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چکيده

زمينه و هدف 
پنیرک با نام علمی Malva sylvestris L از تیره پنیرکیان (Malvaceae) گیاهی دارویی و بومی ایران است که ارزش غذایی و دارویی باالیی 
داشته و در طب سنتي ایران در درمان بسیاري از بیماری ها کاربرد دارد. مطالعه حاضر به مرور جنبه های مختلف و یافته های نوین این گیاه 

دارویی پرداخته است. 
مواد و روش ها 

با استفاده از پایگاه های اطالعات اینترنتی SID ،Iranmedex ،Web of Science ،Science Direct مقاالتی که در مورد جنبه های مختلف گیاه 
دارویی پنیرک ارائه شده بود، با استفاده از کلید واژه های پنیرک، اثر درمانی و گیاه دارویی بررسی گردید.

یافته ها
از پنیرک در پزشکی سنتی در تسکین درد و التهاب، التیام زخم و بهبود اختالالت کلیوی و عوارض پوستی و در مقابله با میکروارگانیسم هاي 
مختلف از جمله ویروس ها، باکتری ها و قارچ ها استفاده شده است و بخش هاي هوایي آن داراي ارزش غذایی و علوفه اي هستند. ترکیبات 
اصلي گیاه پنیرک، ترکیبات فنلی و فالونوئیدی مي باشند و حضور مالوین، دلفینیدین، مالویدین، بتاکاروتن، سیانین، تانن ها، ساپونین ها، 
آلکالوییدها، موسیالژ و به ویژه آنتي اکسیدان ها در این گیاه، عامل خواص ضد اکسیداني، ضد میکروبي، ضد ویروسي و ضد دردي و اثر بر 

بهبود التهاب است که در تحقیقات آزمایشگاهي به اثبات رسیده است.
نتيجه گيري

کاربردهاي سنتي گیاه پنیرک در درمان بسیاري از بیماري ها و وجود ترکیبات گیاهي و دارویي ارزشمند در آن مي تواند زمینه اي را براي 
کشف داروهاي با منشاء گیاهي در تولید آنتي بیوتیك ها، مسکن ها و داروهاي درمان التهاب بوجود آورد.

کليدواژه ها
 اثر درمانی، پنیرک، ترکیبات، طب سنتي، گیاه دارویی

* نویسنده مسئول: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مرتع و آبخیزداری.
   Shokrollahi.sh93@yahoo.com :پست الکترونیك



شکراللهی و همکاران
مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور / سال چهارم / شماره 1 / بهار 1395جنبه�هاي مختلف گیاه دارويي پنیرک

Journal of Neyshabur University of Medical Sciences2

■ مقدمه
طب گیاهی از کهن ترین شیوه های درمانی است که توسط انسان 
شناخته شده است. استفاده از گیاهان دارویی برای پیشگیری و 
درمان بیماری ها، از دیرباز توجه متخصصان طب را به خود معطوف 
کرده است. با توجه به نیاز روز افزون بشر به گیاهان و فرآورده های 
گیاهی، شناخت آنها از جنبه های مختلف مصرفی، نظیر غذایی و 
دارویی بیشتر احساس می شود. نتایج بررسي هاي علمي روي گیاهان 
دارویي براي درمان بیماري هاي مختلف از جمله بیماري هاي 
عفوني، سرطان، دیابت، آترواسکلروز، گوارشي، سوختگي و عصبي 
بسیار امیدوار کننده بوده است. اگرچه این گیاهان نیز عاري از 
عوارض نیستند ولي معموالً نسبت به داروهاي سنتتیك عوارض 
کمتري دارند و حتي در بسیاري از موارد ممکن است به دلیل 
داشتن خواص آنتي اکسیداني سمیت داروهاي دیگر را کم کنند 
)1(. امروزه ترکیبات شناسایي شده در گیاهان به عنوان داروهاي 
جدید مورد استفاده قرار گرفته و مي توانند به عنوان کلیدي براي 
شناسایي روش هاي درماني کم هزینه و داراي عوارض جانبي کمتر 

