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  چكيده
 گونه دارويي اين گياه در دنيا . باشد مي موجود (.Fumaria L)ساله از جنس شاتره  ياه علفي يكگونه گ 7ايران  در: مقدمه

Fumaria officinalis دارويي شاتره  گونه. استكه داراي خاصيت صفرابر  باشد مي(Fumaria officinalis) ايران موجود  در
 با گونه دارويي آن دارد، گونه  مشابهيگيرد و خواص درماني  قرار مياي از آن كه در طب سنتي ايران مورد استفاده  گونه وباشد  نمي

F. parviflora كننده  تصفيه معده،آور، مدر، معرق، مقوي  اثر خلط: درماني كه از اين گونه ذكر شده است عبارتند از خواص. است
 . يهاي پوست ثر در رفع بيماريوم و بخش آرامخون، اشتهاآور، ملين، سميت زدا، قابض، 

  .تعيين گرديد  (Fumaria parviflora)ريز گياه شاتره گل) اسيدفوماريك (ماده موثره مقدار در اين مطالعه : هدف
 1382ماه  در تير گلدهيهاي هوايي گياه در مرحله  قسمت. دهد را اندام هوايي تشكيل ميشاتره  گياه داروييبخش : روش بررسي

گياه پودر شده توسط دستگاه سوكسله . گرديد آوري جمعجهاددانشگاهي واقع در هلجرد  همزرعه نمونه گياهان دارويي پژوهشكداز 
روش  بافوماريك اسيد عصاره . گيري شد اتردوپترول، كلروفرم، استون و متانول عصاره هاي حاللو به ترتيب با استفاده از 

  .دگرديمقدار  تعيين (HPLC)كروماتوگرافي مايع با كارآيي باال 
 .وزني تعيين گرديد -وزني درصد 93/0مقدار فوماريك اسيد در پودر خشك گياه معادل : ها يافته

  HPLCفوماريك اسيد،  ،Fumaria parvifloraشاتره، : واژگان گل

62





  1384پاييز دهم، شانزفصلنامه گياهان دارويي، سال چهارم، شماره     

 

 ... تعيين مقدار ماده موثره گونه ايراني

 

  مقدمه
ساله از جنس شاتره  گونه گياه علفي يك 7در ايران      

(Fumaria L.) گونه دارويي اين گياه در ]. 1[باشد  موجود مي
است كه داراي خاصيت  .Fumaria officinalis Lا دني

آلكالوييد موجود در گياه نه تنها باعث افزايش . باشد  صفرابر مي
گردد بلكه در مواقع افزايش پاتولوژيك صفرا  ترشح صفرا مي

  ].2[د شو باعث كاهش ترشح آن مي
در طب سنتي خواص ديگري براي آن ذكر شده است از جمله      

ودن و همچنين اثرات خوبي كه در رفع اختالالت مدر و ملين ب
اين اثرات را مديون وجود فوماريك اسيد آن . باشد پوستي دارا مي

دانند كه يكي از تركيباتي است كه در چندين فرآورده دارويي  مي
اين گياه مقوي،  ].2[مربوط به پسوريازيس به كار رفته است 

  ]. 3[باشد  كننده خون و اشتهاآور نيز مي تصفيه
در ايران  .Fumaria officinalis Lگونه دارويي شاتره      

اي از آن كه در طب سنتي ايران مورد  باشد و گونه موجود نمي
گيرد و خواص درماني مشابهي با گونه دارويي  استفاده قرار مي
با نام  اين گياه. باشد مي .F. parviflora Lamآن دارد، گونه 

 ،Fumitoryريز، و نام عمومي  فارسي شاتره يا شاهتره گل
آور، مدر،  اثر خلط: داراي خواص درماني است كه عبارتند از

معرق، مقوي معده، تصفيه كننده خون، اشتهاآور، موثر در رفع 
ريز داراي اثر ملين و  شاتره گل]. 3[هاي پوستي  بيماري
 در منبع ديگري براي كل گياه]. 4[باشد  زدا نيز مي سميت

همچنين . نظر گرفته شده است بخشي در آرامخواص قابض و 
كرده آن باعث حفظ نيروي زندگي و نشاط  گفته شده است كه دم

 ]. 5[در كودكان شده و نيز خاصيت مليني و مدري نيز دارد 

     F. parviflora هاي منشعب،  گياهي است علفي با ساقه
ي ها دارا متر، برگ سانتي 10-40افراشته و عموماً به ارتفاع 

 5/0ها در حدود  هاي ظريف انگشتي، عرض لبه بريدگي
هاي خوشه  آذين گل. متر و در وسط شياردار و خطي است ميلي

