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Abstract
Oxalis corniculata (also known as procumbent yellow sorrel
and creeping woodsorrel) is a medicinal herbs that has long
been used as food and medicine. This plant is an annual herb of
Oxalidaceae familia with capsule-shaped fruits.
Oxalis
corniculata is an important herb commonly grown in temperate
zones of Iran (especially northern provinces), in soil with a pH
of about 7.6. All parts of the plant have dietary and medicinal
applications and have long been used as a useful, fragrant
condiments. The major fatty acids found in Oxalis corniculata
include palmitic acid, as well as a mixture of oleic, linoleic,
linolenic, and stearic acids. Methanolic and ethanolic extracts
of this plant also contain proteins, carbohydrates, glycosides,
phytosterols, flavonoid compounds, amino acids and volatile
oils. The leaves of this herb contain tartaric acid, citric acid,
calcium oxalate, flavonoids, glycoflavones, flavonols and
phenolic acids such as p-hydroxybenzoic acid, vanillic and
syringic acids, and vitamins C and E. according to the previous
studies, three types of glycoflavones known as Isoorientin,
Isovitexin and Sertisin can also be found in the leaves of this
herb. The leaves of this plant are of high nutritional value and
can be used as edible vegetable. The leaves of this herb are also
rich in minerals such as sodium (1.12%), potassium (2.17%),
calcium (2.51%), nitrogen (3.56%) and magnesium (0.25%)
that play a critical role in regulation of metabolic cycles in the
human body. According to the literature, Oxalis corniculata
extract exhibits an exceedingly high antimicrobial activity in
the presence of gram-positive, gram-negative as well as drugresistant bacteria.

Keywords: Medicinal Properties, Medicinal Herb, Oxalis
corniculata, Phytochemistry

چکیده
 (با نام فارسی شبدر ترشک و نام محلی ترشهOxalis corniculata گیاه
واش) یکی از گیاهان دارویی است که از قدیم به عنوان غذا و دارو استفاده
 گیاهی علفی و یـکOxalidaceae  این گیاه متعلق به تیره.میشده است
سـاله بـا میـوه کپسول و از جمله گیاهان دارویی با ارزشی است که در
 حدودpH مناطق معتـدل ایـران بـه خـصوص منطاق شمالی در خاکی با
 کلیه قسمتهای گیاه مورد استفاده غذایی و دارویی قرار. رویش دارد7/39
 معطـر و چاشـنی مـورد،می گیرد و از قدیم االیام به عنوان سبزی مفیـد
 اسیدهای چرب عمده در عصاره گیاه.اسـتفاده قـرار مـیگرفـته است
 لینولنیک، لینولئیک، مخلوطی از اولئیک،ترشواش عبارتند از پالمیتیک اسید
، عصارههای متانولی و اتانولی این گیاه نیز حاوی پروتئین.و استئاریک اسید
 اسیدهای، ترکیبات فالوونوئیدی، فیتواسترولها، گلیکوزیدها،کربوهیدارت
، برگهای این گیاه حاوی تارتاریک اسید.آمینه و روغنهای فرار است
 فالونولها و، گلیکوفالوون ها، فالوونها، کلسیم اگزاالت،سیتریک اسید
 اسیدهای وانیلیک و،هیدروکسی بنزوئیک-اسیدهای فنولیک مانند پارا
 مطالعات نشان داده است که سه. میباشدE  وC سیرینجیک و ویتامینهای
 ایزوویتکسین و سرتیسین در،نوع گلیکوفالوون به نامهای ایزوارینتین
 برگهای این گیاه دارای ارزش.برگهای گیاه شبدر ترشک وجود دارند
تغذیهای میباشند و میتوان آن را به عنوان یک سبزی خوراکی مصرف
9/91  برگهای گیاه ترشواش غنی از مواد معدنی مانند سدیم (حدود.نمود
 نیتروژن،) درصد1/19  کلسیم (حدود،) درصد1/97  پتاسیم (حدود،)درصد
 درصد) میباشد که این0/11  درصد) و منیزیم (حدود9/13 (حدود
ترکیبات معدنی برای تنظیم چرخههای متابولیکی در بدن انسان ضروری
 عصاره گیاه فعالیت ضد میکروبی قوی علیه، در مطالعات گذشته.میباشند
باکتریهای گرم مثبت و منفی و همچنین باکتریهای مقاوم به دارو نشان
.داده است
 گیاه دارویی، فیتوشیمی، شبدر ترشک، خواص دارویی:کلمات کلیدی
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عموماً علفی و دارای اعضای زیر زمینی گوشـت دار