در درمان بسیاري از بیماري ها بکار روند )2(.
پنیرک  سنتی،  در طب  استفاده  مورد  متعدد  گونه های  میان  از 
به دلیل تنوع در کاربرد، برجسته تر است و مصرف آن به 3000 
سال پیش از میالد بازمی گردد. در منطقه ای از سوریه، مطالعات 
باستان شناسی وجود بذر پنیرک را در جرم دندان فسیل انسان ها 
نشان داد. محققان نتیجه گرفتند که به دالیل کاربرد این گیاه به 
عنوان یك ماده غذایی و همچنین خواص دارویی، احتماالً سابقه 

استفاده از آن بسیار طوالنی است )3(. 
گیاه دارویي پنیرک با نام علمي Malva sylvestris L از خانواده 
Malvaceae می باشد که Riedl )4( 10 گونه و پاکروان )5(، در 

ایران 7 گونه را گزارش نموده اند که سه گونه از این تعداد بومی 
ایران هستند. گونه Malva sylvestris گیاهی علفی دوساالنه -چند 
ساله که منشاء آن جنوب اروپا و آسیا است، اما به عنوان علف هرز 

در اکثر نقاط جهان یافت می شود )6(.
این گیاه با نام هاي پنیرک، خبازي، نان کالغ و توله در ایران )3(، 
Marva در ایتالیا )common mellow ،)7 در اروپا، Ebegumeci و 

Gomecotu در ترکیه )8( و gulkhaira یا vilayatti kangani در 

هند و پاکستان )9( شناخته می شود.

پنیرک یکي از گیاهان دارویي ارزشمند است که در طب سنتي 
در درمان بسیاري از بیماري ها بکار برده شده است. این گیاه منبع 
غنی از ویتامین های B ،A و C بوده و به عنوان یکی از گیاهان مؤثر 
در کاهش عوارض سرماخوردگی بویژه سرفه، همچنین در درمان 
التهابات تنفسی، مجاری ادراری و گوارشی و نیز جوش های پوستی 
ترکیبات شیمیایی،  روی  بر  بسیاری  تحقیقات  تاکنون  می باشد. 
خواص آنتی اکسیدانی و آثار درمانی این گیاه دارویی مهم در داخل 
و خارج کشور انجام شده که به تعدادی از جدیدترین آنها اشاره 

می گردد. 
طاهانژاد و همکاران با مطالعه فعالیت آنتي رادیکالي عصاره پنیرک، 
وجود ترکیبات فنولي و خاصیت آنتي اکسیداني این گیاه را تصدیق 
نمودند )10(. ارضی و همکاران با بررسی اثر ضد التهابی عصاره 
هیدروالکلی گل پنیرک وجود ترکیباتي با خاصیت ضد التهابي مانند 
ترکیبات فنلي و فالونوئیدي و قدرت باالي آنتي اکسیداني گیاه که 
مي تواند توجیه کننده خاصیت ضد التهابي عصاره آن باشد را تأیید 
نمودند )11(. عینی و همکاران با مقایسه اثرات ضد باکتریایی اندام 
باکتریایی  اثرات ضد  MIC بر وجود  هوایی و ریشه گیاه پنیرک 
در عصاره گیاه بخصوص در اندام های هوایی تأکید نمودند )12(.

Basaran فعالیت ضد میکروبی چند گیاه مورد استفاده در طب 

سنتی ترکیه را مورد مطالعه قرار دادند. بررسی اثر ضد باکتریایی 
استاف  باکتری های  بر  پنیرک  جمله  از  گیاه   16 اتانولی  عصاره 
آرئوس، سودوموناس آئروژناز، باسیلوس سرئوس و اشرشیاکلی نشان 
داد که پنیرک، دارای قدرت بازدارندگی از رشد باکتری است )13(. 
Cleverson و همکاران در مطالعه ای با عنوان »بررسی جنبه های 

علمی و اتنوبوتانیکی پنیرک صحرایی: داروی گیاهی هزاره« اهمیت 
پنیرک را به عنوان یك گیاه دارویی و ماده غذایی فراسودمند و 
نیز پتانسیل آن در درمان التهاب، زخم معده و مشکالت پوستی را 
تایید نمودند )Marouane .)14 و همکاران دریافتند که این گیاه به 
دلیل وجود ترکیبات فنلی بسیار، از پتانسیل آنتی اکسیدانی باالیی 
برخوردار می باشد و در درمان آسیب دیدگی مورد بررسی، اثربخش 

بوده است )15(.
مورد  را  پنیرک  دارویی  گیاه  زیستی  فعالیت  و همکاران  رضوی 
یك  عنوان  به  می توان  آن  از  که  دریافتند  و  داده  قرار  بررسی 
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به  مقاوم  میکروارگانیسم های  بردن  بین  از  در  عفونی کننده  ضد 
آنتی بیوتیك و نیز عامل شیمی درمانی سود جست )16(.

