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در قالب  یگزنه، دم اسب، خارخاسک و کرفس کوه اهانیگ یعصاره آب یستینرژیاثر س یبررس

 یدستگاه ادرار عیشاهای عفونت یبر رو ل،یعرق جم

 4سارا جوادی، 3سیما ستاری،  2سارا آجرلو، 1مریم داودی

 آزمایشگاهی، علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.گروه علوم دانشجوی کارشناسی ارشد،-1

 ، مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، تهران، ایران.1مجتمع آموزشی فرزانگان آموز، دانش-2

 ، مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، تهران، ایران.1مجتمع آموزشی فرزانگان آموز، دانش-3

 تهران، ایران. ،یو سالمت اجتماع یدانشگاه علوم توانبخش پزشکی،گروه ژنتیک دانشجوی کارشناسی ارشد،-4

 چکیده 

های گیاهی  با خواص درمانی شده سبب افزایش استفاده از داروها، عرقیات و دمنوش باال رفتن تقاضا برای داروهای گیاهی

ی ی علمی معتبر برای اثبات یا رد خواص مطرح شده هستند. در همین راستا، در مطالعهاست که برخی از آنها فاقد داده

ی عرق جمیل )متشکل از چهار برا نسبت داده شدهکنندگی مجاری ادراری حاضر تالش شد تا صحت خاصیت ضدعفونی

های شایع دستگاه ادراری ایزوله شده از بیماران بررسی گیاه گزنه، دم اسب، خارخاسک و کرفس کوهی( بر روی عفونت

مرسوم  ییایمیوشیب یهاجدا و با تست یعالمت عفونت ادرار یدارا مارانیب انهیادرار م یهامنظور، نمونه نیا یبرا گردد.

مختلف عرق  یهارقت ییایخواص ضدباکتر وگرام،یبیبا تست آنت یکروبیمقاومت م یالگو نییبعد از تع شد. هیسو نییتع

شده  زولهیا یهایباکتر یبر رو( X/512و  X/2 ،X/4 ،X/8 ،X/16 ،X/32 ،X/64 ،X/128 ،X/256) لیجم

 ،یکیوتیب یمقاومت آنت یو الگو ییایمیوشیب یهاتست جیبراساس نتا .دیگرد نییتع  Micro-dilution Brothبا تست 

 ریشدند و تاث زولهیا نوزایاورئوس و سودوموناس ائروژ لوکوکوسیاستاف ه،یپنومون الیکلبس ،یاکلیاشرش یهایباکتر

توانست به صورت وابسته به غلظت  لیموردمطالعه، عرق جم یها. در رقتدیگرد نییآنها تع یرو لیعرق جم یهارقت

درصد برساند  50 ریآن را به ز یها حترقت یگردد و در برخ یگرم مثبت و هم گرم منف یهایسبب مهار رشد هم باکتر

(P˂ 0.05.) گزنه، دم اسب، خارخاسک و  اهانیگ یآب یعصاره ها یستینرژیکه اثر س دهدیمطالعه نشان م نیا یهاافتهی

 گردد. یمولد عفونت ادرار یهایسبب مهار رشد باکتر تواندیم لیدر قالب عرق جم یکرفس کوه

 عفونت ادراری، عرقیات گیاهی، عرق جمیلواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

تواند همراه با آنها گاها میها نشان داده است که مصرف بیماری ی استفاده از داروهای سنتتیک شیمیایی در درمانتجربه

است که تالش برای یافتن ترکیبات طبیعی  کنندگان باشد. به همین دلیل، چند دههایجاد عوارض جانبی متعددی در مصرف

سازگارتر از مواد سنتتیک هستند، بسیارموردتوجه قرار گرفته است. در همین راستا، با خواص درمانی که معموال زیست

اند که در برخی ها مطرح شدهگیاهی مختلفی به عنوان درمان حمایتی و جایگزین برای برخی از بیماریامروزه داروهای 

اند. براساس اعالم سازمان جهانی بهداشت اند و در نتیجه به طور گسترده و مکررا مورداستفاده قرار گرفتهموارد موثر نیز بوده

(. 2005صدیقی و همکاران، کنند )رآگاهانه از طب گیاهی استفاده میدرصد از مردم دنیا به طور آگاهانه یا غی 80حدود 

عبادی اند )درصد آنها از منشا گیاهی تامین شده 11داروی اساسی سازمان بهداشت جهانی، حدودا  252از  براساس گزارشی