مقدمه و کلیات
شبدر ترشک ( )Oxalis corniculataیکی از گیاهـان

یـا غـده ای و متـورم جـای دارنـد ( Malik Nejad,

متعلق به خانواده اکسالیداسه ( )Oxalidaceaeبا بیش

 .)2006به ندرت نیز انواعی با ساقه چوبی و حتی بـه

از  100گونه می باشد که در آمریکـا ،آفریقـا ،اروپـا و

صورت درخت و یا نمونـههـایی بـاال رونـده ممکـن

آسیا یافت میشود ( .)Mabberley, 2008این گیاه در

است در بین آنها وجود داشـته باشـد ( Yazdani et

مناطق مرطوب و زیر درختان و الی بوتههای چاه بـه

.)al., 2004

وفور یافت میشود .در گیاهان تیـره ترشـک گیاهـان

شکل  :1تصویر شماتیک گیاه شبدر ترشک ()Oxalis corniculata
)Fig 1: Schematic illustration of sorrel clover (Oxalis corniculata

از مشخصات ایـن گیاهـان آن اسـت کـه بـرگهـایی

متورم است ( .)Sirkanth et al., 2012در گیاهان تیره

اغلب واقع در سطح زمین و منتهـی بـه دمبـرگ دراز

شبدر ترشک گیاهان عمومـاً علفـی و دارای اعضـای

دارند .پهنک برگ آنها معموالً مرکب از برگچههـایی

زیرزمینــی گوشــتدار یــا غــدهای و جــای دارنــد

به وضع متصل در یک نقطه (مانند  Oxalisهـا) و یـا

( .)Mozafarian 2011بندرت نیـز انـواعی بـا سـاقه

شانه ای میباشد .برگچههای آنهـا اغلـب یـک فـرو

چوبی و حتی به صورت درخت و یا نمونههایی بـاال

رفتگی در ناحیه رأس داردو یا ممکـن اسـت اصـوالً

رونده ممکن است در بین آن ها وجـود داشـته باشـد

شکل ظاهری برگچـههـا بـا یکـدیگر متفـاوت باشـد

( .)Flora Iranka, 1991گلهای آنهـا نـر و مـاده1 ،

( .)Flora Iranka, 1991گـل آییـن در ایـن تیـره بـه

قسمتی دارای کاسه پایا گلبرگ های فشرده به هم قبل

صـورتهـای مختلـد دیـده مـیشـود ( Lee et al,

از شکفتن است که به صـورت گـل آییـن گـرزن یـا

 .)2003گل ها دو جنسی ،منظم ،گلپوش و پـرچم هـا

خوشه ،گرد آمدهاند ،پرچمهای آنها به تعداد قطعات

پائینی هستند .هر گل شامل  1کاسبرگ آزاد یا پیوسته

جــام گــل و یــا دو برابــر آن اســت ( Arudi and

و  1گلبــرگ بــا آرایــش فلســی 90 ،پــرچم 1 ،برچــه

 .)Mazandarani, 2007مــادگی مرکــب از  1برچــه

پیوسته همراه با خامه آزاد است .تخمک یک عدد یـا

متصل به هم دارنـد کـه مجموعـاً تخمـدانی  1خانـه

بیشتر ،تمکن محوری ،میوه کپسول و غالباً غشـائی و

محتوای یک یـا تعـداد زیـادی تخمـک و منتهـی بـه

معرفی گیاه دارویی ترشواش یا شبدر ترشک26 ...