تبارکی و همکاران ترکیبات شیمیایی و خواص آنتی اکسیدانی گیاه 
پنیرک را مورد مطالعه قرار دادند، این مطالعه نشان داد که این گیاه 
دارای ظرفیت آنتی اکسیدانی نسبتاً باال و چهار اسید چرب عمده 
لینولنیك، لینولئیك، پالمتیك و اسید اولئیك می باشد و نیز آنالیز 
GC-MS عصاره متانولی این گیاه حاکی از وجود ترکیبات فنولی 

عمده در آن بود )17(.
پنیرک  بر روی خواص ضد میکروبی  انجام شده  نتایج مطالعات 
حاکی از آن است که این گیاه دارای فعالیت های ضد باکتریایی، ضد 
قارچی و ضد ویروسی علیه بسیاری از پاتوژن های انسانی می باشد 
)18(. با این حال استفاده از این گیاه براي درمان بیماري هاي 

انساني نیازمند انجام مطالعات کارآزمایي بالیني بیشتری است.
ترکیبات  حاضر بصورت سیستماتیك به معرفي  مطالعه مروري 
ارزیابي خواص درماني این گیاه دارویي ارزشمند  و  شیمیایی 
که راهکارهایي را در انجام مطالعات  امید  پرداخته است بدان 

کارآزمایي بالیني و دارویي پیش روی پژوهشگران قرار دهد.

■ مواد و روش ها
اثر درمانی  با جستجوی کلیدواژگان پنیرک،  نیاز  اطالعات مورد 
و گیاه دارویی در کتب و مقاالت علمی منتشر شده در بانك های 
 SID ،Iranmedex ،Web of Science ،Science Direct اطالعاتی
بدست آمد. مقاالتی که در مورد جنبه های مختلف گیاه دارویی 
پنیرک، بدون در نظر گرفتن محدوده زمانی خاص ارائه شده بود، 
مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با جمع بندی یافته های نوین 
محققین مختلف در مورد ترکیبات شیمیایی و آثار فارماکولوژیك 
مکانیسم هاي احتمالي اثربخشي خواص  مهم،  دارویی  گیاه  این 

فارماکولوژیکي آن ارائه گردید.

■ یافته ها
ترکيبات شيميایی گياه

نتایج بسیاري از تحقیقات نشان داده که عصاره گل پنیرک محتوي 
مقادیر متفاوتی از کلسیم، منیزیم، اسید آمینه ضروري سرین و 
اسید، گاالکتورونیك  آالنین، هیدروکسی پرولین، گلوکورونیك 

اسید، یورونیك اسید، آنتوسیانین و فرولیك اسید و گاالکتوز 
 C و B ،A می باشد )21-19(. پنیرک، منبع غنی از ویتامین های
)22( و حاوی مواد با ارزش فراوان مانند آنتی اکسیدان های قوی 
فنل، فالونوئید، کاروتنوئید، توکفرول، کربوهیدرات ها و اسیدهای 
چرب اشباع نشده و بتاکاروتن و لیکوپن می باشد )23(. پنیرک 

همچنین به تفکیك اندام ها داراي ترکیبات زیر است: 

ترکيبات شيميایي برگ
گلوسید،   ،3 گاسیپتین  بتاکاروتن،  و   E  ،C ویتامین  فنول،  پلی 

فالونوئید.

ترکيبات شيميایي گل
در گل پنیرک مقدار کمي مادة رنگي به نام مالوین یافت مي شود 
که در اثر هیدرولیز به گلوکز و مالوي نین تجزیه مي گردد. مطالعات 
دیگري نشان مي دهد که در تمام اندام گیاه مقدار قابل مالحظه اي 
درحدود50 -15 درصد لعاب وجود دارد. گل هاي پنیرک شامل 
مواد ال - آربینوز، ال - رامنوز، دي - گاالکتوزرونیك اسید مي باشد. 
گل ها بیش از 10 درصد موسیالژ دارندکه در اثر هیدرولیز، تبدیل 
به گاالکتوز، آرابینوز، گلوکز رامنوز و اسید گاالکتورونیك مي شود. 
همچنین گل هاي پنیرک حاوي مقدار کمي تانن و حدود یك دهم 

درصد لوکوآنتوسیانین ها و آنتوسیانین است.