ها خطي  گل و تقريباً بدون دمگل، برگك 20داراي حدود 
ها تقريباً به  كاسبرگ. تيز است اي و نوك كشيده و يا واژ سرنيزه

مهميز جام . ار استد مرغي و دندانه متر، اكثراً تخم ميلي 1طول 
متر، برگشته به سمت باال، جام گل  ميلي 1گل به طول تقريباً 

  هاي بيروني بريده  متر، نوك گلبرگ ميلي 4-5تقريباً به طول 
  

  

سرخي ماليم با نوك سبزفام  گاه گل ، به رنگ سفيد و يا گه)پخ(
هاي داخلي داراي نوك  و يا ارغواني متمايل به سبز؛ گلبرگ

بخش . متر است ميلي 2ها به قطر تقريبي  ميوه رنگ و تيره
اندام هوايي آن . دهد دارويي اين گياه را اندام هوايي تشكيل مي

هاي اين  گل. اي مانند و به رنگ سبز است هاي پنجه داراي برگ
اندام هوايي اين . باشد گياه به رنگ سفيد و بسيار كوچك مي

  ].6[ استگياه داراي طعم تلخ، سبز رنگ و بدون بو 
مرطوب به وسعت  مرطوب و نيمه اين گياه در مناطق     

پهناوري از نواحي شمالي ايران مانند گيالن؛ مازندران؛ گرگان؛ 
بم، : شيراز، كازرون؛ جزيره خارك؛ كرمان: آذربايجان؛ فارس
متري، كپه داغ،  900مشهد در ارتفاعات : جيرفت؛ خراسان

ق نيشابور؛ اطراف كيلومتري فريمان، مشر 5باالي قوچان، 
  ].3[رويد  مي... ورامين، چهارمحال و : تهران

اندام . دهد بخش دارويي اين گياه را اندام هوايي تشكيل مي     
هاي اين  گل. اي و به رنگ سبز است هاي پنجه هوايي آن داراي برگ

اندام هوايي اين گياه . باشد گياه به رنگ سفيد و بسيار كوچك مي
  ].6[باشد  بزرنگ و بدون بو ميداراي طعم تلخ، س

از مهمترين مواد موثر اين گياه، آلكالوييدهاي آن است      
فومارين، پروتوپين، كريپتوكاوين، اسكولرين و (

ساير ) تتراهيدروكوپتيسين و مقدار اندكي از آلكالوييدهاي ديگر
  :باشد مواد موثر گياه به شرح زير مي

فالونوييدها، فومارامين، فوماراميدين، امالح پتاسيم، فوماريك اسيد،      
برخي از ]. 6[فوماريسين، فوماريفلورين، پارفومين، بيكوكولين 

  :باشد هاي صورت گرفته بر روي اين گياه به شرح زير مي پژوهش
     Hordegen  گياه  5و همكاران طي تحقيقي بر روي

هايي كه به  در زمينه اثرات ضدكرمي آنها در بره ،مختلف
و  Haemonchus contortusت مصنوعي با الروهاي صور

Trichostrongylus colubriformis آلوده شده بودند، 
 Fumaria parvifloraدريافتند كه تنها عصاره اتانولي گياه 

در تعداد ) درصد 100(تواند باعث كاهش چشمگيري  مي
درصدي فرم  2/78هاي دفع شده در مدفوع و نيز كاهش  تخم
پس  T. colubriformisدرصدي  8/88و  H. contortusبالغ 
اثربخشي اين گياه با تركيب مرجع . روز از درمان گردد 13از 

بنابراين از اين گياه مي توان به  ،برابري نمود ،پيرانتل تارترات
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 Trichostrongylidsعنوان داروي جايگزين ضدكرم در درمان 
  ].7[گوارشي در نشخواركنندگان كوچك استفاده نمود 

     Gilani هاي مختلف بر روي  و همكاران با انجام آزمايش
 Fumariaمتانولي گياه  –هاي سوري دريافتند كه عصاره آبي  موش

parviflora  اثرات محافظتي اختصاصي بر روي سميت كبدي القا
  ].8[دهد  شده به وسيله پاراستامول از خود نشان مي

     Orhan تعدادي از  هاي و همكاران طي بررسي عصاره
هاي  نشان دادند كه عصاره گونه ،خانواده گياهي 8گياهان متعلق به 