 1خانه آزاد به وجود میآورند .میوه آنها به صـورت

( .)Flora Iranka, 1991کلیه قسمتهای گیاه مـورد

پوشینه (به ندرت شفت) است .پراکندگی این گیاهان

استفاده غذایی و دارویـی قـرار مـیگیـرد و از قـدیم

بیشــتر در آمریکــای جنــوبی ،آفریقــای جنــوبی و

االیام به عنـوان سـبزی مفیـد ،معطـر چاشـنی مـورد

ماداگاسکار میباشد و فقط جنس  Oxalisکه قسـمت

استفاده قرار میگرفته اسـت (.)Malik Nejad, 2006

اعظم این گیاهان را تشکیل میدهد در مناطق معتدلـه

این گیاه در طب سنتی جهت درمـان اسـهال ،اسـهال

کره زمین نفوی پیدا نموده است .در ایـران پراکنـدگی

خونس و سرگیجه استفاده میشود ( Yazdani et al.,

این گیاه در مناطق شمالی که آب و هـوای معتـدل و

.)2004

مرطوب دارند میباشد و به فراوانـی یافـت مـیشـود

شکل  :2تصویر شماتیک اجزای گیاه شبدر ترشک
Schematic illustration of sorrel clover plant components :Fig 2

اسامی بومی و محلی ،جایگاه گیاهشناسی
در ایران این گیاه به نـام هـای ترشـه واش در شـمال
کشور و در فلور ایرانیکا با نام شبدر ترشـک شـناخته
میشود ( .)Flora Iranka, 1991سـایر اسـامی شـامل
،Oxalis foliosa Blater E. ،Oxalis villosa M.B.
 Clover sorrel ،Creeping oxalisو Yellow wood

 sorrelاست.

Kingdom: Plant
Subkingdom: Tracheobionta
Division: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Order: Oxalidales
Family: Oxalidaceae
Genus: Oxalis
Species: corniculata
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پراکندگی در جهان و ایران

زینتــی و مــزارع رهــا شــده در اســتانهــای گرگــان،

جنوب اروپـا ،ناحیـه مدیترانـه ،در تمـامی نـواحی و

مازنــدران ،گــیالن ،لرســتان ،خوزســتان ،هرمزگــان و

بخشهای کره زمـین معرفـی شـده ( Malik Nejad,

تهران گسترش دارد (.)Malik Nejad, 2006

 .)2006این گونه به صورت یکی از علدهـای هـرز
رایج در گلدانها ،کنار جادهها ،باغچههـای گـلهـای

شکل  :3پراکندگی جغرافیایی  O. corniculataدر ایران
Fig 3: Geographical distribution of O. corniculata in Iran

