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بررسی فعالیت ضدباکتریایی دو گیاه دارویی Trachyspermum copticum L.

و  Ziziphora tenuior L.در منطقه آزادشهر استان گلستان
هادي كوهساري ،*1عزتاله قائمي ،2مريم صادق شش پلي ،3منيره جاهدي،4
مريم ظهيري ،4علي

صادق5

 1دکتری تخصصی میکروبیولوژی ،واحد آزادشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر ،ایران
 2استاد گروه میکروبشناسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران
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 4کارشناسارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی ،واحد آزادشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر ،ایران
 5کارشناسارشد میکروبیولوژی ،واحد آزادشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر ،ایران
تاريخ پذيرش33/6/23 :

تاريخ دريافت33/3/24 :

چكيده
گیاهان دارویی معطر از گذشتههای دور برای پیشگیری و درمان بیماریهای عفونی استفاده میشدهاند و استفاده از آنها در عصر
حاضر نیز مورد توجه بسیار قرار گرفته است .دراین مطالعه به منظور بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاهان دارویی
کاکوتی ( )Ziziphora tenuior L.و زنیان ( )Trachyspermum copticum L.که عالوه بر پراکنش بهینه اکولوژیکی ،از
مصارف دارویی و خوراکی زیادی نیز نزد مردم بومی منطقه به عنوان ضد عفونی کننده و ضد التهاب برخوردارند .برگهای گیاه
کاکوتی و میوه گیاه زنیان در فروردین ماه  1332و از رویشگاه طبیعی آنها واقع در حومه آزادشهر در استان گلستان جمعآوری و
سپس عصاره اندامها با اتانول  07درصد و با روش پرکوالسیون در چهار غلظت  125 ،257 ،577و  5225میلی گرم در میلیلیتر
تهیه گردید .فعالیت ضد باکتریایی عصارههای گیاهان علیه  4گونه باکتری گرم مثبت و  5گونه باکتری گرم منفی بر اساس انتشار
در آگار و با روشهای دیسک و چاهک تعیین شد .نتایج نشان دادند که عصاره اتانولی هر دو گیاه اثر ضد باکتریایی قابل توجهی
علیه باکتریهای مورد آزمون دارند و روش چاهک در مقایسه با روش دیسک دیفیوژن اثر بیشتری از خود نشان داد.
حساسترین باکتریها نسبت به عصاره این دو گیاه در روش چاهک ،استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس
بهترتیب با قطرهاله عدم رشد  37و  25میلیمتر بودند و باکتریهای گرم منفی در مقایسه با باکتریهای گرم مثبت مقاومت
بیشتری نشان دادند .نتایج این تحقیق در تایید یافتههای اتنوفارماکولوژی این دو گونه در منطقه و مستندسازی علمی مصارف
سنتی این گیاهان در طب سنتی بهعنوان ضدعفونی کننده و ضد پاتوژن مطرح میسازد و این یافته بهعنوان یک سر نخ کلیدی می
تواند در توجیه ضرورت انجام مطالعات بالینی با هدف فرآوری ،استخراج و تولید داروهای موثر و کم خطر از عصاره این گیاهان
در پیشگیری و درمان باشد.
واژگان كليدي :روش دیسک ،روش چاهک ،زنیان ،فعالیت ضدباکتریایی ،کاکوتی.

*نویسنده مسئولhadikoohsari@yahoo.com :
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خووون ،خلوو آور و تسووکین دهنووده اسپاسووم اسووت

مقدمه

(.)Oskuee et al., 2011

یکی از مشکالت طب جدید با وجوود امتیازهوای
ظاهری نسبت به طب سنتی کوه بوا خوود بوه ارم وان