 ،F. vaillantii، F. capreolataمختلف شاتره شامل 

F. kralikii، F. asepala، F. densiflora، F. flabelata، 

F. petteri subsp.thuretii، F. macrocarpa، F. cilicica، 

F. parviflora و F. judaica  در غلظتmg/ml 1  اثرات
قادر به مهار  ،كولين استرازي داشته و به صورت بسيار قوي آنتي
استيل كولين استراز و بوتيريل كولين استراز در مقايسه با  هاي آنزيم

  ].9[باشد  استاندارد مي
     Sousek  و همكاران به كمك كروماتوگرافي مايع با كارايي

الوييدهاي ايزوكينوليني باال با فاز معكوس توانستند آلك
 ،كريپتوپين ،كوريتوبرين ،كوپتيسين ،آدلوميديسئين ،آدلوميسئين
متيل  -O ،فوماروفيسين ،فوماريتين ،فوماريلين ،فوماريسين

استيلوپين و  ،سيناكتين ،پروتوبين ،پارفومين ،پالماتين ،فوماروفيسين
N -  متيل استيلوپين را از گياهانF. agraria، F. capreolata، 

F. densiflora، F. muralis، F. officinalis، F. parviflora 
 ،اسيدهاي آلي سيتريك. جدا نمايند F. vaillantii و

هيدروكسي بنزوئيك  - 3 ،ماليك ،فوماريك ،فروليك ،كوماريك
متيل استر آن را به كمك  پروتوكاتشيك و كافئيك اسيد و ،اسيد

GC/MS نلي تام گياهان محتواي تركيبات ف. شناسايي نمودند
هاي رنگ سنجي با استفاده از معرف فسفو  را با كمك روش

  ].10[فسفو تنگستيك تعيين مقدار نمودند  –موليبديك 
  

  ها  مواد و روش
  تهيه نمونه گياه

دهي در تيرماه  در مرحله گل 1هاي هوايي گياه شاتره قسمت     
ع در از محل محوطه مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي واق 1382

                                           
1 Fumaria parviflora Lam. 

آوري شده نمونه هرباريومي  از گياه جمع. آوري گرديد هلجرد جمع
تهيه و پس از تاييد نام علمي در پژوهشكده گياهان دارويي 

  . نگهداري گرديد

  
  سازي نمونه گياه آماده
در . آوري شده در سايه خشك شد نمونه گياه شاتره جمع     

و آماده مرحله بعد، گياه خشك شده توسط آسياب برقي پودر 
  .گيري گرديد مرحله عصاره

  
  گيري عصاره

گرم پودر گياه به دقت وزن و در كيسه متقالي  100در ابتدا      
ليتر  ميلي 1000آنگاه توسط دستگاه سوكسله، با كمك . ريخته شد

ساعت  8و به مدت ) گراد درجه سانتي 40- 60(حالل اتردوپترول 
ني ادامه يافت كه عصاره گيري تا زما عصاره. گيري انجام شد عصاره

رنگ شده بود و حالل به كار برده  بي ًخروجي از پودر گياه تقريبا
شده در اين مرحله قدرت حل كردن تركيبات بيشتري از گياه را در 

سپس عصاره توسط كاغذ صافي صاف گرديد و . خود نداشت
 40عصاره اتردوپترولي به كمك دستگاه تقطير در خال در دماي 

  ].11[تغليظ شد  گراد يدرجه سانت
در مرحله بعد پودر گياهي كه عصاره اتردوپترولي از      

ليتر حالل  ميلي 1000توسط  ًآن گرفته شده بود، مجددا
 10كلروفرم و با استفاده از دستگاه سوكسله به مدت 

گيري تا زماني ادامه  عصاره. گيري گرديد ساعت عصاره
رنگ شده  بي ًقريبايافت كه عصاره خروجي از پودر گياه ت

بود و حالل به كار برده شده در اين مرحله قدرت حل 
عصاره . كردن تركيبات بيشتري از گياه را در خود نداشت

اين مرحله نيز پس از صاف شدن به كمك كاغذ صافي، 
گراد  درجه سانتي 40توسط دستگاه تقطير در خال در دماي 

  ].11[تغليظ شد 
  

گيري به منظور جداسازي هر چه  در مرحله سوم عصاره     
بهتر مواد زايد از عصاره گياه، پودر گياه حاصل از مرحله قبل 

حالل استون و با استفاده از ليتر  ميلي 1000اين بار به كمك 
زمان . گيري گرديد ساعت عصاره 26دستگاه سوكسله به مدت 

