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 24/9/99پذیرش مقاله:     21/8/99 دریافت مقاله: 

 

. در اسـت شـدهیرفتهپذکشور دنیا رایج است و مصرف آن در طب سنتی و بین عموم مردم  50یش از استفاده از دودهاي طبی در ب مقدمه:
 عنوانبـهسینا و زکریاي رازي استفاده از دود موادي چون اسپند و سرگین االغ مـاده فرهنگ بومی ایران، طبق نظر پزشکان قدیم چون ابن

هـاي انـدام ها و چشم، عفونت مقعـد و عفونتینوسعفونت سهاي حاصل از سوختگی، یژه زخموبه هاعفونت زخمترکیبی دارویی براي رفع 
ر تعـدادي دود حاصل از سوختن سرگین االغ ماده (عنبرنسارا) بـ اثرات آنتی باکتریالهدف از این مطالعه بررسی  تناسلی زنان مرسوم است.

 است.ادرار بیماران  و هاي زخمعفونت جدا شده ازهاي از باکتري

 -mg/ml 100 هـايآوري شد. اثرات آنتـی باکتریـال غلظتجمع %50دود حاصل از سوزاندن سرگین االغ ماده در متانول  ها:واد و روشم
 .شد یبررسبیماران  عفونت باکتري جدا شده از 8باکتري استاندارد و  6دیسک بر  انتشار درشده، با روش يآورجمعدوده  2/3

 18و قطـر  Micrococcus luteus متـردر سـویه اسـتانداردمیلی 12با قطر هالـه  mg/ml 100 مهاري در غلظت ین هالهترزرگب ها:یافته
مثبـت جـدا شـده از بیمـاران، هـاي گرممیـان باکتري بود. در همین غلظـت در Klebsiella pneumoniaeسویه استاندارد در  مترمیلی

قطـر ین هاله مهاري بـا تربزرگمنفی جدا شده از بیماران هاي گرمو در بین باکتري S. epidermidis درمترمیلی 21بیشترین قطر مهاري با 
 .مشاهده شد Proteus mirabilisدر سویه متر میلی 17

 هاي مـورد مطالعـهویهاز دود حاصل از سوختن سرگین االغ ماده در س شده مشاهدهباکتریال با توجه به اثرات آنتیگیري: بحث و نتیجه
تـوان بـر طبـق می، الت دارنـدهاي چشم و سینوس نیز دخاغلب در ایجاد عفونتهستند و  بیماران ادرارو زخم  هايعفونت دا شده از ج که

 .استفاده کردها پزشکان قدیمی از این ترکیب براي رفع این عفونت نظرات

 . بیماران و ادرار زخم ، دودهاي طبی، عنبرنسارا، اثرات آنتی باکتریال، عفونت هاي کلیدي:واژه
 

 کیدهچ
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 مقدمه
از  هاعفونتسال است که مردم براي رفع  70در حدود 