مطالعووات متعووددی بووه نقووش ضوود باکتریووایی و

آورده است ،مصورف روز افوزون داروهوای شویمیایی

ضدقارچی این دو گیاه دارویی پرداختوهانود همچنوین

است که متاسفانه روز به روز شکل حادتری بوه خوود

آنالیز ترکیبات این دو گیاه نیز مورد بررسی قرار گرفته

مووویگیووورد و در ایووون میوووان گسوووترش روزافوووزون

است .رسولی و همکاران به ایون نتیجوه رسویدند کوه

مقاومتهای آنتیبیوتیکی یکی از معضالتی اسوت کوه

روغنهای استخراج شده از میوه گیاه زنیان ،میتوانود

هم اکنون جامعه بهداشت جهانی با آن روبروست .این

بهعنوان یک ماده نگهدارنده در مواد غذایی به منظوور

موارد سبب شده است که تالش مسوتمر بورای یوافتن

مهار آسپرژیلوس پوارازیتیکوس و تولیود افالتوکسوین

داروهای جدید ضدمیکروبی صورت پوذیرد .یکوی از

استفاده شود .آنها به مطالعه ترکیبات موجود در روغن

منابع یافتن چنین داروهوایی ،گیاهوانی هسوتند کوه در

این گیاه دارویی پرداختوه و نتوایج آنهوا نشوان داد کوه

طب سنتی ایران بهصورت تجربی از آنها اسوتفاده موی

پیپریتون ،آلفا پینن ،لیمونن ،سینئول ،تیموول ،سویمن و

شده اسوت .طبوق تخموین سوازمان بهداشوت جهوانی

گاما ترپینن بهترتیب مهمترین آنها میباشود (

حدود  07درصد از جمعیوت دنیوا بوه تواثیر ترکیبوات

.)et al., 2008

Rasooli

Capasso,

 Khajehو همکوواران نیوووز در مطالعوووهای دیگووور

 .)1998گیاهووان عووالی دارای متابولیووتهووای ثانویووه

مهمترین این ترکیبات را بهترتیب تیمول ،گاما تورپینن،

فراوانی میباشند که میتوانند بهعنوان یکی ازمهمترین

سوویمن ،بتووا پیوونن ،میرسوون و لیمووونن معرفووی کردنوود

منابع دارویوی بوا اثورات ضودباکتریایی و ضودقارچی

(.)Khajeh et al., 2004

گیاهی در درمان بیماریهوا اعتقواد دارنود (

جدید در نظور گرفتوه شووند .در طوب سونتی ایوران،

 Mahboubiو  Kazempourدر مطالعووووهای بووووه

اسووتفاده ازگیاهووان دارویووی در درمووان سوووختگیهووا،

مقایسه ترکیبات شیمیایی و اثرات ضد میکروبی زنیوان

ناراحتیهای پوستی ،بیماریهای عفونی ،سوپتی سومی

و مرزه پرداختند .آنها تیمول ،گاما-ترپینن و سویمن را

;Oussalah et al., 2007

بهعنوان مهمترین ترکیبات زنیان معرفی کردند و نشان

 .)Shahidi, 2004گیووواه کووواکوتی بوووا نوووام علموووی

دادند که زنیان در مقایسه با مرزه اثورات ضودمیکروبی

 ziziphora tenuiorاز گیاهی از تیره نعنائیان است که

بیشتری دارد (.)Mahboubi and Kazempour, 2011

و التهواب متوداول اسوت (

کاربردهای غذایی و دارویی دارد .بوتوههای ایون گیواه

در خصوص گیاه دارویوی کواکوتی نیوز مطالعواتی

چند ساله پرپشوت بووده و ارتفوا آن بوین  27توا 57

صورت پذیرفته است  Mahboubiaو همکوارانش 44

سانتیمتر میباشد و دارای گلهای بونفش اسوت .ایون

ترکیب را در روغن کاکوتی شناسایی کردند که در این

گیاه اغلب در درمان اختالالت گوارشی نظیر اسوهال و

میان آلفا ترپینئول ،تیمول و استات ژرانیل از مهمتورین

دل پیچه کار برد دارد (.)Zargari, 1995

آنها بودند .در مطالعه آنان همچنین اثرات ضدمیکروبی

Trachyspermum

روغن این گیاه دارویی علیوه قارچهوای سواپروفیت و

 copticum L.از تیره چتریان کوه میووه وریشوه آن در

همچنووین سووودوموناس آئروژینوووزا ،انتروکوکوووس

طب سنتی مورد توجه میباشد و دارای اثرات درموانی

فکووالیس و باسوویلوس سوورئوس بووه اثبووات رسووید

متعددی همانند اثرات آنتی سپتیک ،کاهنده کلسوترول

(.)Mahboubia et al., 2012

میوووه زنیووان بووا نووام علمووی
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لووذا بووا توجووه بووه کثوورت رویشووگاههووای طبیعووی