تر در نظر گرفته شده زيرا  گيري در اين مرحله طوالني عصاره
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به كار رفته در اين مرحله قدرت حل كردن مواد بيشتري حالل 
عصاره استوني حاصل . هاي مراحل قبل را داشت نسبت به حالل

نيز پس از صاف شدن به كمك كاغذ صافي، توسط دستگاه تقطير 
  ].11[گراد تغليظ شد  درجه سانتي 40در خال در دماي 

حله از ترين مر گيري كه در واقع اصلي مرحله آخر عصاره     
آيد با كمك دستگاه  گيري گياه شاتره به حساب مي عصاره

ليتر حالل متانول صورت  ميلي 1000سوكسله و با استفاده از 
اين مرحله نيز به دليل قدرت باالي متانول در حل كردن . پذيرفت

در نهايت نيز . ساعت به طول انجاميد 26مواد، طوالني بوده و 
افي، صاف گرديد و توسط عصاره متانولي با كمك كاغذ ص

گراد تغليظ گرديده  درجه سانتي 40دستگاه تقطير در خال در دماي 
  ].11[سازي بعدي مورد استفاده قرار گرفت  و براي مراحل خالص

  
  سازي خالص

سازي  هاي خالص سازي تركيبات گياه از روش به منظور خالص     
از روش  با بررسي متون مختلف در نهايت. مختلفي استفاده شد

  . استفاده گرديد (HPLC)كروماتوگرافي مايع با كارآيي باال 
سازي تركيبات گياه اولين روش به كار گرفته  براي خالص     

هاي مختلف براي انجام عمل  شده استفاده از حالل
كريستاليزاسيون مجدد بر روي عصاره متانولي حاصل از مرحله 

كه مقدار كمي از  به اين ترتيب. باشد گيري مي آخر عصاره
هايي مثل متانول، اتر و استون  عصاره در حداقل مقدار حالل

پس از گذشت . توسط حرارت حل و در يخچال قرار داده شد
زمان مقرر به دليل اينكه كريستالي توسط اين روش خالص 

  .نظر گرديد نگرديد از ادامه اين روش صرف
دام به جدا نمودن در مرحلة بعد با استفاده از ذغال فعال اق     

به اين ترتيب كه . مواد رنگي و ناخواسته در عصاره گياه گرديد
در اين روش تركيباتي كه مانع از خالص شدن تركيبات اصلي 

شدند از عصاره جدا گرديدند اما به طور كامل تركيب  گياه مي
  . سازي حاصل نشد خالصي از اين مرحلة خالص

ق در نهايت با استفاده از بعد از انجام تمامي مراحل فو     
تعيين مقدار  (HPLC)كروماتوگرافي مايع با كارآيي باال 

فوماريك اسيد موجود در گياه كه يكي از اجزاي اصلي و ماده 
  .دهد، صورت پذيرفت موثر گياه شاتره را تشكيل مي

  

  (HPLC)مشخصات دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارآيي باال 
استفاده  Knuerمدل  HPLCاز دستگاه براي آناليز عصاره      

ليتر در دقيقه، تركيب فاز  ميلي 1برابر  flow rate. گرديد
استونيتريل به  :آب :متانولمتحرك به كار برده شده عبارت از 

  دقيقه، نوع ستون  6برابر  run time. بود 25:2550:نسبت 

C18 reverse phase متر و اندازه ذرات  سانتي 15، طول ستون
و حجم  UVدتكتور استفاده شده . ميكرومتر بود 5ة ستون پاي

دماي اتاق در زمان انجام . ميكروليتر بود 20هر بار تزريق برابر 
گراد بود و براي عبور حالل از ستون  درجه سانتي 25آزمايش 

  .از سيستم ايزوكراتيك استفاده گرديد
  

  روش كار
اسيد موجود در گياه، براي آناليز عصاره و تعيين مقدار فوماريك      

به اين ترتيب كه . از فوماريك اسيد استاندارد استفاده گرديد
هاي مختلفي از فوماريك اسيد استاندارد تهيه شد و از هر  غلظت

 . ها سه تزريق در دستگاه صورت پذيرفت كدام از غلظت

 1و  5/0، 1/0، 05/0 :هاي تهيه شده عبارت بودند از غلظت     
هاي  اي از هر يك از كروماتوگرام نمونه. ليتر ليگرم در مي ميلي