ترکيبات شيميایي سایر اندام ها 
تمام اندام هاي پنیرک از جمله ریشه داراي تانن، مواد لعابي فراوان، 

قند، اکساالت کلسیم، مواد رزیني و پکتیك هستند )18(.

خواص تغذیه اي گياه پنيرک
پنیرک گیاهی است خودرو که در نواحی مختلف کشور از جمله 
استان های گیالن، مازندران، تهران، نواحی مرکزی ایران، خراسان، 
جزیره قشم، بندرعباس، کرمان و بلوچستان می روید )24(. از این 
گیاه در طول تاریخ به عنوان غذا و دارو استفاده مي شده است. در 
این گیاه عمدتاً جهت مصارف دارویی در طب سنتی  کشورمان 
اتفاقی صورت  کاربرد دارد و مصرف آن برای تغذیه دام ها بطور 
می گیرد. از جمله در منطقه خوزستان که این گیاه به فراوانی یافت 
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می شود و شرایط اقلیمی استان نیز برای کشت آن بسیار مساعد 
این منطقه گوسفندان بطور طبیعی در چراگاه های  می باشد. در 
محلی و حاشیه جاده ها از آن استفاده می کنند. در آشپزی شوشتری 
ابوعلی سینا  از آن تهیه می شود. در کتاب های  نوع غذا  چندین 
پرزهای  که  چرا  شده  تأکید  سال  در  توله  مرتبه  هفت  خوردن 
موجود در معده را شستشو می دهد )25(. از آنجا که عصاره پنیرک 
حاوي ترکیبات فنولي، آنتوسیانین ها، کاروتنوئیدها و توکوفرول 
اکسیدانی است، مي توان  مي باشد )26،27( و دارای خاصیت آنتی�
طبیعي،  نتیجه گرفت که این عصاره به عنوان آنتي اکسیدان 
لیپیدها  توانایي واکنش با رادیکال هاي حاصل از اکسیداسیون 
O) را داشته و موجب قطع واکنش هاي 

2
 ،OH  ،LO ،LOO  ،L)

کند و کاهش سرعت  زنجیري و افزایش زمان اکسیداسیون 
اکسیداسیون خودبخودي مي شود و می  توان آن را پس از آزمون هاي 
دیگر به مواد غذایي ) بویژه موادی که حاوي روغن هستند( اضافه 

کرد )10(.
از دیگر کاربردهای این گیاه، استفاده به عنوان رنگ، فیبر و تورنسل 
است. از گیاه و دانه آن، رنگ کرم، زرد و سبز بدست مي آید. تنتور 
گل ها در آزمون بازها بکار رفته و از فیبر بدست آمده از ساقه گیاه در 
ساخت طناب هاي کشتي، نساجي و کاغذسازي استفاده می گردد )18(.

اثرات فيزیولوژیکی و فارماکولوژیکی
از نظر طب سنتي، گیاه پنیرک را معتدل مي دانند. اخالط غلیظ را 
رقیق و اخالط خیلي رقیق را معتدل مي کند. ساییدگي برگ آن 
براي شکستگي اعضاء نافع است. ترکیب آن با روغن زیتون براي 
سوختگي و عقرب گزیدگي مفید است. دم کرده ساقه و برگ آن با 

شکر، گرفتگي صدا را برطرف مي سازد )18(.
از خیسانده، ضماد و پودر آن به تناسب نوع بیماري در رفع تحریکات 
دستگاه گوارش، مجاري ادرار، مجاري تنفسی، رفع سرفه هاي برنشی 
و نرم کردن سینه، التهاب مخاط بدن، استفراغ و اخالط خونی، تورم 

لوزه ها و رفع یبوست استفاده می شود )28(.
در کتب دستورسازی کشورهای فرانسه و سوئیس مکتوب است 
که گل و میوه های نارس این گیاه در درمان سیاه سرفه مفید است 
)14(. بصورت غرغره براي رفع تحریکات مخاط دهان، ورم لوزه ها، 
درد گلو و همچنین جوشانده آن بصورت کمپرس گرم براي رفع 