سودوموناس آئروژینوزا 5و یرسینیا انتروکولیتیکا 5بودنود و

گونههای فوق در روستاهای شهرستان اسوتان گلسوتان

باکتریهوووای گووورم مثبوووت موووورد آزموووون شوووامل

و از طرفووی شووهرت و اسووتفادههای فراوانووی کووه از

اسوووووتافیلوکوکوس اورئووووووس ،0اسوووووتافیلوکوکوس

فرآوردههای مختلف این دو گیاه بهصوورت منفورد یوا

اپیدرمایوودیس ،0انتروکوکوووس فکووالیس 3و باسوویلوس

ترکیبووی بووهعنوووان مقوووی ،ضداسپاسووم ،ضوودالتهاب و

سرئوس 17بودند که همگوی آنهوا ازسوازمان پووهشوهای

ضدعفونیکننده قوی در درمان بیماریهای مختلف از

علمی و صنعتی ایران تهیه شدند .پس از تهیه عصوارهها

جمله دل درد ،دیسمنوره ،اسهال و عفونتهای قارچی

جهت تعیین اثر ضدباکتریایی آنها از دو روش دیسوک

پوست میشود ،این تحقیق برای نخستین بار در شرق

دیفیوژن ،چاهک استفاده شد.

استان با هدف بررسی فعالیوت ضودباکتریایی عصواره

روش ديسک ديفيووژن :در روش دیسوک دیفیووژن

اتانولی میوه گیاه زنیان و بورگ گیواه کواکوتی علیوه 3

دیسوکهای بالنوک سواخت شورکت پوادتن طوب در

گونه از بواکتری ،بوا اسوتفاده از روشهوای دیسوک و

لولههای حاوی رقتهای تهیه شده از عصوارهها قورار

چاهک انجام گردید.

گرفت و بعد از  5تا 17دقیقه ،دیسوکهوا را در دموای
 30درجه سانتیگراد انکوبه توا کوامالخ خشوک شوده و
جهت دیسکگذاری آماده شود (.)Cook, 2008

مواد و روشها
عملیات صحرایی به منظور شناسایی رویشگاههای

از تموووام سوووویههای باکتریوووایی ،سوسپانسووویون

طبیعی گیاهان مورد نظر در نواحی روستایی شهرستان

میکروبووی معووادل لولووه 7/5

مووک فارلنوود (cfu/ml

آزادشهر واقوع در اسوتان گلسوتان انجوام گرفوت و در

)1/5×170

فوووروردوینمووواه  1332میوههوووای گیووواه زنیوووان

محی مولرهینتون آگار کشت یکنواخوت انجوام شود.

( )Trachyspermum copticum L.و بورگهوای گیواه

آنگاه دیسکهای حاوی غلظتهای مختلف عصارهها،

کوواکوتی ( ،)Ziziphora tenuior L.جمووعآوری در

روی سط محی کشت آگار قرار داده شدند .پلیتها

شرای مناسب (تاریک و خشک) نگهداری و بوهطوور

بهمودت  24سواعت در دموای  30درجوه سوانتیگراد

کامل خشوک شودند .بعود از خشوک شودن ،عصواره

انکوبه شده و نتایج اثر ضودباکتریایی بوا انودازهگیوری

اتووانولی گونووهها بووا روش پرکوالسوویون و اتووانول 07

قطر هاله عدم رشد اطراف دیسکها ثبوت شود .بورای

درصد استخراج گردید .پوس از عصوارهگیوری عمول

حصول اطمینان ،این آزمایش برای هر سوویه بواکتری

جداسازی حالل ،از دستگاه روتاری با روش تقطیور در

دو بار تکرارگردید و میانگین قطر هاله عودم رشود در

خالء انجوام شود ( )Cook, 2008و سوپس رقتهوای

دو بار تکرار بهعنوان قطر نهایی ثبت شد .همچنوین از

متوووووالی در غلظتهووووای  125 ،257 ،577و 52/5

دیسک حاوی پروپیلن گلیکول بهعنووان کنتورل منفوی

میلیگرم بر میلیلیتر از آن تهیه شد.

استفاده گردید.