ایـن عوامـل ضـد  اگرچهکنند. یمها استفاده آنتی بیوتیک

میکروبی سـبب نجـات بسـیاري از مـرگ شـده اسـت امـا 

اســتفاده مکــرر از ایــن عوامــل ســبب ایجــاد اســترس در 

ومـت بـه آنتـی ها و به دنبـال آن ایجـاد مقایزمارگانیکروم

د میکروبـی مقاومت به عوامل ض .)1(ها شده است بیوتیک

ــی از  ــرمهمیک ــلت ــانی و دالی ــالت جه ــزایش  ین معض اف

ــاوممرگ ــیاري از ا یره ــی بس ــد داروی ــت چن ــت. مقاوم س

هــاي گــرم مثبــت و گــرم منفــی منجــر بــه ایجــاد يباکتر

 . )2(شود یرقابل درمان میغهاي عفونت

قـرن از صـنعت یمناز پـس از گذشـت بـیش  متأسفانه

داروســازي تعــداد بســیار کمــی از عوامــل ضــد میکروبــی 

 مــؤثرعوامــل ضــدمیکروبی غیــر  و جــایگزین شــدهساخته

بیـوتیکی در یآنت. بنابراین با افـزایش مقاومـت )1( اندشده

هــا پیــدا کــردن ترکیبــات جدیــد دارویــی و میکروارگانیزم

تریـایی هاي باکهاي جدید براي درمان عفونتتدوین روش

بهداشـت م سـازمان رسـد. طبـق اعـالیمضروري به نظـر 

جهانی در حال حاضر داروهاي سنتی و جایگزینی آنهـا بـا 

اسـتفاده و افـزایش سـالمت عمـومی  برايداروهاي جدید 

 اند. پیش مورد توجه قرارگرفته از یشببسیار 

 صـورتبهین موادي که در سراسر جهان ترمهمیکی از 

شـود گیاهـان هـا اسـتفاده میعفونتسنتی بـراي درمـان 

دارویی هستند و در حدود هزار سال درمان بیماري و رفـع 

ها در انسان و حیوانات در انحصـار گیاهـان دارویـی عفونت

هـاي اسـتفاده از ترین راه. یکـی از سـاده)4،3(بوده اسـت 

گیاهان دارویـی استنشـاق دود حاصـل از ایـن گیاهـان در 

کشـور دنیـا اسـتفاده از  50از بـیش  سـت. درا دماي بـاال

دودهاي طبی حاصل از سوزاندن گیاهـان یـا مـواد دفعـی 

هـا و کنند با همـان روشحیواناتی که از گیاهان تغذیه می

ن عفونی کـردهـا و ضـدمقادیر قـدیم بـراي درمـان عفونت

 ). 5، 3محیط، مرسوم است (

شده نشان يآورجمعدر مطالعات آماري اخیر اطالعات 

ه به دلیل در دسترس بودن و ارزان بـودن ایـن دهند کیم

ــان  ــراي درم ــاي ســنتی ب ــان، اســتفاده از دوده ــوع درم ن

دهـان و دنـدان در میـان  ،هاي چشمی، گوش، ریـهعفونت

مردم بسیاري از کشورها مانند چین، روسـیه و تعـدادي از 

در  چنــینهــمکشـورهاي اروپــایی داراي مقبولیــت اســت. 

فیـل بـراي درمـان تشـنج کشورهاي آفریقایی از سـرگین 

شود. در ایران نیـز کودکان و سردردهاي مزمن استفاده می

ــاده  ــرگین االغ م ــوزاندن س ــل از س ــتفاده از دود حاص اس

آوري شـده اسـت بـراي جمع(عنبرنسارا) که در فصل بهار 

هـاي التهـابی هاي دهان، گوش میانی و زخمدرمان عفونت

 . )7-5(قدمتی دیرینه دارد 

شده است که خـواص دارویـی کید أتخیر در مطالعات ا

نـوع علوفـه  ،عنبرنسارا به شرایط محیطی، رژیم غذایی دام

). اطباي قدیمی 3برداري بستگی دارد (مراتع و فصل نمونه

یـاي رازي در کتـاب زکر چون ابن سـینا در کتـاب قـانون،

الحاوي و حکیم عقیل خراسانی در کتـاب مخـزن االدویـه 

ــتفاده از صــراحتبه ــه اس ــارا  ب ــرايدود عنبرنس ــان  ب درم

. تحقیقـات اولیـه بـراي )10-8(انـد یـد کردهتأکها عفونت

در دانشگاه  2010بررسی اثرات درمانی عنبر نسارا در سال 

پروپیلن  در حاللیه شودهانشهید بهشتی با تهیه محلول 

 . )3( شدگالیکول انجام 

ــه  ــه ب ــا توج ــهب ــن ک ــتاها و  ای ــی در روس ــراد محل اف

ها درمان عفونت برايي ایران از دود عنبرنسارا هاشهرستان

کنند انجام مطالعات روي آن ضروري بـه نظـر استفاده می

رسد. هدف از ایـن مطالعـه بررسـی اثـر دود حاصـل از می

 سویه بـاکتري 6عنبرنسارا)  بر (سوختن سرگین االغ ماده 

هـاي سویه  باکتریـایی جـدا شـده از عفونت 8 واستاندارد 

ها هاي چشم، سـینوسختلف است که در عفونتبیماران م

 و زخم دخیل هستند. 
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 هامواد و روش
ــو ــتاندارد: یهس ــز  5هاي اس ــتاندارد از مرک ــویه اس س

هاي علمـی و هاي سازمان پژوهشکلکسیون میکروارگانیزم

نـد بود ها عبارتصنعتی ایران تحویل گرفته شد. این سویه

 از:
 Staphylococcus aureus (PTCC No: 1112), 

Escherichia coli (PTTC No:1330), 
 Micrococcus luteus (PTCC No: 1110) 

 Bacillus cereus (PTTC No: 1053), 
  No: 1015), Klebsiella pneumoniae (PTTC No: 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC No: 27853) و سویه    

