمیا
هموالیتیکا

ورالپاست
امولتوسید

تروپرال 
پیوژنز

کلبسیال 
پنومونیه

کورینه 
باکتریوم 

رناله

استافیلوکوکوس
1اورئوس

استافیلوکوکوس 
2اورئوس 

سودوموناس 
1آئروژینوزا 

سودوموناس 
آئروژینوزا

لیـگرم/یم1000
------19-16لیترمیلی

لیـگرم/یم500
------19-12لیترمیلی

گرم/لیـیم250
------19-10لیترمیلی

لیـگرم/یم125
------19-10لیترمیلی

لیـگرم/یم5/62
------19-10لیترمیلی

201930183526161818کنترل مثبت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ru
m

s.
ar

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 9

https://jarums.arums.ac.ir/article-1-983-fa.html


1394چهارم، زمستان شمارهپانزدهم، دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل428

هاي مورد مطالعهباکتريویی بر روي نیزه گیاه سازژعصاره هموهاي مختلف از منطقه مهاري ایجاد شده توسط غلظت. 3جدول

باکتري مورد 
مطالعه

مانهیمیا
هموالیتیکا

پاستورال
امولتوسید

تروپرال 
پیوژنز

کلبسیال 
پنومونیه

کورینه 
باکتریوم 

رناله

استافیلوکوکوس
1اورئوس

استافیلوکوکوس 
2اورئوس 

سودوموناس 
1آئروژینوزا 

سودوموناس 
آئروژینوزا

لیـگرم/یم1000
----11-20--لیترمیلی

لیـگرم/یم500
----9-17--لیترمیلی

لیـگرم/یم250
------16--لیترمیلی

لیـگرم/یم125
------16--لیترمیلی

لیـگرم/یم5/62
------15--لیترمیلی

201930183526161818کنترل مثبت

هـاي  تنها با غلظـت الیتیکامانهیمیا هموبر اساس نتایج، 
لیتـر از عصــاره آبــی  میلــیگــرم/میلـی 500و1000

اما بـا عصـاره الکلـی تـا     ،داراي منطقه عدم رشد بود
و بـا فـرم همـوژنیزه در    لیتـر میلیگرم/میلی5/62

هاي مختلف پاسـخی مشـاهده نشـد. در مـورد    رقت
بـا عصـاره الکلـی و همـوژنیزه پاسـخ      پیـوژنز تروپرال

عصاره آبی پاسخ نامناسب مشاهده شـد.  باومناسب 
تنهـا فـرم همـوژنیزه    رنالهکورینه باکتریومدر مورد 

عصاره پاسخ مناسبی در مقایسه با کنترل مثبت ایجـاد  
و دو پاستورالمولتوسـیدا کرد و در نهایت در مـورد  

ســودوموناس و اورئــوساســتافیلوکوکوسســویه از 
کدام از هیچباکلبسیالپنومونیه،همچنین وآئروژینوزا

ها و فرم همـوژنیزه پاسـخ مناسـبی مشـاهده     عصاره
ــد. ــین نگردی ــون تعی ــاري و  آزم ــت مه ــداقل غلظ ح

مانهیمیـا هموالیتیکـا،   ها بـراي  کشی این عصارهباکتري
وشـد  انجـام  تروپرال پیوژنز و کورینه باکتریوم رناله 

با مانهیمیا هموالیتیکانتایج حداقل غلظت مهاري براي 
گرم/میلی5/62و 500ترتیب ه الکلی ببی وعصاره آ

ـ  کشـی آن لیتر و حـداقل غلظـت بـاکتري   میلی ه هـا ب
لیتر ارزیـابی شـد.   میلیگرم/میلی125و500ترتیب 

حداقل غلظت مهاري عصاره الکلی و فرم همـوژنیزه  
و لیتـر میلـی گـرم/ میلـی 5/62تروپرال پیـوژنز براي 

125ه کشــی ایــن دو عصــارحــداقل غلظــت بــاکتري
لیتر مشاهده شـد. همچنـین حـداقل    میلیگرم/میلی

کورینه بـاکتریوم  غلظت مهاري فرم هموژنیزه براي 
لیتـر و حـداقل غلظـت    میلـی گـرم/ میلی500پیوژنز
لیتـر ارزیـابی   میلیگرم/میلی1000کشی آن باکتري
گردید.