سوختگی ها و ناراحتی هاي همورویید و ورم پلك چشم بکار می رود. 
در موارد استعمال خارجی با قرار دادن ریشه و برگ له شده گیاه 
بر روي مواضع ملتهب در رفع التهابات سطح بدن مؤثر است )18(. 
در هندوستان از گیاه پنیرک به عنوان داروي لعابدار نرم کننده 
و خنك کننده استفاده مي شود. جوشانده برگ خشك پنیرک به 
عنوان مسکن مفید است و بصورت کمپرس گرم و حمام در رفع 
ناراحتي هاي بواسیر، بعضي تومورها، ورم پلك چشم و ... بین مردم 
معمول است. از جوشاندن گل و برگ آن محلولي بدست مي آید 
که اثر نرم کنندگي پوست بدن را داشته و بصورت لوسیون، مالیدن 
آن بر روي پوست، آرامش و نرمي خاصي به افرادي که داراي 
پوست حساسند مي بخشد. براي تسکین ناراحتي هاي ناشي از تابش 
گرماي خورشید و آفتاب زدگي، جوشانده گل یا ریشه گیاه را با 
مالیمت در محل سوختگي مي مالند. براي رفع سردردهاي یك 
طرفه شدید )میگرن(، دل پیچه، ورم لوزه ها، درد گلو و آنژین مؤثر 
است. اثرات برگ آن مانند گل بوده و براي ورم قسمت هاي باالي 

راه هاي تنفسي، گلو، ورم هاي روده اي -معدي مناسب است )18(.
در مطالعه ای، تأثیر آنتوسیانین هاي پنیرک بر لیپید و رادیکال هاي 
آزاد پالسمایي در موش هاي صحرایي نوع آلبانیو1 مورد مطالعه 
قرار گرفت و نتایج نشان داد استفاده از این آنتوسیانین ها سبب 
کاهش کلسترول، میزان رادیکال هاي آزاد و ظرفیت پراکسیداسیون 
لیپیدها شده است. همچنین این مطالعه نشان داد که آنتوسیانین ها 
و گیاهان حاوي این ترکیبات نظیر پنیرک، یك نوع حذف کننده 
رادیکال آزاد و آنتي اکسیدان طبیعي مي باشند و مي توانند از تشکیل 
لخته هاي خون در رگ جلوگیري کرده و در نتیجه سبب کاهش 

بروز بیماري هاي قلبي عروقي شوند )29(.
یك بررسي اثرات عصاره برگ پنیرک بر اسپرم و مراحل  در 
اسپرماتوژنز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که مورفولوژي 
سلول ها تغییر کرده و تعداد سلول هاي اسپرماتسیت اولیه و اسپرم 

افزایش معنی داري پیدا کرد )22( )جدول شماره1(.

1 Albanio Rats 
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جدول شماره1 - مکانیسم هاي احتمالي اثربخشي خواص فارماکولوژیکي گیاه پنیرک

منابعمکانيسم هاي احتمالي اثربخشياثر فارماکولوژیکي

اثر ضد اکسيداني

به دلیل داشتن ترکیبات فنولی باال دارای خواص آنتی رادیکالی بوده و قادر به مهار اکسیداسیون می باشد.

ترکیبات فالونوئیدي موجود در این گیاه قدرت باالی مهارکنندگي رادیکال DPPH را داراست.

 ،LO ،OH ،O
2
کاهش پراکسیداسیون لیپیدي به دلیل توانایي واکنش با رادیکال هاي حاصل از اکسیداسیون لیپیدها مانند 

L ،LOO و ... و در نتیجه قطع واکنش هاي زنجیري و کاهش سرعت اکسیداسیون خودبخودي.

10

اثر ضد ميکروبی

اثبات خواص ضد باکتریایی گیاه پنیرک در شرایط آزمایشگاهی روی باکتری های استافیلوکوکوس آرئوس، سودوموناس آئرورناز، 

باسیلوس سرئوس، اشیرشیاکلی، لیستریا مونوسیتوژنز، و ...

نتایج مطالعات انجام شده روی خواص ضد میکروبی پنیرک حاکی از آن است که این گیاه نیز دارای فعالیت های ضد باکتریایی، 

ضد قارچی و ضد ویروسی علیه بسیاری از پاتوژن های انسانی می باشد.