 از شرکت پادتن طب خریداري شد.که 

و ادرار بیمــاران در ایــن  ســویه جــدا شــده از زخــم 8

پژوهش اسـتفاده شـد کـه از آزمایشـگاه تشـخیص طبـی 

ها با این سویه .ه شدزهرا تحویل گرفتینبوئشمس در شهر 

ي گذارشـمارهییدیه تشخیص از شرکت ایرانیان پیشـگام تأ

 ند از:بود و عبارت ندشد
Staphylococcus aureus (IP No: 4310), 
Staphylococcus epidermidis (IP No: 964111), 
Staphylococcus haemolyticus (IP No: 984211), 
Acinetobacter baumannii (IP No: 964110), 
Enterobacter aerogenes (IP No: 974310), 
 Yersinia enterocolitica (IP No: 984311), 
Enterococcus vancomycin resistance (IP 
No:984210)  

جدا شده از  Proteus mirabilis (IP No: 964211)و 

 کاتاتر.

تهیـه کشـت  ايبـرهاي کلنی کانت آگار محیط کشت

آنتـی  آزمـایشساعته و  مولر هینتون آگار براي انجام  24

 آزمایش برايهاي بالنک بیوگرام از شرکت کیولب، دیسک

دي متیـــل  وآنتـــی بیـــوگرام از شـــرکت پـــادتن طـــب 

 اري شدند.از شرکت بتاسل خرید (DMSO)سولفوکساید 

از  1399سرگین االغ ماده در اواخر فصـل بهـار سـال 

هاي مستقر در مراتع اطـراف بـوئین زهـرا یکی از دامداري

آوري شد. این فرآورده در ارلن ریخته شد و مستقیماً جمع

روي شــعله قــرار داده شــد. در حــین حــرارت دیــدن دود 

یک یله یک لوله رابط به وسبهمتصاعد شده از این فرآورده 

و روي همـزن  کـه در ظـرف یـخ %50ارلن حاوي متـانول 

دود  )11(). 1شـکل شـد (مغناطیسی قرار داشت هـدایت 

گراد در آون یسانتدرجه  50جمع شده در حالل در دماي 

یري شـد و بـه ازاي گاندازهخشک شد. وزن عصاره حاصل 

هاي هر گرم عنبرنسارا گزارش شد. از عصاره حاصل غلظت

mg/ml 100- 2/3  آزمــون حساســیت  بــرايتهیــه شــد و

 میکروبی استفاده شد.

 
 

آوري دود حاصل از سوختن مراحل استخراج و جمع .1شکل 
 عنبرنسارا

 
ها در محیط کشت کلنـی کانـت آگـار یهسویک از  هر

ساعته طبق استاندارد  24هاي و از کشت ندشد دادهکشت 

CLSI  سوسپانسیون باکتري مطابق غلظـت نـیم مکفارلنـد

هیه شـد. از ایـن سوسپانسـیون بـه صـورت چمنـی روي ت

 بـرايمحیط کشت مولر هینتون آگـار کشـت داده شـد و 

 13 هاي مهــاري در هــر پلیــتجلــوگیري از تــداخل هالــه

 يهامیکرولیتر از غلظت 20حاوي  دیسک 7متري،  سانتی

mg/ml 100- 2/3 در  شــدهحل از دودهDMSO  قــرار داده

کنترل  براي DMSOرولیتر میک 20شد. یک دیسک حاوي 

سـاعت  24هر پلیت قرار داده شد. پـس از  حالل در مرکز

هاي گراد و مشـاهده هالـهیسـانتدرجه  37ي در گرماگذار

ــوان میــزان مهــار رشــد  فقــدان ــه عن ــه ب رشــد قطــر هال

 .)12(د گیري و گزارش شمیکروارگانیزم اندازه
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 هایافته

 %50وزن خشک دوده جمـع شـده در حـالل متـانول 

گـرم یلیم 45/7 ±4/1پس از سوختن یک گرم عنبر نسارا 

 محاسبه شد.

نتــایج حاصــل از آزمــون ضــد میکروبــی نشــان داد بــا 

از mg/ml100- 2/3هاي حـاوي غلظـت یسـکداستفاده از 

هاي یهســودوده حاصـل از ســوختن عنبــر نســارا در همــه 

استاندارد مورد آزمون هاله مهاري رشد مشاهده شد (شکل 

 ).3و  2

هاي استاندارد گـرم یهسوبیشترین قطر هاله مهاري در 

ـــت  ـــت در غلظ ـــتاندارد  mg/ml 100مثب ـــویه اس در س

Micrococcus luteus  متـر مشـاهده شـد. یلیم 21با قطر

بود که هالـه  mg/ml 2/6بر این سویه  مؤثرکمترین غلظت 

 Bacillusمتر ایجاد نمود. در سـویه یلیم 8مهاري با قطر 

cereus  باسیل گرم مثبت اسـتاندارد اسـتفاده  عنوانبهکه

متـر میلی 11قطر هاله مهاري  mg/ml 100شد در غلظت 

 ).3مشاهده شد (شکل 

 
 هاي استانداردیهسواز دوده عنبرنسارا در  mg/ml 100- 2/3ي هاغلظتیجادشده در اي مهاري هاهاله. 2شکل 