بحث
کنون تالش بسیاري جهت دسـتیابی  از قرون گذشته تا

صـورت  بیوتیـک یعـی بـه عنـوان آنتـی    به ترکیبات طب
گرفته است و ضرورت انجام ایـن تحقیقـات در حـال    

ــه ا ــا توجــه ب یجــاد مقاومــت در بســیاري از حاضــر ب
ست. با توجه به اهاي باکتریایی همچنان پا برجاپاتوژن

شرایط آب و هـوایی مناسـب جهـت رویـش گیاهـان      
ـ ،منـاطق مختلـف ایـران   دارویی متنـوع در  ت امطالع

باکتریایی در زمینــه بررســی آثــار ضــد   متعــددي
انـواع متفـاوت   هـاي مختلـف ایـن گیاهـان بـا      عصاره
هـا  بیوتیـک ها به عنـوان جـایگزینی بـراي آنتـی    روش

سازوییگیاه ،صورت گرفته است. از جمله این گیاهان
هـاي غربـی کشـور    باشد که در زبان محلی استانمی

ــنه ــی تش ــده م ــود.داري خوان ــدالتهابی و  ش ــار ض آث
باکتریایی این گیاه در مطالعات متعدد و بـر روي  دض
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مختلــــف از جملــــه و مخمرهــــايهــــابــــاکتري
استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا

مورد ]16[، کاندیدا آلبیکنس]15[اشریشیا کولی، ]8[
بررسی قرار گرفته است. همچنـین اثـر ضـد التهـابی     

ي دیگـر  هـا گونه]1[این گیاه و اثر ضد سرطانی ]17[
این گیاه در برخی مطالعات بـه اثبـات رسـیده اسـت.     

هاي این گیاه مورد ارزیابی و با ستون بسیاري از گونه
هــاي کرومــاتوگرافی ترکیبــات مختلفــی از متابولیــت

ــدها،    ــل پروپانوئی ــدها، فنی ــل: ایریدوئی ــه از قبی ثانوی
هـا  فنولیک اسیدها، فالونوئیدها، کوئرستین و ساپونین

مطالعـات  در . ]18،19[جداسازي شده اسـت  هااز آن
میـزان ایـن   ،صورت گرفته توسط صفوي و همکـاران 

هاي هـوایی ایـن گیـاه بـا     ترکیبات در ریشه و قسمت
آنهابر اساس نتایج تحقیق .یکدیگر مقایسه شده است

هاي هوایی این گیاه حـاوي ترکیبـات فنـولی و    قسمت
باشد میفالونوئیدي بیشتري نسبت به ریشه این گیاه

ي غـرب و  هـا برخی اسـتان . خاستگاه این گیاه در]20[
ــور  ــی کش ــوب غرب ــیجن ــد وم ــاطق باش ــن من در ای

هاي ریوي و بکارگیري آن جهت درمان سنتی عفونت
هاي مسـبب  باشد. از باکتريادراري بسیار متداول می

پاسـتورال  تـوان بـه   هاي تنفسـی و ادراري مـی  عفونت
ــا هموالی، مولتوســیدا ــا،منهیمی ــهتیک ــیال پنومونی ، کلبس

ــوژنز  ــرال پیـ ــوس ، تروپـ ــتافیلوکوکوس اورئـ و اسـ
در ایــن اشــاره کــرد کــه ســودوموناس آئروژینــوزا