ها، ابتدا به ها و بیماریابتال به ناخوشی(. بعالوه، درصد باالیی از جامعه آسیایی و آفریقایی معموال بعد از 2015و عباسیان، 

روند. به های درست مییابی و شروع درمانگیری به دنبال علتآورند و در صورت عدم جوابهای گیاهی روی میدرمان

ها در جوامع هدف بسیار با اهمیت است و باید همین دلیل، بررسی کیفیت و کارایی داروهای گیاهی موجود در مارکت

 ه سازمان غذا و داروی کشورها قرار بگیرد. موردتوج

اند و مورداستقبال عموم مردم  قرار از بین ترکیبات گیاهی با خواص درمانی، عرقیات گیاهی در ایران بسیار شناخته شده

اشاره دارند. از عرقیات شناخته شده می توان به عرق نعناع، عرق بابونه، عرق آویشن، عرق بیدمشک، عرق کاسنی و گالب 

ی اند که دربارهای به تازگی وارد بازار فروش شدهکرد. در کنار این ترکیبات آشنا، برخی عرقیات کمتر شناخته شده

خواص درمانی ادعایی آنها، اطالعات و تجربیات کمتری دردسترس است. از آنجایی که تعداد این نوع عرقیات به شدت 

های بیشتری انجام شود و نتایج آنها به صورت ه خواص ادعایی آنها پژوهشباشد که درباردر حال افزایش است، الزم می

 های علمی در اختیار کارشناسان مربوطه قرار گیرد. در همین راستا، عرق جمیل در این پژوهش موردتوجه قرار گرفت.داده

ی . گزنه گیاهی از تیرهاست یگزنه، دم اسب، خارخاسک و کرفس کوه اهیگ 4متشکل از  یاهیعرق گ کعرق جمیل، ی

Urticaceae دوستی مانند شود. این گیاه متشکل از ترکیبات آبو بیشتر در شمال غرب و مرکز ایران یافت می دباشیم

دهند. خواص می که به آن خواص دارویی است کیریبوت دیو اس کیاست دی، اسدهایسـاکار ی، پلـنیلکتـ دها،ینوئیفالو

ی چربی، کنندهدرمانی این گیاه شامل ضددیابت و التهاب، ضدعفونت مجاری ادرار، ضدسنگ کلیه، ضدشوره سر، کنترل

؛ محمدزاده تبریزی 2019فدائی و همکاران، باشد )ضدروماتیسم، ضد ادم، ضدپسوریازیس، مهار بزرگ شدن پروستات می
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باشد. می Equisetumآن  ینام علمباشد که (. دومین گیاه، دم اسب می2020 و هاشمی علیا و همکاران، 2018و همکاران،

ی هوایی قرمز و سبز است. مصرف طبی آن مربوط به بخش این گیاه علفی، دائمی و دارای ریزوم متشکل از دو نوع ساقه

کنند. استفاده می تناسلی-های مجاری ادراریدرمان عفونت های گلدار این گیاه دری سبز آن است. از پودر سرشاخهساقه

کلبادی و خوشمو، سایر کاربردهای درمانی این گیاه شامل مهار خونریزی، اسهال، نفخ، التهاب مثانه و عفونت است )

باشد که در است که گیاهی گلزا می (Tribulus tertestris)(. سومین ترکیب گیاهی این عرق، خارخاسک 2021

تانن،  ن،یرز آید. این گیاه دارایمناطق گرمسیری مانند کویر مرکزی و دشت لوت به صورت خودرو به عمل می

و  (گوگرد، ازت و کلر م،یپتاس م،یآهن، سد فسفر، م،یمانند کلس) یمعدن یمواد ،دهاینوئیوال، فهافنلیپل ،هادیآلکالوئ

 ،یادرار یهارمان عفونتطبی این گیاه میتوان به د اثراتی است. از دیاستروئ یهانیو ساپون (نوزیآراب و گلوکز مانند)قندها 

 یگواسپرمیو درمان ال یجنس یقوا تیتقو خون، کاهش فشار ت،یمختلف، ادم، آس یهاالتهابات بافت ،یویکلی هاسنگ

(. چهارمین گیاه، کرفس 2019ناصری و همکاران، اشاره کرد )پروستات در مردان  یو بزرگ ینابارور وی و آزواسپرم