اندامهای مورد استفاده گیاه و ترکیبات شیمیایی

فالونولها ( ،)Flavonolsاسیدهای فنولی از جمله p-

کل گیاه قابل استفاده میباشـد (.)Mozafarian 2011

 Hydroxybenzoicو وانیلیک اسید()Vanillic acids

بررسی ترکیبات موجود در  O. corniculataنشان گر

میباشند ( .)Jyothi et al., 2011این گیـاه بـه علـت

وجـود تـانن ( ،)Tanninپالمیتیـک اسـید( Palmitic

وجود اگزاالت طعم اسیدی دارد و بررسـیهـا نشـان

 ، )acidترکیبــی از  ،8 oleicلینولئیــک (،)Linoleic

دهنـــده وجـــود ســـه نـــوع گلیکوزیـــل فـــالون

لینولنیـــک ( )Linolenicو اســـیدهای اســـتئاریک

( )Glycosylflavonesدر برگ هـا بـه نـام هـای 6-C-

( )Stearic acidsبــوده اســت ( Ibrahim et al.,

)(isoorientin

6-C- ،glucosyl

 .)2012عصاره اتانولی و متانولی گیـاه حضـور فیتـو

) glucosylapigenin (isovitexinو isovitexin 7-

اســترولهــا ،ترکیبــات فنــولی ،کربوهیــدراتهــا،

) methylether (sertisinاست .بـرگهـا شـامل %63

گلیکوزیدها ،پروتئینهای فالونوئید ،اسید آمینـههـا و

آب %0/6 ،چربی %6/1 ،کربوهیدرات 910 ،میلی گرم

روغــن والتیــل ( )Volatile oilرا نشــان مــیدهــد

کلسیم 76 ،میلی گرم فسفر 6 ،میلـی گـرم آهـن0/3 ،

( .)Mabberley, 2008برگهای گیاه حاوی تارتاریک

میلی گـرم نیاسـین 76 ،میلـی گـرم ویتـامین  Cو در

و ســیتریک اســید ،کلســیم اگــزاالت ،فــالونهــا

حدود  % 91 – 7اگزاالت میباشند ( Ibrahim et al.,

( ،)Flavonesگلیکــوفالوونهــا (،)Glycoflavones

 .)2012اگزاالت در طی فنوسنتز در نور و در تاریکی

luteolin

26 ...معرفی گیاه دارویی ترشواش یا شبدر ترشک

) کـه یـک فالوونوئیـد گلیکوزیـدCorniculatin A(

در گیاه تولید میشود که تولید آن در تـاریکی شـدت

جدید است از عصـاره اتیـل اسـتاتی گیـاه همـراه بـا

 چنـدین ترکیـب دیگـر از جملـه اسـیدهای.مییابـد

لوتئین استخراج شد که در این جنس گیاه اولـین بـار

C28  تـاC18  ترکیباتی از الکلC28  وC24 چرب اشباع

.)Qureshi et al., 2009( است که گزارش میشود

 در طـــیGalacto-glycerolipid و یـــک ترکیـــب
A  کورنیکوالســـیون.بررســـیهـــا شناســـایی شـــد

O. corniculata  ساختار چند ترکیب جدا شده از:4 شکل
Fig. 4: Structure of several compounds isolated from O. corniculata
(i-sitosterol (1), betulin (2), 4-hydroxybenzoic acid (3), ethyl gallate (4), 5-hydroxy-7,8-dimethoxyflavone (5), 5hydroxy-3', 4', 6, 7, 8-pentamethoxyflavone (6), 7, 5′-dimethoxy-3, 5, 2′-trihydroxyflavone (7), 5-hydroxy-3, 6, 7, 4′tetramethoxyflavone (8), 4′, 5-hydroxy-3, 6, 7-trimethoxyflavone (9), 5-hydroxy-3, 6, 7, 4´-tetra-methoxyflavone (10),
apigenin 7-O-(i-Dglucoside (11) and 3, 3′, 5, 7-trihydroxy-4′-methoxyflavone 7-O-(i-D-glucopyranoside (12),

. ساختار کورنیکوالسیون آ:5 شکل
Fig. 5: Corniculation structure A.
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شکل  :6ساختار فالونوئیدهای یافت شده در O. orniculata
Fig. 6: Structure of flavonoids in O. orniculata
[I: Luteolin 6-C-Glucoside (Isoorientin), 2: Apigenin6-C- Glucoside (Isovitexin), 3: Isovitexin 7- Methylether
])(Swertisin