A :Micrococcus luteus B :Staphylococcus aureus C : Bacillus cereus D :Escherichia coli E :Klebsiella 

pneumoniae F :Pseudomonas aeruginosa 
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 هاي استانداردیهسواز دوده عنبرنسارا در تعدادي از  mg/ml 100 غلظتیجادشده در اي مهاري هاهاله. 3شکل 

A :Bacillus cereus B :Escherichia coli C :Klebsiella pneumoniae 

ــون در ســویه  ــورد آزم ــی م ــرم منف هاي اســتاندارد گ

با قطـر هالـه  mg/ml 100بیشترین قطر مهاري در غلظت 

 Klebsiella pneumoniaeمتـر در سـویه یلیم 18مهـاري 

مشاهده شد. کمترین قطر هالـه در ایـن سـویه در غلظـت 

mg/ml 25  متر مشـاهده شـد.یلیم 11با قطر هاله مهاري 

نیز فقـط  P. aeruginosaو  E.coli دهاي استانداریهسودر 

 8 و 14قطر هاله مهاري به ترتیب  mg/ml 100غلظت در 

 )1جدول (متر مشاهده شد. یلیم

هاي گـرم مثبـت جـدا شـده از بیمـاران در بین سـویه

هاي مختلـــف گونـــه هاي مهـــاري درین هالـــهتـــربزرگ

Staphylococcus  ین قطـر تربزرگ .)4شکل (مشاهده شد

ـــاري ـــه مه  .Sدر ســـویه  mg/ml 100در غلظـــت  هال

epidermidis  ــزان ــا می ــد. در یلیم 21ب ــر مشــاهده ش مت

در سـه  شـدهمشاهدههاي نیز قطر هالـه mg/ml25 غلظت

 S. haemolyticus  و S. aureus، S. epidermidis  سویه

 متر بود.میلی 11و  14، 12قابل مالحظه و به ترتیب 
ي هاغلظتهاي حاوي هاي استاندارد مورد آزمون پس از قرار دادن دیسکدر سویه شدهمشاهدهمتر) ییل(م يمهارهاي : قطر هاله1جدول 

 مختلف از دوده حاصل از سوختن عنبر نسارا
هاي استانداردسویه  )mg/mlسارا (از عنبر ن شدهاستخراجدود  شدهاستفادههاي غلظتهاي مهاري درقطرهاله  

1/3  2/6  5/12  25 50 100 
S. aureus (PTCC 1112) ---- ---- 8 11 14 17 

Micrococcus luteus (PTCC 1110) --- 8 11 12 16 21 

Bacillus cereus (PTCC 1015) --- --- --- --- --- 11 

E. coli (PTCC 1330) --- --- --- --- --- 14 

Klebsiella pneumoniae (PTCC1053) --- --- --- 11 13 18 

P. aeruginosa (ATCC 27853) --- --- --- --- ---- 8 
 

ــویه ــیدر س ــرم منف ــاران  هاي گ ــده از بیم ــدا ش ج

 Proteus mirabilisین قطر هاله مهاري در سـویه تربزرگ

متر مشاهده شـد. میلی 17و میزان  mg/ml 100در غلظت 

هاي مهاري قابـل مالحظـه نیز هالهتر ینیپاهاي در غلظت

هاي ). در سـایر سـویه2در این سویه مشاهده شد (جدول 

ــی جــدا شــد ــرم منف ــط در گ  Yersiniaه از بیمــاران فق

enterocolitica  وAcinetobacter baumannii  و فقـط در

 8و  13قطر هالـه مهـاري بـه ترتیـب  mg/ml 100غلظت 

ها نیـز هالـه مهـاري یهسـومتر مشاهده شد. در بقیـه یلیم

 مشاهده نشد.