  ).4تا  1هاي شماره  شكل(ثبت شده، ضميمه گرديده است 

براي آناليز فوماريك اسيد بهترين طول  USP 25طبق فارماكوپة      
اما بـه دليـل اينكـه در ايـن     . باشد نانومتر مي UV ،210موج جذب 

تداخل ايجاد كـرده   طول موج ساير تركيبات موجود در عصاره گياه
هـاي مختلفـي    كردنـد، در طـول مـوج    هاي مزاحم ايجاد مـي  و پيك

طـول مـوجي كـه بهتـرين پيـك       آنگـاه  .ارزيابي صورت پـذيرفت 
ها قابل بررسـي بـود انتخـاب     فوماريك اسيد بدون وجود ناخالصي

  ]. 12[باشد  نانومتر مي 235گرديد كه اين طول موج برابر با 
شـده، فوماريـك اسـيد اسـتاندارد بـا       طبق توضيحات داده     

آن  UVتزريق، جـذب   HPLCهاي مختلف به دستگاه  غلظت
نانومتر خوانده شد و منحني كاليبراسيون آن  235در طول موج 

  ). 5شكل شماره (رسم گرديد 

گـرم بـود كـه از     25عصاره متانولي حاصل از گياه برابر با      
 5درصد به مدت  10ي گرم عصاره با پتاس الكل 10اين مقدار، 

 10سـپس بـه كمـك اسـيد كلريـدريك      . ساعت رفالكس شـد 
  محلول به حـدود   pHدرصد محلول خنثي گرديد و پس از آن 
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در مرحلة بعد با استفاده از كلروفرم و طـي سـه   . رسانده شد 2
ليتر عمل استخراج بـر روي عصـاره    ميلي 100مرحله، هر بار با 
يـزيم محلـول خشـك    بـا كمـك سـولفات من   . صورت پذيرفت

  در نهايـت  . گرديد و با استفاده از كاغذ صـافي، صـاف گرديـد   

  

  

  .حاصل استخراج صاف شده، مورد آناليز قرار گرفت
ــت        ــاه غلظ ــاره گي ــر    از عص ــي براب ــاي مختلف و  20، 4ه
تزريـق و   HPLCليتـر تهيـه، بـه دسـتگاه      گرم در ميلي ميلي40

  كه از هر غلظت دهاي آنها ثبت ش كروماتوگرام كروماتوگرام

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  ليتر گرم بر ميلي ميلي 05/0فوماريك اسيد استاندارد در غلظت  HPLCكروماتوگرام  -1شكل شماره                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
 
 
 

  ليتر ميلي گرم بر ميلي 1/0فوماريك اسيد استاندارد در غلظت  HPLCكروماتوگرام  -2شكل شماره                
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  ليتر گرم بر ميلي ميلي 5/0فوماريك اسيد استاندارد در غلظت  HPLCكروماتوگرام  -3شماره  شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ليتر گرم بر ميلي ميلي 1فوماريك اسيد استاندارد در غلظت  HPLCكروماتوگرام  -4شكل شماره 

  
 

). 8تا  6هاي شماره  شكل( يك نمونه نشان داده شده است
ليتر عصـاره در محـدوده خطـي     گرم در ميلي ميلي 4غلظت 

  .منحني كاليبراسيون، داراي جذب بود
  

  گيري بحث و نتيجه
با به دست آوردن معادلة خط مربوط به منحني كاليبراسيون      

   4 و قرار دادن مقدار جذب فوماريك اسيد مربوط به غلظت
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  هاي مختلف فوماريك اسيد در غلظت UVمنحني كاليبراسيون جذب  -5شكل شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ليتر  گرم در ميلي ميلي 40عصاره گياه شاتره در غلظت  HPLCكروماتوگرام  -6شكل شماره 
  
  

منحني كاليبراسيون جذب UV فوماريك اسيد در غلظتهاي مختلف

y = 871.08x + 167.43

R2 = 0.9723
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  ليتر گرم بر ميلي ميلي 20ه در غلظت عصاره گياه شاتر HPLCكروماتوگرام  -7شكل شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ليتر گرم بر ميلي ميلي 4عصاره گياه شاتره در غلظت  HPLCكروماتوگرام  -8شكل شماره 
  

  
  عصـاره در آن معادلـه، غلظتـي برابـر      ليتـر  گرم در ميلـي  ميلي

براسـاس محاسـبه   . ليتر حاصل گرديد ميلي گرم در ميلي 149/0
  وماريك اسيد در محلول كلروفرمـي و مقايسـه نسـبت    غلظت ف