تهیه شد و از ایون سوسپانسویون در سوط

باکتریهای گرم منفی موورد آزموون شوامل اشریشویا
کووولی ،2سووالمونال تیفووی موریوووم ،3شوویگال دیسووانتری،4

4. Pseudomonas aeroginosa
5. Yersinia entrocolitica
6. Staphylococcus aureus
7. Staphylococcus epidermidis
8. Entrococcus faecalis
9. Bacillus cereus

1. Escherichia coli
2. Salmonella typhimurium
3. Shigella dysenteriae
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روش چاهوووک :در روش چاهوووک از سوسپانسووویون

نشان دادند .حساس ترین باکتریها نسوبت بوه غلظوت

میکروبی معادل نیم مک فارلند بور سوط محوی کشوت

 577میلیگرم در میلیلیتر عصواره اتوانولی گیواه زنیوان

مولر هینتون آگار به صورت یکنواخوت کشوت داده شود.

علیووووه بوووواکتری اسووووتافیلوکوکوس اپیدرمایوووودیس،

سپس با استفاده از چوب پنبه سوورا کون چاهکهوایی

استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس بهترتیوب

با قطر  0میلیمتر حفر کرده و با سمپلر  177میکرولیتوری

با قطر هاله عدم رشد  20 ،37و  25میلیمتر بودند .ایون

از غلظتهای مختلف عصوارهها در چاهکهوا ریختوه و

اثر ضد باکتریایی حتی در غلظتهوای  52/5میلویگورم

بهمدت  24ساعت در دمای  30درجه سانتیگوراد انکوبوه

در میلیلیتر نیز مشاهده شد (جدول  )1و حساستورین

شد .پس از این مدت با اندازه گیری قطر هاله عدم رشود

باکتریها نسبت به غلظت  577میلی گرم بور میلویلیتور

در اطراف چاهکها حساسیت یوا مقاوموت باکتریهوای

عصوواره اتووانولی گیوواه کوواکوتی علیووه اسووتافیلوکوکوس

مورد آزمون تعیوین شود ( Joshi et al., 2009; walter et

اورئوووس ،یرسووینیا انتروکولیتیکووا و اسووتافیلوکوکوس

.)al., 2011; Cowan, 1999

اپیدرمیدیس بهترتیب با قطرهالوه عودم رشود  25 ،25و
 22میلوویمتوور بودنوود .ایوون اثوور ضوودباکتریایی حتووی در

نتايج

غلظتهای  5225میلیگرم در میلیلیتر نیز مشاهده شود

یافتههای مستخرج از جوداول  1و  2نشوان داد کوه

(جدول  .)2حساسیت این باکتریهوا بوا روش دیسوک

عصاره اتانولی هر دو گیاه علیه اکثور باکتریهوای موورد

دیفیوژن نیز مورد تایید قرار گرفت.

مطالعه اثرات ضدباکتریایی مخصوصاخ در روش چاهوک

جدول .1اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه زنیان علیه  3گونه باکتریایی به روشهای دیسک و چاهک
Disk diffusion method
250mg/
125mg/
62.5mg/
ml
ml
ml
0
0
0
17
13
9
0
0
0
9
0
0
16
12
0
8
0
0
8
0
0
14
10
9
11
0
0

500mg/
ml
9
20
9
11
20
10
10
17
14

Well diffusion method
250mg/
125mg/
62.5mg/
ml
ml
ml
9
0
0
27
24
21
0
0
0
14
10
0
29
26
21
13
10
8
9
8
0
19
17
13
20
16
14

S.N ORGANISMS
500mg
.
/ml
1
E.coli
*12
2
S.aureus
28
3
P.aeroginosa
9
4
E.feacalis
16
5
S.epidermidis
30
6
S.dysentry
16
S. typhimurium
7
11
Y.entrocolitica
8
21
9
B.cereus
25
)*Zone Of Inhibition (mm

جدول  .2اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه کاکوتی علیه  3گونه باکتریایی به روشهای دیسک و چاهک
Disk diffusion method
250mg/
125mg/
62.5mg/
ml
ml
ml
0
0
0
13
10
0
0
0
0
0
0
0
14
10
0
0
0
0
0
0
0
16
12
9
14
10
0

500mg/
ml
9
16
10
0
16
9
9
18
16

Well diffusion method
250mg/
125mg/
62.5mg/
ml
ml
ml
12
11
10
24
22
20
13
11
9
0
0
0
19
16
10
10
9
0
11
10
0
24
22
12
19
16
14
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S.N ORGANISMS
500m
.
g/ml
1
E.coli
*15
2
S.aureus
26
3
P.aeroginosa
14
4
E.feacalis
8
5
S.epidermidis
22
6
S.dysentry
14
7
S. typhimurium
13
8
Y.entrocolitica
25
9
B.cereus
21
)*Zone Of Inhibition (mm
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حساسیت بیشتر باکتریهای گرم مثبت در مقایسوه