هاي باالتر دوده عنبـر نسـارا بـر بررسی اثر غلظت براي

هـم هالـه  mg/ml 100هـا در غلظـت هایی کـه در آنسویه

مهاري با قطر بسیار کم بود یا اصالً هالـه مهـاري مشـاهده 

نیز تهیه شـد و بـراي  mg/ml 500-100 يهانشد، غلظت

تکـرار  مجدداًهاي مقاوم آزمون ها نیز در باکترياین غلظت

 .)5شکل (شد 
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 یمارانبهاي جدا شده از از دوده عنبرنسارا در سویه 100- 2/3 (mg/ml)هاي یجادشده در غلظتاهاي مهاري هاله .4شکل 

A: Staphylococcus aureus. B: Staphylococcus epidermidis. C: Staphylococcus haemolyticus. D: Proteus mirabilis 

 
 ا شده از بیمارانهاي جداز دوده عنبرنسارا در سویه 500- 100 (mg/ml)هاي یجادشده در غلظتاهاي مهاري هاله .5شکل 

A: Pseudomonas aeruginosa B :Yersinia enterocolitica C : Acinetobacter baumannii 
D:  Enterobacter aerogene E: Enterococcus vancomycin resistance 

با افزایش غلظت و در  Enterococcus Van Rدر سویه 

ه به ترتیب هال 500و  mg/ml 200،300 ،400 هايغلظت
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متر مشاهده شد. در یلیم 17و  15، 14، 11مهاري با قطر 

هالـه  3ها نیز با افـزایش غلظـت طبـق جـدول سایر سویه

 مهاري مشاهده شد. 

ــه از میکروارگانیزم P. aeruginosaدر ســویه  ــاي ک ه

 ،سـت بـا افـزایش غلظـتا هـابیوتیکیآنتمقاوم بـه اکثـر 

 mg/mlلظـت متر در غیلیم 14افزایش قطر هاله مهاري تا 

 مشاهده شد. 500
هاي مختلف هاي حاوي غلظتهاي جدا شده از بیماران پس از قرار دادن دیسکدر سویه شدهمشاهدهمتر) میلی( يمهاري هاهالهقطر  .2جدول 

 از دوده حاصل از سوختن عنبر نسارا
یمارانبهاي جدا شده از سویه  )mg/mlاز عنبر نسارا ( شدهاستخراجود د شدهاستفادههاي غلظتدر  يمهاري هاهالهقطر  

1/3  2/6  5/12  25 50 100 
S. aureus --- --- 9 11 12 14 

S. epidermidis --- ---- 8 14 16 21 
S. haemolyticus --- --- --- 12 14 16 

Proteus mirabilis --- 8 10 12 14 17 

Enterobacter aerogenes --- --- --- --- --- --- 

Yersinia enterocolitica --- --- --- --- --- 13 

Acinetobacter baumannii --- --- --- --- --- 8 

Enterococcus vancomycin R --- --- --- --- --- --- 

ي باالتر از هاغلظتهاي حاوي یسکدهاي جدا شده از بیماران پس از قرار دادن یهسودر  شدهمشاهدهمتر) یلی(م يمهاري هاهالهقطر . 3جدول 
mg/ml 100 از دوده حاصل از سوختن عنبر نسارا 

ز بیماراناهاي جدا شده سویه  
 

 )mg/mlاز عنبر نسارا ( شدهاستخراجدود  شدهاستفادههاي غلظت در يمهاري هاهالهقطر 
100 200 300 400 500 

Enterobacter aerogenes --- --- 9 15 17 

Yersinia enterocolitica 31  16 21 25 27 

Acinetobacter baumannii 8 8 10 11 13 

Enterococcus Van R --- 11 14 15 17 

P. aeruginosa 8 9 5/10  12 14 

 

 گیريبحث و نتیجه
استفاده از داروهاي گیاهی پیشینه بسـیار طـوالنی در 

در حـال حاضـر  این که باایران و بسیاري از کشورها دارد. 

شوند ولی بیش مصنوعی ساخته می ورتصبهبیشتر داروها 

ی با تغییراتی نوعبهسوم آنها منشأ گیاهی داشته و یا از یک

هـاي اند. یکـی از راهیدشـدهتولپس از استخراج از گیاهان 

متــداول بــراي اســتفاده از ایــن گیاهــان، ســوزاندن آنهــا و 

سـوزاندن و استنشـاق  سـت.ا استنشاق دود حاصل از آنهـا

هــان ســبب تولیــد شــدن ذرات بســیار دود حاصــل از گیا

کوچک و جذب بهتر ترکیبات حاصل از آنها خواهد شد. در 

ید تأکطب سنتی ایران نیز استفاده از دودهاي طبی بسیار 

شده است و استفاده از دود حاصل از سوختن سرگین االغ 

هاي یژه در اسـتانوبـهماده در بسیاري از شـهرهاي ایـران 

ارزان بـودن و سـادگی  ودن،بـ غربی به دلیل در دسـترس

 جملـه ازهـا درمـان بسـیاري از عفونت براي آن ازاستفاده 

هاي تنفسی، زخمی، سنگ کلیه، صـرع و گزیـدگی عفونت

 .)14، 5، 3(عقرب مرسوم است 

ي مختلـف هاگونـه جمله ازي باکتریایی هاگونهحضور 
Staphylococcus E.coli, Enterococcus, 