پودر گياه استخراج شده به عصاره، مقـدار فوماريـك اسـيد در    

6
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وزنـي تعيـين    -درصـد وزنـي   93/0پودر خشك گيـاه معـادل   
  .گرديد

به اين ترتيب با اسـتفاده از روش كرومـاتوگرافي مـايع بـا          
ل گياه شـاتره  كارآيي باال، فوماريك اسيد كه يكي از اجزاي فعا

  . باشد، تعيين مقدار گرديد مي
گردد كه با توجه به  در ادامه پژوهش انجام شده پيشنهاد مي     

اينكه در اين پژوهش براي آناليز و تعيين مقدار فوماريك اسيد 
هاي آتي  روشي ارايه گرديده است، از روش حاضر در پژوهش

ان نيز بهره گرفته هاي شاتره موجود در اير براي آناليز ساير گونه
شده و اقدام به تعيين مقدار فوماريك اسيد در آنها و مقايسه 

  .هاي گياهي با يكديگر گردد محتوايي اين گونه
در  بوده كه .Fumaria officinalis Lگونه دارويي شاتره      

هاي متعددي بر روي آن  باشد و پژوهش ايران موجود نمي
  .صورت پذيرفته است

 دار تازه يا خشك شده  هوايي گل هاي قسمت     

Fumaria officinalis L. تركيبات فعال . مصرف دارويي دارد
آلكالوييدهاي ايزوكينوليني شامل پروتوپين، : آن عبارتند از

فوماريسين، فوماريلين، فوماريتين و اسكولرين، فالونوييدهايي 
مثل روتين و مواد ديگري نظير فوماريك اسيد و مشتقات 

  ].13[سيناميك اسيد  يهيدروكس
آلكالوييدهاي ايزوكينوليني در اثرات ضداسپاسم گياه بر      

روي كيسه صفرا، مجاري صفراوي و دستگاه گوارش سهيم 
فوماريك اسيد به . سيناميك اسيد اثر صفرا آوري دارد. باشند مي

كننده عمل  دهنده و شالت اكسيدان، عامل طعم عنوان آنتي
تواند به وسيله كاهش  و مشتقات آنها مي فالونوييدها. كند مي

  ].13[تراوش غيرطبيعي، باعث بهبود عملكرد مويرگي شوند 

  توان به بهبود مشكالت كبدي و  از موارد مصرف گياه مي     

كيسه صفرا و دستگاه گوارش و درمان سيستيت، آترواسكلروز، 
ياه ها اشاره كرد اين گ روماتيسم، آرتريت، هيپوگليسمي و عفونت

هاي پوستي از  شاتره در درمان بيماري. باشد تصفيه كننده خون نيز مي
گياه در  ].13[قبيل اگزماي مزمن و پسوريازيس نيز كاربرد داشته است 

دار ناشي از بيماري كبدي  همئوپاتي براي درمان اگزماي مزمن خارش
  ].14[گيرد  مورد استفاده قرار مي

رت لوسيون چشمي در اين گياه به طور سنتي به صو     
  عصاره گياه از تشكيل . شود التهاب ملتحمه استفاده مي

. نمايد هاي كيسه صفرا در حيوانات جلوگيري مي سنگ
آلكالوييد اصلي آن، پروتوپين، در دوزهاي پايين اثرات 

هيستاميني، كاهندة فشارخون، ايجاد برادي كاردي و  آنتي
االتر ايجاد تحريك و كه در دوزهاي ب در حالي. آرامبخشي دارد

هاي گرم  اثرات ضدباكتري بر عليه ارگانيسم. كند تشنج مي
از گياه  .Staphylococcus spو  Bacillus anthracisمثبت  

  ].15[گزارش شده است 
دار گياه  هاي گل منبعي ديگر خواصي كه براي سرشاخه در     

Fumaria officinalis L.  ذكر شده است عبارت از درمان
ما، درماتيت، بثورات جلدي، اشتهاآور، ملين، مدر، اگز
مداركي دال بر  ].5[باشد  كننده، صفرا آور مي بخش، آرام آرام

صفراوي  -عروقي و كبدي -فوايد اين گياه در اختالالت  قلبي
  ].16[نيز وجود دارد 

 .Fumaria officinalis Lشود گياه  طور كه مالحظه مي همان     

اين  توان با بررسي  باشد كه مي ني مفيدي ميداراي اثرات درما 
هاي شاتره موجود در كشور در جهت  اثرات در ديگر گونه

  .مستندسازي اثرات درماني گياهان بومي ايران حركت نمود
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