گیاه شبدر ترشک از دیدگاه فارماکولوژی

ضد زخم گوارشی با عصـاره آبـی و اتـانولی در دوز

گیاه شبدر ترشک دارای خواص ضد پارازیت ،از بین

 100 – 400میلی گرم بر کیلوگرم کامالً مشهود است

برنده نماتود و انگلهای گوارشی میباشـد .بـه دلیـل

( .)Mahadik et al., 2011از دیگـــر اثـــرات

وجود مقادیر باالی ویتـامین  ،Cفالونوئیـدها و آنتـی

فارماکولوژیک گیاه میتوان به ترمیم و کاهش اگزمای

اکسیدان ،قابلیت محافظت کنندگی کبد در مسمومیت

پوست در خیسانده برگها ( ،)Jain et al., 2010اثـر

با مواد دارای سـمیت کبـدی از جملـه اسـتامینوفن و

ضد آمیبـی قـوی ( ،)Kirtikar and Basu, 1988اثـر

تتراکلروکربن را داشته و باعث اثر حفاظـت کننـدگی

ضد تشنج در عصاره اتـانولی و متـانولی در دوز 400

دســتگاه گــوارش مــیشــود ( )Sreejith, 2014و

میلی گرم در کیلـوگرم ( Senthil Kumar and Kand

همچنین توانایی به حداقل رساندن آسیب به میوکـارد

 ،)Raj Kapoor, 2010اثــرات دیورتیــک مناســب

در سـکتههـای قلبـی در رگ را دارد ( Shabbir and

عصاره اتانلی و متانلی در مقایسه با داروی فروزمایـد

 .)Saeed, 2012خاصیت آنتی اکسیدان باالی این گیاه

( ،)Reddy et al., 2012اثر حفاظت کنندگی کلیـه در

باعث خواص ضد سرطان و ضـد التهـاب مـی باشـد

مقابـل داروی نفروتوکسـیک ( Rashid and Zehra,

( .)Sakat et al., 2010وجود خاصیت آنتی دیابتیـک

،)2013

وابسته به دوز در این گیاه به دلیل توانایی مهـار آلفـا

داشتن اثر پایین آورندگی چربـی خـون قابـل توجـه

آمیالز در عصاره آبی می باشد که مـانع از بـاال رفـتن

مخصوصـاً روی  LDLو کلسـترول ( Tassa et al.,

قند خون دو ساعت بعد از غذا میشود ( Angila and

 ،)2012اثر ضد بارداری و جلوگیری از النـه گزینـی

 .)Kavitha, 2012خواص ضد اسهال با عصـاره آبـی

سلول تخم در رحم در روزهای  9تـا  7بـارداری بـا

گیاه کامالً مشهود است و باعث کاهش دفعات دفع و

دوز  100میلی گرم در کیلوگرم ( Sharangouda and

حجم مدفوع میگـردد ( .)Watcho et al., 2005اثـر

 )Patil, 2007و اثــر قابــل توجــه آنتــی باکتریــال و

معرفی گیاه دارویی ترشواش یا شبدر ترشک26 ...

ضد قارچ با عصاره آبی گیاه به خصوص در جنسهای

جوشانده برگ آن برای غرغره و دهـان شـویه بـرای

 A. nigerو  R. solaniو Iqbal et al., ( P. these

درمان دندان درد و از بین بردن کرمهای روده به کـار

 ،2001اشاره کرد:

می رود .جوشانده ریشه ای آن بـرای کنتـرل کـرمهـا

گیاه ترش واش از دیدگاه طب سنتی

استفاده میشود ( .)Mozafarian 2012در دهکدههای

 O. corniculataیکـی از جملـه گیاهـانی اسـت کـه

نپــال همــراه بــا  Justicia adathoda L.و Maesa

جایگاه زیادی در طب سنتی دارد .این امـر بـه دلیـل

 macrophyllaکوبیده شده و به مقدار  3قاشق چـای

وجود مقادیر زیاد و متنوع از ترکیباتی است که بـرای

خوری سه بار در روز به عنـوان آرام بخـش دسـتگاه

سالمت یک انسان بالغ مـورد نیـاز مـیباشـد ( Anil

گوارش مصرف میشـود ( .)Taba, 2009بـرگهـای

 .)Kumar et al., 2010آب گیاه همراه با کره بر روی

گیاه در درمان تب استفاده میشوند و خیسـانده گیـاه

مفاصــل و عضــالت متــورم و ســوختگیهــا اســتفاده

از طریق مصرف خوراکی برای از بین بـردن گنـوره آ

میشود ( .)Manandhar, 2002شـبدر ترشـک دارای

در کامرون استفاده مـیشـود (.)Focho et al., 2009

ترکیبات قابض ،ضد کرم ،قاعده آور و گند زدا است.