 12 ،13
 ،30،31

اثر ضد التهابی
عصاره گیاه پنیرک باعث افزایش بافت هاي پیوندي مانند کالژن، مقدار زیادي فیبروبالست و کاهش سلول التهابي در ناحیه زخم 

شده و در بهبود زخم مؤثر می باشد. کاهش تعداد سلول هاي التهابي، نشان دهنده اثر ضد التهابي عصاره گیاه پنیرک مي باشد.
32

اثر ضد سرفه

گل و میوه های نارس گیاه پنیرک در درمان سیاه سرفه مؤثر است.

مهم ترین مواد مؤثره گل های پنیرک را موسیالژ، فالونوئید، تانن، ترکیات فنلی و آنتوسیانین ها )مالوین، دلفینیدین، مالویدین( 

تشکیل می هند. پنیرک همچنین حاوی مواد رزینی و پکتیکی بوده و خاصیت مسهل و نرم کنندگی دارد. 

پنیرک غنی از ویتامین های B ،A و C بوده و به دلیل وجود ویتامین C، ضد سرفه و مرهم سینه می باشد. جوشانده آن برای 

درمان عفونت های مثانه، اسهال خونی و سرفه های شدید مفید ومؤثر است.

 23 ،26
  ،33

■ نتيجه گيري 
یافته ها حاکی از آن است که تحقیقات نسبتاً گسترده ای در چند 
دهه اخیر در داخل و خارج از کشور، روی ترکیبات شیمیایی، اثرات 
فارماکولوژیك و جنبه های مختلف دارویی پنیرک انجام شده است. 
از این گیاه چه بصورت استعمال داخلی و چه بصورت استعمال 
خارجی بعنوان درمان کمکی در تسکین درد و التهاب گلو و مجاری 
گوارشی، بهبود اختالالت کلیوی، عوارض پوستی و التیام زخم، اثر 
افزایش اسپرماتوژنز  بر کاهش بروز بیماري هاي قلبي- عروقي و 
استفاده و نیز به دلیل دارا بودن ترکیبات ارزشمند دارویی خصوصاً 
ترکیبات فنولی و فالونوئیدی علیه میکروارگانیسم هاي مختلف از 

جمله ویروس ها، باکتری ها و قارچ ها بکار گرفته می شود.

وجود این ترکیبات و خواص دارویي، لزوم انجام تحقیقات آتي و 
بیشتري در مورد سایر خواص مفید و ناشناخته این گیاه در درمان 
بیماري هاي انساني را می طلبد. کلیدي که مي تواند در این تحقیقات 
مورد استفاده قرار گیرد خواص ضد التهابي، ضد دردي، ضد قارچي، 
ضد ویروسی و اثرات درماني براي بیماري هاي قلبی عروقی و گوارشي 
توسط گیاه پنیرک می باشد که کمتر مورد ارزیابي قرار گرفته است.
بر اساس مطالعات انجام شده و نتایج بدست آمده اکثر مکانیسم هاي 
احتمالي اثربخشي گیاه دارویی پنیرک در بهبود عالیم و درمان 

بیماري ها، به وجود ترکیبات ثانویه گیاه نسبت داده شده است.
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Abstract
Introduction and Aims

 Malva (Malva sylvestris L.) is member of the Malvaceae family, native to Iran, which used as food and medicine to treat many

 disorders in traditional medicine. The present article has reviewed different aspects and new finding about this medicinal

plant.

Materials and Methods

 In this study using Iranmedex, Sid, Web of Science and Science Direct databases, articles on various aspects of mallow was

reviewed, with using keywords: “malva” and “pharmacological effect”, and “medical plant”.

Results

 In traditional medicine, M.sylvestris has been used in pain relief, inflammation, wound healing and treatment of kidney

 disorders, skin problems and efficacy against microorganisms such as viruses, bacteria. Arial parts of this plant are highly

 valuable for animal feeding. Antioxidant properties of Malva are due to delfinidin, malvidin, beta-carotene, cyanine, tannins,

saponins, alkaloids, mucilage and phenolic and flavonoid components.

Conclusion

 Traditional applications of M.sylvestris in treatment of many diseases and its valuable medicinal and herbal components

 could provide a context for scientists to develop plant-derived medications such as antibiotics, sedatives and inflammation

treating drugs.
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