بحث
اثرات دارویی گیاهان بومی و معطر در هور منطقوه

با باکتریهای گرم منفی در برابر عصوارههای گیاهوان،

به حضور متابولیتهای ثانویوه آنهوا وابسوته اسوت .از

در مطالعووات متعووددی ازجملووه در آمریکووای جنوووبی

آنجایی که اکوسیسوتمها و شورای متفواوت آن نقوش

( ،)Paz et al., 1995آفریقوا (

;Kudi et al., 1999

استرالیا ( Palombo et al.,

مهمی در بیوسنتز متابولیتهای ثانویه و اثرات دارویی

 )Vlietinck et al., 1995و

آنها دارند و اینکه عواملی چون درجه حرارت ،میوزان

 )2001گزارش شده اسوت .مطالعوات نشوان داده کوه

بارندگی ،شدت نور و ارتفا از سط دریا کوه تعیوین

دیووواره سوولولی بوواکتریهووای گوورم مثبووت نسووبت بووه

کننده اقلیم یک منطقه است ،از جمله مهمترین عوامول

بووواکتریهوووای گووورم منفوووی در مقابووول بسووویاری از

محیطی تاثیر گوذار در تجموع متابولیتهوای ثانویوه و

آنتوویبیوتیووکهووا ،ترکیبووات شوویمیائی ضوودمیکروبی

اثرات دارویی آنها اسوت ( ،)Davise et al., 1994لوذا

( )Kritika et al., 2007و حتوی بسویاری از داروهوای

برداشت گیاهوان از رویشوگاههوای طبیعوی و بررسوی

گیواهی ( )Sharifa et al., 2008حساسویت بیشووتری

اثرات دارویوی آنهوا در زیسوتگاههوای طبیعوی بسویار

دارند .وجود الیوه لیپووپلی سواکاریدی دیوواره و نیوز

ضووروری اسووت ( )Mazandarani et al., 2011و از

فضای پری پالسمیک از دالئل مهم این مقاومت نسبی

آنجاییکه بررسی اثورات ضود باکتریوایی فراوردههوای

گوورم منفیهوووا مووویباشووود PriscilaG Mazzola .و

طبیعووی گیاهووان علیووه باکتریهووای عاموول فسوواد و

همکارانش نیز نشان دادند که باکتریهای گورم منفوی

مسوومومیتهای غووذایی بووهمنظووور جووایگزین کووردن

نسبت به عوامل شیمیایی مقاومتراز انووا گورم مثبوت

نگهدارنوودههای طبیعووی مشووتق از گیاهووان بووه جووای

هستند (.)Cock, 2008; Tortora et al., 2001
در بررسیهای مشوابه دیگور نشوان دادنود کوه در

نگهدارندههای شیمیایی در سالهای اخیر بسویار موورد

روش چاهک اثور ضود باکتریوایی ادویوهها و گیاهوان

توجه قرار گرفته است.
نتایج این تحقیوق (جوداول  1و  )2نشوان داد کوه

دارویی بیشتر از روش دیسک بوود ( )Indu, 2006کوه

عصوواره هوور دو گیوواه مخصوص واخ در روش جاهووک از

این یافتهها با نتوایج تحقیوق موا مطابقوت دارد و ایون

عملکرد ضدباکتریایی بیشتری برخوردار بوود و اینکوه

پدیده میتواند به میزان نفوو موواد مووثره گیاهوان در

باکتریهای گرم مثبت از حساسیت بیشتری نسبت بوه

دیسکهای کاغذی بالنک کم بووده و بنوابراین میوزان

باکتریهای گرم منفی برخوردار بودند.

انتشار مواد موثره ،از دیسک بوه سوط محوی کشوت
باکتری کمتر از میزان نفو ادویه از چاهوک بوه داخول

نتایج تحقیق حاضور حساسویت باکتریهوای گورم

محی کشت است.