آب گیاه بـه عنـوان قطـره چشـم و کوبیـده گیـاه در

جوشانده آن با شـیر درمـان کننـده سـوض هاضـمه در

پاکستان به عنوان ماسکی برای بیمـاریهـای پوسـتی

کودکــان اســت .آب تــازه گیــاه درمــان کننــده ســوض

می باشد زیرا اثرات خنـک کننـده دارد و همچنـین از

هاضمه ،بواسیر ،کـم خـونی و التهـاب گـوش میـانی

بین برنـده سـر درد و التهـام جـای نـیش مـار اسـت

است .برگ های آن خنک کننـده ،مقـوی معـده ،ضـد

( .)Basumatary et al., 2004دیگــر کاربردهــای

اسکوبوت و اشتها آور میباشـند ،در مـوارد تـبهـا،

 O. corniculataدر طـب سـنتی ( Anil Kumar et

اسهال خونی ،کمبود ویتامین  Cو بیماریهای کبـدی

 )al., 2010شامل اشتها آور ،از بین برنـده کـرمهـای

به کار می رود و برطرف کننـده میخچـه ،زگیـلهـا و

گوارشی ،درمان زردی به دلیل وجـود مقـادیر بـاالی

دیگر برجستگیهای پوستی است .دم کرده برگهـای

بتا کـاروتن و نیاسـین و ویتـامین  ،Cدرمـان بیمـاری

آن برای درمان تیرگی قرینه به کار می رود .گیاه کامل

اسکروی و درمان تب ماالریا به دلیـل خـواص ضـد

به عنوان قابض ،کرمکش ،قاعدهآور ،مقوی معده ،ضد

پارازیتی است.

آسکوربوت و گندزدا به کار میرود .از عصـاره گیـاه

خواص دارویی گیاه اگزالیس

برای درمان مسـائل و نـاراحتیهـای گوارشـی ،سـوض

گیــاه شــبدر ترشــک و عصــاره حاصــل از آن دارای

هاضمه ،بواسیر و کم خونی استفاده میشـود و بـرای

فعالیت ضـد میکروبـی و آنتـیاکسـیدانی مـی باشـد.

درمان عقرب گزیدگی به کار میرود .خمیر بـرگ آن

فعالیت ضد باکتریایی و ضد میکروبـی ایـن گیـاه بـه

در اســتعمال داخلــی بــرای درمــان تــب ،اســهال،

وجــود ترکیبــات فنولیــک نســبت داده شــده اســت

آسکوربوت و یرقان به کـار مـیرود .شـیره بـرگ در

( .)Raghavendra et al., 2006گـزارش شـده اسـت

چشم برای درمان عفونتهای چشمی به کار می رود.

که فعالیت آنتی اکسـیدانی گیـاه شـبدر ترشـک قابـل
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مقایسه با آنتیاکسیدانهای شناخته شدهای مانند اسید