چهارمحال ( و از خانواده چتریان است که در مناطق کوهستانی و سرد مانند لرستان، Kelussia odoratissimaکوهی )

بخشی، فیبرینولیتیکی، گیاه دارای اثرات ضد درد، ضد التهاب، آرام روید. اینو اصفهان می راحمدیو بو هیلوگیکه ی،اریبخت

ی حافظه است. بعالوه، سبز شدن این گیاه سبب افزایش ترکیبات فالوینوئیدی آن کنندهکاهنده اسید و پپسین و تقویت

، عرق جمیل حاصل . همانطور که اشاره شد(2012اثرات آن فعالیت ضدمیکروبی است )عابدی و همکاران، شود که از می

افزایی این چهار گیاه دارویی است که برخی خواص درمانی مانند درمان ورم معده، شب ادراری، ضدعفونی کلیه و هم

آن نسبت داده شده است. با این حال، هیچ منابع علمی معتبری در این زمینه منتشر های سرطانی به پیشگیری از ایجاد سلول

ها و سازی کلیهرا تایید یا رد نماید. از آنجایی که ادعا شده است که این عرق بر روی پاکنشده است که چنین اطالعاتی 

تر نیز مطالعاتی نشان داده بودند که هر چهار گیاه مورداستفاده در ساخت آن خواص سیستم دفع ادرار موثر است و پیش

افزایی این چهار گیاه ضدباکتریایی این عرق که حاصل همضدباکتریایی دارند، پس هدف از مطالعه حاضر بررسی خواص 

 باشد.ی سیستم ادراری میکنندههای مرسوم آلودهاست بر روی برخی از باکتری
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 روش تحقیق 

 های ادراریآوری نمونهجمع

 (Urinary tract infection; UTI)های ادراری از بیماران دارای عالئم عفونت ادراری ی تجربی، نمونهدر این مطالعه

آوری گردید. بعد از آموزش بیماران، از آنها خواسته شد تا میانه ادرار به صورت های تهران جمعکننده به آزمایشگاهمراجعه

 فورا تحت آنالیز و کشت ادرار قرار داده شد. ها آوری گردد و نمونهلیتری جمعمیلی 4-5مناسب در یک ظرف استریل 

 هاو جداسازی باكتری UTIتشخیص 

های ادراری با استفاده از روش لوپ های موجود در نمونه( باکتریcolony-forming unit; Cfuهای )شمارش تعداد کلنی

های مربوط به یک نوع باکتری کلنیهایی که تعداد کالیبره شده در محیط نوترینت آگار )مرک، آلمان( انجام شد. نمونه

(Cfu/ml  در آنها )≥بود به عنوان  410UTI های مثبت به منظور تشخیص نوع مثبت درنظر گرفته شد. سپس این نمونه

ساعت انکوباسیون  24)مرک، آلمان( کشت داده شدند و بعد از  آگار یمک کانکهای بالدآگار و باکتری بر روی محیط

بیوگرام هم با های بیوشیمیایی روتین تعیین سویه شدند. همچنین، تست آنتیگراد، با استفاده از تستدرجه سانتی 37در 

اری بر روی بیوتیک تجهای آنتیروش انتشار دیسک با استفاده از محیط مولر هینتون آگار )مرک، آلمان( و دیسک

 Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)های ایزوله شده طبق روش استاندارد عنوان شده توسط باکتری

 Clinical؛ Finegold ،1990  و Baronبیوتیکی نیز مشخص گردد )های از نظر مقاومت آنتیانجام شد تا وضعیت باکتری

and Laboratory Standards Institute ،2006.) 

 های ایزوله شدهتعیین خواص ضدباكتریایی عرق جمیل بر روی باكتری

ی معتبر تهیه گردید و اثرات ضدباکتریایی آن بعد از استریل کردن با اتوکالو به کمک کنندهعرق جمیل از مراکز توزیع

(. به طور خالصه، Clinical and Laboratory Standards Institute ،2006تعیین گردید ) Micro-dilution Brothروش 

قتی در سرم فیزیولوژی تهیه گردید تا هینتون آگار با استفاده از سوآپ استریل ر-ها بر روی محیط مولراز کشت باکتری

ها یکسان و تقریبا در کدورت سوسپانسیون میکروبی مطابق با معرف نیم مک فارلند شود. در این حالت تعداد تمام باکتری

های سریالی الندا از سوسپانسیون باکتری اضافه شد و رقت  50چاهکی -96گردید. در یک پلیت می Cfu/ml 810حدود 