Acinetobacter ،p. aeruginosa, Enterobacter 

aerogenes ،Micrococcus ،Bacillus ،pneumoniae 

Proteus mirabilis و Klebsiella ــت زخم ــاي در عفون ه

هـاي تنفسـی هاي سـوختگی و عفونتیژه زخموبهمزمن و 

. در مطالعه شفیعی و همکاران که )16،15(ییدشده است تأ

وختن ، دوده حاصل از سـGC massبا روش کروماتوگرافی 

هگزان،  ی چونباتیترکاند وجود نموده تحلیلعنبر نسارا را 

کـه را  نیآم لیمت ي، بتا کاروتن، دتانی، آکونکیاست دیاس

ــی،  همگــی داراي خــواص آنتــی اکســیدانی، ضــد میکروب
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-هـمانـد. ضدقارچی و ضد التهابی هسـتند گـزارش نموده

گزارش شده است کـه هیـدرولیز عنبرنسـارا تولیـد  چنین

  .)6شود (ها میکند که سبب مهار رشد باکتريمی لیگنین

نیز عـالوه  2017در سال صفرپور دهکردي و همکاران 

در  مـوننیو ل نگولی، سراکولیگا بر گزارش حضور زایلون،

دوده عنبرنسارا اثرات درمانی این دوده را در کاهش انـدازه 

در ایـن  .انـددر موش صحرایی گزارش نموده و درمان زخم

تأکیــد شــده اســت کـه اثــر آنتــی باکتریــال دوده مطالعـه 

هاي عنبرنسارا بر دو میکروارگانیزم اصلی موجود در عفونت

ــی ( ــزایش  P. aeruginosa)و .aureus  Sزخم ــبب اف س

 ). 17، 3( سرعت در روند بهبود زخم است

ارا در مطالعه ما نیز اثرات آنتی باکتریال دود عنبـر نسـ

سی جدا شده از بیماران بررسویه  8سویه استاندارد و  6بر 

هایی از ایـن اثرات آنتی باکتریال این ترکیب در گونه و شد

 2019ي کــه در ســال امطالعــهدر  .ییــد شــدتأهــا باکتري

توســط احمــدیان و همکــاران روي اثــرات آنتــی باکتریــال 

و  S. aureusعصاره حاصل از دود عنبر نسارا بر دو باکتري 

E. coli غلظت  بود نیز در شدهانجامار با روش انتشار در آگ

mg/ml 20  متـر یلیم 9و  11به ترتیب هاله مهاري با قطر

 مشاهده شد. 

 شـدانجامدر مطالعه مـا کـه بـا روش انتشـار از دیسـک 

 عالوه بر مشاهده هاله مهـاري در حـدود ایـن غلظـت یعنـی

mg/ml 25 در غلظت کمتر یعنی در ،mg/ml 5/12  نیز قطـر

 .Sمتـر درسـویه اسـتاندارد یلیم 8ازه هالـه مهـاري بـا انـد

aureus  متر در سویه یلیم 9و با قطرS. aureus  جـدا شـده

در  E.coliاز بیماران مشاهده شـد. در مطالعـه مـا در سـویه 

متر مشـاهده شـد. یلیم 14هاله مهاري  mg/ml 100غلظت 

به دلیـل تفـاوت رژیـم  ممکن استتفاوت در این دو مطالعه 

 .)3(ي عنبر نسارا باشد آورجمعوت در زمان دام و تفا غذایی

اثـرات  2014در مطالعه شفیعی و همکـاران در سـال 

درصـد عنبـر نسـارا در دو گونـه  2آنتی باکتریال محلـول 

Streptococcus sanguinis و Enterococcus faecalis 

species دود  نداشتن در همین مطالعه سمیت .شدمشاهده

کـه یکـی از  L929یبروبالسـت عنبرنسارا بر رده سـلولی ف

. در )7(است  شدهگزارشاست نیز  طبیعیي سلولی هارده

ــل از  ــال دوده حاص ــی باکتری ــرات آنت ــز اث ــا نی ــه م مطالع

مقــاوم بــه  Enterococcusگونــه  عنبرنســارا بــر یــک

ــین در غلظت ــاي ونکومایس ــن  mg/ml 200ه ــاالتر ای و ب

 ترکیب مشاهده شد.