علیه باکتری زانتوموناس و  94باکتری پاتوژن انسـانی

آسکوربیک است .فعالیت آنتی اکسیدانی این گیـاه بـه

بودهاند .با ایـنحـال ،در بـین عصـارههـای مختلـد،

وجود ترکیباتی مانند اسیدهای فنولیک ،فالوونوئیدها،

عصــاره متــانولی فعالیــت بیشــتری را در مقایســه بــا

گلوتاتیون ،ویتامین  Eو  Cمرتبط دانسته شـده اسـت

سیکلینن و  Bact-805علیه باکتری هـای بیمـاری زای

( .)Sirkanth et al., 2012نتــایج تحقیقــات نــوین

گیــاهی از خــود نشــان داد .در مــورد بــاکتریهــای

حــاکی از وجــود مــواد مــدثره اســید اگزالیــک،

بیماری زای انسانی نیز عصاره متـانولی در مقایسـه بـا

کربوهیدرات ،تانن ،اگزاالت ،پـروتئین ،بتـا کـاروتن،

استرپتومایسین استاندارد فعالیت ضد باکتریایی نسـبتاً

آنتوسیانین ،ویتامینهای  ،C ،B1مواد معدنی (کلسـیم،

خوبی را از خود نشان داده اسـت .محققـین فعالیـت

آهن ،فسفر ،پتاسیم و  ،)...بنزوکینون -1-9 ،متوکسی

ضد باکتریایی عصاره های گیاه اگزالیس را بـه وجـود

فنل ،مالویدین  -3-9گلوکوزید و  ...در سرشاخههای

ترکیبـــات فنولیـــک در آنهـــا نســـبت دادهانـــد

هوایی گیاه است و به تناسب آن دارای اثر درمانی در

(.)Raghavendra et al., 2006

درمان ناراحتی های پوستی ،جـوش ،زگیـل ،هپاتیـت،

اثرات ضد قارچی :مطالعـات نشـان داده اشـت کـه

سرطان ،نقرس ،تهوع ،قابض ،مدر ،سوختگی ،اسـهال

عصاره گیـاه شـبدر ترشـک اثـر ضـد قـارچی قابـل

خـونی و  ...مـیباشـد ( Arudi and Mazandarani,

توجهی علیه قارچ آسپرژیلوس نیجر داشته به نحـوی

.)2007

که رشد میسـلیوم هـای قـارچی را بـه میـزان 79-63

فعالیت آنتیاکسیدانی :عصاره متـانولی گیـاه مـذکور

درصد کاهش داد .با اینحال ،اثرات ضد قارچ عصاره

فعالیت آنتیاکسیدانی قابل تـوجهی را در مقایسـه بـا

گیــاه اگــزالیس علیــه قــارچ ریزوکتونیــا ســوالنی بــه

آسکوربیک اسید استاندارد نشان داده است .همچنـین

صورت متوسط بود (.)Yalla Reddy, 2012

این عصاره دارای فعالیت مهارکنندگی قابـل تـوجهی

ترمیم زخم :ترکیبات الکلـی و پترولیـوم از ترکیبـاتی

نســبت بــه رادیکــالهــای آزاد  DPPHداشــته اســت.

بوده که قابلیت اسـتخراج از تمـام بخـش هـای گیـاه

همچنین الزم به یکر است که عصاره این گیاه در سه

ترش واش را داشته و مطالعات نشـان داده اسـت کـه

غلظت مختلد دارای ظرفیت آنتی اکسیدانی در روش

این ترکیبات در بهبود زخمهـا مـدثر هسـتند .هـر دو

فسفومولیبدیت بوده است .ویتامین های آنتی اکسیدانی

عصــاره در دوز  900و  100میلـیگــرم بــر کیلــوگرم

گیاه نیز تخمین زده است .ویتامین  Cبه میزان 0/494

دارای خاصیت بهبود زخمها در مورد موش صحرایی

میلی گـرم بـر گـرم و ویتـامین  Eبـه میـزان 997/93

بوده اند که این ویژگی به وسیله ایجاد یک افزایش در

میلیگرم بر گرم بـوده اسـت ( Salehi Sardoei and

نرخ انقبـا

زخـم ،شکسـتن زخـم و کـاهش دوره

.)Khalili, 2020

اپیتلیزاسیون ایجاد مـیشـود .در ایـن مطالعـه هـر دو

اثرات ضد باکتریایی :عصارههای متـانولی و اتـانولی

عصـاره بــهطـور معنــیداری قـدرت شکســتن بافــت

گیاه اگزالیس دارای اثرات ضد باکتریایی قابل توجهی

معرفی گیاه دارویی ترشواش یا شبدر ترشک26 ...