1های ساخته شده از  عرق جمیل )رقت

2
 ،1

4
 ،1

8
 ،1

16
 ،1

32
 ،1

64
 ،1

128
 ،1

256
1و  

512
 Tryptic Soy Broth( در محیط کشت مایع 
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(TSB) ها در محیط نسیون باکتری)مرک، آلمان( به آنها افزوده شد. کنترل مثبت حاوی سوسپاTSB  بدون عرق جمیل و

ها به صورت تکرار دوتایی ی چاهکبدون باکتری بود. تکرار آزمایش برای همه TSBکنترل منفی حاوی محیط کشت 

ها در طول درجه به مدت یک شبانه روز نگهداری شدند و سپس جذب نوری رشد باکتری 37ها در انکوباتور بود. پلیت

 گر الیزا بررسی گردید.با استفاده از دستگاه خوانش nm 630موج 

 تجزیه و تحلیل آماری

بار تکرار شد و نتایج به صورت میانگین و خطای استاندارد بدست  2برای دستیابی به تجزیه و تحلیل دقیقتر، هر آزمایش 

 t-test studentها دارای توزیع نرمال هستند و با استفاده از اسمیرنف نشان داد که داده-آمد. آزمون کولموگروف

 ( تعیین گردید.>P-value 05/0درصد ) 95معناداری آنها با خطای معیار 

 

 فته یا

 بیوتیکیجداسازی و تشخیص باكتری ها و تعیین الگوی مقاومت آنتی

های مولد عفونت ادراری شناسی، نوع باکتریبا استفاده از تست های متداول بیوشیمیایی موجود در آزمایشگاه میکروب

های افتراقی متیلن بلو مثبت شده بود، تعیین گردید. نتایج تستهای بالد آگار و ائوزین که کشت شبانه آنها بر روی محیط

  اند. نشان داده شده 1در جدول 

 
 های بیوشیمی افتراقی جهت شناسایی نوع باکتری مولد عفونت ادراری.تست .1جدول 

 تست

 باكتری

رنگ 

آمیزی 

 گرم

 كوآگوالز اكسیداز كاتاالز
-اوره

 آز
 اندول

متیل 

 رد

Voges-

Proskauer 

(VP) 

Simmon 

citrate 
 حركت

 + - - + + - - + + - اشرشیا کولی

 - + + - - - - - + - کلبسیال پنومونیه
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استافیلوکوکوس 

 اورئوس
+ + - + + + + + + - 

 سودوموناس

 آئروژینوزا
- + + - - - - - + + 

 

های اشرشیا کولی و کلبسیال پنومونیه  بیوتیکی هر کدام از باکتریها، الگوی مقاومت آنتیبعد از تشخیص نوع باکتری

 نیکاسیآم(، CIP5) نیپروفلوکساسیس(، TZP110) تازوباکتام/نیلیپراسیپ(، CZ30های تجاری سفازولین )نسبت به دیسک

(AN30 و )اکسونیسفتر (CRO30تعیین شد. در ادامه الگوی مقاومت آنتی )وناس )نسبت به های سودومبیوتیکی  باکتری

-(، پنیAM10) نیلیسیآمپ(( و استافیلوکوکوس اورئوس )نسبت به AZT30) نیدیمیدوتیآز( و CAZ30) میدیسفتازبه 

 سولفامتوکسازول -میمتوپر یتر( و E15(، اریترومایسین )DA2(، کلیندامایسین )FOX30(، سفوکساسین )P10یلین )س

(SMX-TMP تعیین گردید. براساس الگوی )) ،ی باکتری در نهایت انتخاب شدند که نتایج تست نوع ایزوله 6مقاومت

 نشان داده شده است. 2بیوگرام آنها در جدول آنتی

 

 های ایزوله شده.بیوتیکی باکتریتعیین الگوی مقاومت آنتی .2جدول 

 دیسک

 باكتری
CZ30 TZP110 CIP5 AN30 CRO30 CAZ30 AZT30 AM10 P10 FOX30 DA2 E15 

SMX-

TMP 

 S S S S S - - - - - - - R اشرشیا کولی

 R S S S R - - - - - - - R اشرشیا کولی
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R= Resistant= مقاوم  ; S= Sensitive= حساس; I= Intermediate= نیمه مقاوم   

 