بخــور  2010ر ســال ددر مطالعــه پــروین و همکــاران 

 6مستقیم دوده عنبرنسارا بـدون حضـور حـالل بـه مـدت 

ـــه مهـــاري در ســـویه هـــاي  ثانیـــه ســـبب ایجـــاد هال

Pseudomonas aeruginosa  وStaphylococcus aureus 

). در مطالعه ما نیز که پـس از جمـع آوري دوده و 14شد (

حل کردن آن در حالل دي متیل سولفوکساید و اسـتفاده 

هاي اي مختلف این عصاره انجـام شـد در سـویههاز غلظت

Staphylococcus aureus  استاندارد و جدا شده از بیماران

هاي پایین این ترکیب هاله مهاري مشـاهده شـد در غلظت

که با روش به کار گرفته شـده در مطالعـه مـا در  در حالی

هـاي بـاالي در غلظت Pseudomonas aeruginosaسـویه 

mg/ml 100  عصــاره هالــه مهــاري مشــاهده شــد. از ایــن

اسـتفاده  اند که سـوزاندن عنبرنسـارا ومطالعات نشان داده

ثر ؤمـهـا مستقیم از دود آن در افزایش نفوذپـذیري سـلول

) شاید مشاهده هالـه مهـاري پـس از دوددهـی در 6است (

این زمان کوتاه در مطالعه پروین و همکاران به ایـن دلیـل 

 باشد.

 45/7 ±4/1اي هر گرم عنبر نسارا در این مطالعه به از

گرم دوده حاصل شد. در هر بار استفاده از عنبر نسارا یلیم

ن فـرآورده سـوزانده گرم از ای 20-30رایج حدود  صورتبه

شود که بر این اساس طبق نتایج حاصل از این مطالعـه می

گـرم دوده یلیم 150حـدود به ازاي این مقدار عنبرنسـارا 

 آمدهدستبهابق نتایج آنتی باکتریال شود که مطحاصل می

 ست.ا هارفع این عفونت برايدر این آزمون مقدار مناسب 
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تنـوع زیـاد داروهـاي صـنعتی و بـا توجـه بـه  وجود با

وجــود  دلیــلبســیاري از ایـن داروهــا بـه  نبودنیرگـذارتأث

 ومقاومت میکروبی به آنها هنوز هم در بسیاري از کشورها 

بـی یژه دودهـاي طوبـهاروهاي سـنتی یژه در ایران از دوبه

ابطه و لذا مطالعات بیشتر در این ر .شوداستفاده زیادي می

وهـا مناسـب ایـن دار مقـداراسـتفاده از  برايی رساناطالع

رسد. وجه تمایز این مطالعه با مطالعـات ضروري به نظر می

پیشین بررسی اثرات آنتـی باکتریـال دود حاصـل از عنبـر 

ده هاي استاندارد بر سویه هاي جدا شـیهسونسارا عالوه بر 

 از زخم و ادرار بیماران است.

مــواد دارویــی بــر پایــه دود حاصــل از ترکیبــات مختلــف 

هاي جدید مطالعاتی براي معرفی و تهیـه داروهـاي فرصت

نتــایج حاصــل از ایــن مطالعــه اثــرات آنتــی  جدیــد اســت.