گرانولوم و محتوای هیدروکسیل پرولین را در مقایسه

زخمهای گوارشی توصـیه مـیگـردد ( Sakat et al.,

با کنترل افزایش دادهاند (.)Jain et al., 2010

 .)2010فعالیت ضد دیابتی و ضد سرطانی :در یـک

فعالیت گوارشی :در یک مطالعه که هدف آن تحقیق

مطالعه محققین اثرات ضد دیـابتی عصـاره آبـی گیـاه

در مورد فعالیت ضد زخم معـدهای عصـاره متـانولی

اگزالیس را بررسـی کردنـد .در ایـن مطالعـه فعالیـت

گیاه ترش واش بوده اسـت ،گیـاه کامـل بـرای انعقـاد

مهارکنندگی عصاره در برابر آمیالز پانکراتیک بررسی

پیلور و زخـم معـده ناشـی از اندومتاسـین در مـوش

گردید .این محققین عنوان نمودند که در غلظت 900

صحرایی مورد استفاده قرار گرفت .عصاره ایـن گیـاه

میکروگرم بر میلـی لیتـر ،عصـاره اگـزالیس بـاالترین

ابتدا برای آزمون سـمیت حـاد دهـانی بـا اسـتفاده از

فعالیت مهارکنندگی یعنی به میـزان  61/17درصـد را

دســتورالعمل  419ســازمان مــدیریت و برنامــهریــزی

از خود نشان داد .با ایـنحـال ،ایـن محققـین عنـوان

اقتصادی مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت .در ادامـه ایـن

نمودند که عصارههـای ارگانیـک هـیو نـوع اثـری از

عصاره برای بررسی فعالیـت ضـد زخـم معـدهای در

خود نشان ندادند .بـرای همـین پیشـنهاد گردیـد کـه

دوزهای  110 ،911و  100میلیگرم بر کیلوگرم مورد

فعالیت ضد دیابتی بـرای گیـاه اگـزالیس فقـط بـرای

استفاده قرار گرفت .همچنین در این مطالعه رانیتیدین

عصارههـای آبـی آن مـیباشـد ( Sharangouda and

به عنوان داروی استاندارد در دوز  900میلـیگـرم بـر

 .)Patil, 2007عالوهبر این ،محققین دیگر نیز گزارش

کیلوگرم مورد استفاده قرار گرفت .پارامترهای ترشـح

نمودند که عصاره اتانولی گیاه اگزالیس در جلـوگیری

اسید مثال حجم معده ،pH ،اسـیدیته کـل و اسـیدیته

از رشد تومورهای سرطانی در نمونههای موش مـدثر

آزاد در مدل انعقاد پیلور اندازهگیـری شـد ،و ایـن در

بودهاند (.)Jyothi et al., 2011

حالی است که تعدادی از زخمهـا ،امتیـاز زخـمهـا و

فعالیت ضد التهابی :فعالیـت آنتـیاکسـیدانی و ضـد

شاخص زخم از طریق انعقاد پیلور و ایندومتاسین در

التهابی عصاره متانولی حاصل از گیـاه تـرشواش بـه

موش صحرایی مورد بررسی قرارگرفت .تیمـار اولیـه

روش های برون تنی مورد بررسی قرار گرفت .فعالیت

تست عصاره بهطور معنیداری سـبب کـاهش حجـم

ضد التهابی برونتنی با اسـتفاده روش دنـاتوره شـدن

معــده ،اســیدیته کــل ،اســیدیته آزاد و افــزایش  pHو

آلبــومین ،پایدارســازی غشــا و فعالیــت مهارکننــدگی

جریان معده در موشها شده اسـت .همچنـین نتـایج

آنزیم پروتئیناز در غلظت های مختلد مـورد بررسـی

نشان داد که استفاده از این عصـاره سـبب کـاهش در

قــرار گرفــت .همچنــین آســپرین بــه عنــوان داروی

تعداد زخم ها ،امتیاز زخم ها و شاخص زخـم هـا نیـز

استاندارد برای مطالعه فعالیـت ضـد التهـابی اسـتفاده

میگردد .با توجه به این نتایج بدست آمـده مـیتـوان

گردید .آنالیز رگرسیون خطـی بـرای محاسـبه میـزان

پیشنهاد کرد که متانول اسـتخراج شـده از تـرشواش

 IC50مورد استفاده قرار گرفـت .نتـایج نشـان داد کـه

دارای اثر ضد ترشحی و ضد زخمی معنیداری بـوده

عصاره تأثیر معنـی داری رو مهـار رادیکـال هـای آزاد

و بنابراین اسـتفاده سـنتی از ایـن گیـاه بـرای درمـان

اکسید نیتریک و  DPPHبا مقادیر  IC50برابر با حدود
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 901/19و  79/07میکروگرم بر میلیلیتر بـوده اسـت.

 ،Cگروه های سولفیدریل پروتئین و گلوتـاتیون احیـا

همچنین پروکسیداسیون لیپید ایجاد شـده بـه وسـیله

شده در اثر استفاده از عصاره افزایش یافت .از طرفـی

یون آهن با استفاده از عصاره ایـن گیـاه بـا مقـادیر

نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که فعالیـت

IC50برابر با حدود  17/79میکروگرم بر میلی لیتر مهار

مهارکننــدگی رادیکــالهــای آزاد بــهطــور معنــیداری
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