 های ایزوله شده تعیین خواص ضدباكتریایی عرق جمیل بر روی باكتری

باکتری ایزوله شده تعیین گردید.  6ها بر روی های سریالی از عرق جمیل، خواص ضدباکتریایی آنی رقتتهیهبعد از 

رشد سلول را نسبت به کنترل  درصد 50از دارو است که  یغلظت) IC50، با تعیین 1براساس نتایج نشان داده شده در نمودار 

های موردمطالعه را به صورت وابسته به غلظت ( مشخص شد که این ماده توانایی کاهش رشد تمام باکتریددهیکاهش م

درصد برساند. با این حال، عرق جمیل هرگز در هیچ  50ها را به زیر ها حتی رشد باکتری-داشت و توانست در برخی رقت

های این مطالعه هیچ ها را به صفر برساند. در نتیجه، در رقتهای موردمطالعه نتوانست رشد هیچ یک از باکترییک از رقت

MIC و   شود( مهار میها کامال)حداقل غلظتی که رشد باکتریMBCها ای )حداقل غلظتی که سبب کشته شدن باکتری

  شود( برای عرق جمیل وجود نداشت.می

 

 S S I S S - - - - - - - R کلبسیال پنومونیه

 S S R R S - - - - - - - R کلبسیال پنومونیه

استافیلوکوکوس 

 اورئوس
- - - - - - - S R S S S S 

سودوموناس 

 آئروژینوزا
- - - - - S S - -     
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𝑋 هایهای مختلف عرق جمیل )رقتتعیین اثر رقت .1نمودار 
2

 ،𝑋

4
 ،𝑋

8
 ،𝑋

16
 ،𝑋

32
 ،𝑋

64
 ،𝑋

128
 ،𝑋

256
𝑋و  

512
های مولد عفونت ادراری رشد باکتری( بر 

بیوتیکی تجاری، اشرشیا کلی مقاوم، کلبسیال پنومونیه حساس، کلبسیال پنومونیه مقاوم، های آنتی)اشرشیا کلی حساس به دیسک

 (.آئروژینوزااستافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس 

 

  گیریبحث و نتیجه

های گیاهی با خواص درمانی شده باال رفتن تقاضا برای داروهای گیاهی سبب افزایش تولید داروها، عرقیات و دمنوش

های علمی معتبر در جهت بررسی اعتبار خواص مطرح شده هستند. در همین راستا، در ها فاقد دادهاست که برخی از آن

ی( گزنه، دم اسب، خارخاسک و کرفس کوهاین مطالعه تالش شد تا اثر ضدباکتریایی عرق جمیل )متشکل از چهار گیاه 

( آئروژینوزادستگاه ادراری )اشرشیا کلی، کلبسیال پنومونیه، استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس های شایع علیه عفونت

ها جز خواص مطرح شده برای عرق جمیل است و مطالعات قبلی نیز مشخص بررسی گردد. پاکسازی و ضدعفونی کلیه

ای که هستند. در همین راستا، در مطالعه ی این عرق دارای خواص ضدمیکروبیبودند که عصاره آبی گیاهان سازنده کرده

های گرم مثبت مانند توسط مدرسی چهاردهی و همکاران انجام شد، مشخص گردید که عصاره گزنه بر روی باکتری

های گرم منفی مانند اشرشیاکلی عمل باسیلوس سرئوس، باسیلوس اسپیزیزنی و ویبریو پاراهموالیتیکوس موثرتر از باکتری

(. با این حال، فیسگین و همکاران نشان دادند که اثر سینرژیستی عصاره آبی 2012ی چهاردهی و همکاران، مدرسکند )می

های گرم منفی شود گزنه )یکی از گیاهان سازنده عرق جمیل( با ترکیبات گیاهی دیگر میتوانست سبب مهار باکتری

(Fisgin et al, 2009. )های گرم مثبت موثرتر از گیاهی معموال بر روی باکتریهای آبی ی باسری و فن، عصارهطبق نظریه

های ساکاریدهای غشای بیرونی باکتریهای گرم منفی هستند. این پژوهشگران دلیل این پدیده را حضور لیپوپلیباکتری
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ه از عصاره ها غیرقابل نفوذتر هستند. در نتیجه، استفادبیوتیکگرم منفی مطرح کرد که نسبت به عوامل خارجی مانند آنتی

بر روی باکتریهای گرم منفی شود  گیاهی چند گیاه دارویی از طریق اثر سینرژیستی میتواند سبب افزایش اثر هر یک از انها