ها تهاي دخیل در عفونباکتریال دوده عنبرنسارا بر باکتري

سـمیت نداشتن را تأیید کرد با توجه به مطالعات پیشین و 

طبق نظر  ،رسدیمبه نظر  طبیعیهاي این ترکیب بر سلول

رعایـت شـرایط  توان از این ترکیبـات بـااطباي قدیمی می

ي در فصل بهـار کـه تنـوع گیاهـان آورجمعمناسب مانند 

 درمان سـاده برايدارویی در زمان چراي دام بیشتر است، 

 حال مطالعات   ینا باها استفاده کرد. و در دسترس عفونت

 رسد.تر در این حیطه ضروري به نظر میجامع

 تشکر و قدردانی
نویسـنده مقالـه مراتـب قـدردانی و سـپاس خـود را از 

ــرکت یخ ــدیران ش ــازي م ــوئس ــرايزهرا ینب ــار در اخت ب ی

گذاشتن آزمایشگاه میکروبیولوژي این شرکت بـراي انجـام 

هاي این پژوهش، استاد ارجمند خانم دکتر حمیـده نآزمو

خـانم  دریـغ ایشـان و سـرکاریبهـاي ییراهنما برايافقی 

مسئول بخش میکروبی آزمایشگاه تشـخیص طبـی  ،عیوبی

 دارد.شمس ابراز می
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Abstract 

Background: The use of medicinal smokes is common in more than 50 countries and accepted in 
traditional medicine and among people. 
In Iranian culture, according to ancient physicians such as Avicenna and Zakaria al-Razi, the use of 
smoke such as Spand (Peganum harmala) and female donkey dung (Anbarnasara) is common as a 
medicinal combination to treat Sinusitis and Vaginitis also wound infection, eyes and anal 
infections. This study aims to investigate the opinions of ancient physicians about the effect of 
Anbarnasara smoke on bacteria isolated from the wound, eye, and sinuses infections. 
Materials and Methods: Smoke from burning Anbarnasara was collected in 50% methanol. The 
antibacterial effects of various concentrations (3.2-100 mg/ml) of the collected smoke were 
investigated by the disk diffusion method on 6 standard bacteria and 8 bacteria isolated from 
patients. 
Results: The largest zone of inhibition was observed in 100 mg/ml with 12 mm in Micrococcus 
luteus a Gram-positive standard strain and 18 mm in Klebsiella pneumoniae. a Gram-negative 
standard strain. In the same concentration, among gram-positive bacteria isolated from patients, the 
highest zone of inhibition with 21 mm was observed in S. epidermidis and among gram-negative 
bacteria isolated from patients, the largest zone of inhibition with 17 mm was observed in Proteus 
mirabilis. 
Conclusion: Due to the observed antibacterial effects of smoke from burning Anbarnasara in the 
bacterial strains, which often causes infection in wound, eyes, and sinuses infections, according to 
the opinions of ancient physicians, this combination can be used to eliminate these infections. 
Keywords: Medicinal smokes, Anbarnasara, Antibacterial effects, Infection. 

  

*Citation:  Akbarizare M. Evaluation of antibacterial effects of Female Donkey Dung (Anbarnasara) on isolated from 
urine and infectious wounds of patients. Yafte. 2021; 22(4):84-95. 
 

 


	بررسی اثرات آنتی باکتریال دوده حاصل از عنبرنسارا بر باکتریهای جدا شده از عفونتهای زخم و ادرار بیماران
	مقدمه
	مواد و روشها
	Staphylococcus aureus (PTCC No: 1112), Escherichia coli (PTTC No:1330),
	Micrococcus luteus (PTCC No: 1110)
	Bacillus cereus (PTTC No: 1053),
	No: 1015), Klebsiella pneumoniae (PTTC No:
	Pseudomonas aeruginosa (ATCC No: 27853) و سویه
	که از شرکت پادتن طب خریداری شد.
	Staphylococcus aureus (IP No: 4310), Staphylococcus epidermidis (IP No: 964111),
	Staphylococcus haemolyticus (IP No: 984211), Acinetobacter baumannii (IP No: 964110), Enterobacter aerogenes (IP No: 974310),
	Yersinia enterocolitica (IP No: 984311), Enterococcus vancomycin resistance (IP No:984210)
	و Proteus mirabilis (IP No: 964211) جدا شده از کاتاتر.
	یافتهها
	شکل 2. هالههای مهاری ایجادشده در غلظتهای mg/ml 100- 2/3 از دوده عنبرنسارا در سویههای استاندارد
	A: Micrococcus luteus B: Staphylococcus aureus C: Bacillus cereus D: Escherichia coli E: Klebsiella pneumoniae F: Pseudomonas aeruginosa
	شکل 3. هالههای مهاری ایجادشده در غلظت mg/ml 100 از دوده عنبرنسارا در تعدادی از سویههای استاندارد
	A: Bacillus cereus B: Escherichia coli C: Klebsiella pneumoniae
	شکل 4. هالههای مهاری ایجادشده در غلظتهای (mg/ml) 100- 2/3 از دوده عنبرنسارا در سویههای جدا شده از بیماران
	A: Staphylococcus aureus. B: Staphylococcus epidermidis. C: Staphylococcus haemolyticus. D: Proteus mirabilis
	شکل 5. هالههای مهاری ایجادشده در غلظتهای (mg/ml) 500- 100 از دوده عنبرنسارا در سویههای جدا شده از بیماران
	A: Pseudomonas aeruginosa B :Yersinia enterocolitica C : Acinetobacter baumannii
	D:  Enterobacter aerogene E: Enterococcus vancomycin resistance
	بحث و نتیجهگیری
	تشکر و قدردانی
	References