هـاي مختلـف سـه نـوع عصـاره      لظـت مطالعه آثار غ
هـا مـورد بررسـی    این جدایهشده از این گیاه برتهیه

به قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر
تروپرال اره الکلی و فرم هموژنیزه بر تاثیر عصءاستثنا

و همچنـین اثـر عصـاره الکلـی و تـا حـدودي       پیـوژنز 
و فرم هموژنیزه بر مانهیمیا هموالیتیکاعصاره آبی بر 

لـه  هاکه در همـه مـوارد نیـز   کورینه باکتریوم رناله
ــوچکتر  ــد  هاازعــدم رشــد ایجــادي ک ــه عــدم رش ل

سـبی  تـاثیر منا ،مشاهده شده در کنتـرل مثبـت بـود   
مشاهده نگردید. نتایج این مطالعه بـا نتـایج حاصـل از    

ــوانی دارد  ــات همخ ــی مطالع ــه ،برخ ــه مطالع از جمل

صورت گرفته توسط چالشـتري و همکـاران در شـهر    
رد که اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی این گیاه را بـر  کُ

مناسب اما عصاره آبی آن را O157:H7اشریشیا کلی
در مواردي نیـز  .]16[تاسفاقد تاثیر گزارش کرده 

ــات    ــا دیگــر مطالع ــایج حاصــل از مطالعــه حاضــر ب نت
از جمله مطالعه صورت گرفته توسط ،همسویی ندارد

تـاثیر  آنهـا زمانیان عضدي و همکاران که در مطالعـه  
ــر    ــاه بـ ــن گیـ ــه ایـ ــی دانـ ــاره آبـ ــبی از عصـ مناسـ

. ]21[مشاهده شـده اسـت  رئوساواستافیلوکوکوس 
تـه تفـاوت در روش کـار و    در مطالعات صـورت گرف 

نوع عصاره و نوع سویه باکتریـایی مـورد مطالعـه را    
توان به عنوان نکات موثر در اختالف نتایج در نظر می

گرفت. همچنین در مطالعـه صـورت گرفتـه توسـط     
هواسیان و همکاران در ایالم که عصاره الکلی این گیاه 

کاندیـدا  و تـاثیر عصـاره آبـی آن را بـر     را غیرموثر
ــنسآل ــرده بیک ــزارش ک ــعیف گ ــتض در ،]17[اس

صورت گرفته با عصاره حاصـل  که در مطالعهصورتی
کردن گیـاه و تغلـیظ شـیرابه حاصـل از آن کـه      از دم

تاثیر مناسـبی  ،توسط مدنی و همکاران صورت گرفته
بر این مخمر مشاهده گردیده است که ایـن تفـاوت   

تواند ناشی از نـوع عصـاره مـورد بررسـی باشـد      می
]22[.

گیرينتیجه
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و مشـاهده آثـار   

ي مختلـف ایـن گیـاه بـر     هـا نه چندان مناسب عصاره
ي مورد مطالعه و همچنین با توجه به هابرخی باکتري

بصـورت گیـاه هاي هوایی این قسمتمصرف متداول 
در درمــان جوشــانده خــوراکی و استنشــاقی (بخــور)

ــت ــاي تنفســ عفون ــی  ه ــلی در برخ ی و ادراري تناس
هاي غربـی کشـور لـزوم بررسـی اثـر عصـاره       استان

هـا مشـاهده و   ريتمتانولی و فنلی ایـن گیـاه بـر بـاک    
همچنین با توجه به اثـر ضـدالتهابی ایـن گیـاه کـه در      

تـاثیر  تـر  بررسی دقیق،برخی مطالعات گزارش شده
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ي مختلف این گیاه بر سیستم ایمنـی ذاتـی و   هاعصاره
گردد.صی پیشنهاد میاختصا

تشکر و قدردانی
از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید بدینوسیله

تحقیقـاتی طـرح این چمران اهواز جهت تامین بودجه 
گردد.قدردانی می
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