توانست گیاه دیگر موجود در عرق جمیل هم می 3(. در نتیجه، اثر سینرژیستی گیاه گزنه با 2020علیا و همکاران، )هاشمی

آزاد و همکاران، در حالی که عصاره آبی گیاه دم اسب تاثیر ضد میکروبی  اساس مطالعه فتحی چنین اثری داشته باشد. بر

(. بر اساس 2004پور، آزاد و لطفیفتحیشد )استاتی آن سبب مهار استافیلوکوکوس اورئوس میی اتیلنداشت، اما عصاره

نولی کرفس کوهی دارای اثرات مهار رشد های آبی و اتامطالعه حیدری سورشجانی و همکاران مشخص شد که عصاره

(MIC  وMBCبر باکتری ) بودند که اثرات عصاره الکلی بسیار بیشتر  نوکوایا ایستریلهای اشرشیا کلی، باسیلوس سرئوس و

-شود که عصاره(. از مجموع این مطالعات استنباط می2015سورشجانی و همکاران، ی آبی این گیاه بود )حیدریاز عصاره

های گیاهی دارند و تاثیر آنها های الکلی، کلروفرمی و سایر عصارههای آبی گیاهان معموال اثرات کمتری نسبت به عصاره

های گرم منفی است. در نتیجه، اثر سینرژیستی تعدادی از آنها شاید بتواند های گرم مثبت بیشتر از باکتریبر باکتری

افزایی این چهار گیاه است، بتواند اثر ر فرض شد که عرق جمیل که حاصل همتاثیربخشی بیشتری اعمال کند. از این منظ

های گرم مثبت )استافیلوکوکوس اورئوس( و گرم منفی )اشرشیا کلی، کلبسیال پنومونیه و سودوموناس موثری بر باکتری

رق جمیل تنها توانست سبب های ع( داشته باشد. با این حال، براساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که رقتآئروژینوزا

درصد شود، اما هرگز نتوانست رشد انها را کامال مهار کند. با این حال، همانطور که در  50ها تا زیر مهار رشد این باکتری

درصد توسط این عرق برای باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس  50مشخص است، مهار رشد باکتری به زیر  1نمودار 

ی باسری های گرم منفی مطالعه اتفاق افتاده است که مطابق با نظریهمتری نسبت به سایر باکتریهای کاورئوس در غلظت

های مرسوم را در بیوتیکو فن بود. از سوی دیگر، عرق جمیل توانسته است رشد کلبسیال پنومونیه حساس نسبت به آنتی

ند، در حالی که برای اشرشیاکلی تفاوت بارزی میان برسا IC50تری نسبت به کلبسیال پنومونیه مقاوم به های پایینغلظت

دهد که عرق جمیل که حاصل ی مقاوم و حساس وجود نداشت.به طور کلی نتایج این مطالعه نشان میالگوی رشد دو سویه

ها شود اما هرگز اثرات تواند سبب مهار رشد باکتریگیاه دارویی با خواص ضدمیکروبی است می 4افزایی -هم

های اشرشیاکلی، کلبسیال پنومونیه، استافیلوکوکوس اورئوس و تواند مهار رشد باکترییدال نداشته و نمیباکتریوس

𝑋های را در رقت آئروژینوزاسودوموناس 

2
 ،𝑋

4
 ،𝑋

8
 ،𝑋

16
 ،𝑋

32
 ،𝑋

64
 ،𝑋

128
 ،𝑋

256
𝑋و  

512
 به صفر برساند. 

از آنجایی که در این مطالعه عرق جمیل به صورت تجاری خریداری شد، غلظت دقیق هر عصاره و غلظت نهایی عرق 

شود در این طرح استفاده شد. پیشنهاد می "سازیرقت"اجزا از  "غلظت"جمیل مشخص نبود. در نتیجه، به جای استفاده از 
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گیری شخص شد دارای خواص ضدمیکروبی است( عصارهی عرق جمیل )که مکه خود پژوهشگران از گیاهان سازنده

کنند تا غلظت دقیق اجزا و محلول نهایی مشخص گردد. بعالوه این کار ممکن است از طریق ایجاد امکان دستکاری 

حجمی آنها در عرق نهایی بتواند در دستیابی به ترکیبی با -ها و تغییر درصد حجمیشده در غلظت هریک از عصارهکنترل

 تر موثر باشد.ضدمیکروبی قوی خاصیت
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