مثبت از جمله استافیلوکوکوس اورئووس و باسویلوس
سوورئوس را نشووان داد .در مطالعووات مشووابه شووهال

در بررسی مشابه که توسو مهرابیوان و همکواران

Akgül

( )1305انجووام گرفووت ،حساسوویت باکتریهووای گوورم

در ترکیه حساسیت باکتریهوای گورم مثبوت همچوون

منفی (اشریشویا کوولی ،شویگال دیسوانتری ،سوالمونال

اسووووتافیلوکوکوس اورئوووووس ،اسووووتافیلوکوکوس

تیفی ،سوالمونال پواراتیفی و کلبسویال کسوی توکوا) را

اپیدرمایووودیس ،باسووویلوس سووورئوس و باسووویلوس

نسبت به عصاره گیاه کاکوتی نشان دادند و در بررسی

سابتیلیس را نسبت بوه اسوانس کواکوتی نشوان دادنود

اسانس گیاه آن عملکرد را به ترکیبات آلفوا-ترپینئوول،

(.)Kivanç and Akgül, 1986

تیمول و استات ژرانیل موجود در اسانس گیاه کاکوتی

سلطانینواد و همکارانش همچنوین  Kivançو
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نسبت دادند و اینکه کمیت و کیفیت آن مواد موثره در

تاثیر اقالیم مختلوف و اثورات دارویوی آنهوا بوه اثبوات

رویشگاههای مختلف و عملکرد ضدباکتریایی آنها نیوز

رسوویده اسووت ،بنووابراین انجووام تحقیقووات مشووابه در

مت یر گزارش گردیود و ایون موضوو در توایی تواثیر

رویشگاههای مختلف بهمنظوور دسوتیابی بوه ترکیبوات

عوامل محیطی در کیفیت مواد مووثره و عملکورد ضود

بهینه ضدباکتریال و تولید داروهای مووثر و کوم خطور

باکتریایی و ضدقارچی آنها علیه قارچهای سواپروفیت

طبیعی در بحث پیشگیری و درمان بیماریهای عفونی

و همچنووین سووودوموناس آئروژینوووزا ،انتروکوکوووس

پیش از پیش ضروری است.

فکووالیس و باسوویلوس سوورئوس بووه اثبووات رسووید

نتيجهگيري نهايي

(.)Mahboubia et al., 2012

در این پووهش عصواره اتوانولی دو گیواه معطور و

صووالحی و همکوواران نیووز در مطالعووهای دیگوور

بومی زنیان وکاکوتی کوه از رویشوگاههوای طبیعوی در

حساسوویت باکتریهووای گوورم منفووی اشریشوویا کووولی،

شهرستان آزادشهر در استان گلستان جموعآوری شوده

کلبسوویال پنومونیووه و سووودوموناس آئروژینوووزا را بووه

بودند علیه باکتریهای گرم مثبت و گورم منفوی موورد

ترکیبات سوینئول ،کوارواکرول ،تیموول ،گاموا-تورپینن

بررسی به خصوص در روش چاهک اثر ضد باکتریایی

اسووانس دو گیوواه زنیووان و کوواکوتی نسووبت دادنوود کووه

نشان دادند و از آنجایی که فراوردههای طبیعی با منشأ

عملکرد ضدباکتریایی آنها بسته به کیفیت و کمیوت آن

گیوواهی نقووش مهمووی در یووافتن دارو جهووت درمووان

مواد موثره در رویشگاههای مختلف ت ییر کرده اسوت

بیموواریهووا دارنوود و بووا توجووه بووه افووزایش مقاومووت

(.)Salehi et al., 2005; Marino et al., 1999

آنتیبیوتیکی در میان باکتریهوای بیمواریزا جسوتجوی

 Ozturkو Ercisliنشووان دادنوود کووه اسووانس گیوواه

مواد ضدمیکروبی جدید بسیار حائز اهمیت مویباشود.

کاکوتی اثر ضدباکتریایی بیشوتری نسوبت بوه عصواره

همچنین مطالعه متابولیسم و مکانیسم عمول ترکیبوات

متانولی آن دارد .آنها این اثرات را به ماده پولگون ،کوه

موجود در این گیاهان میتواند بوه سواخت داروهوای

ترکیب اصلی تشکیلدهنده اسانس کواکوتی مویباشود

جدید و موثرکمک کند.

نسووبت دادنوود .آنهووا نشووان دادنوود کووه پولگووون علیووه
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سووالمونال انتریکووا و انتروبوواکتر ائروژنووز بوور خووالف
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