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بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و فعالیت ضدمیکروبی سرشاخههای هوایی
گیاه به لیمو ( )Lippia citriodora H.B.K.کاشته شده در خوزستان در
دو فاز قبل و بعد از گلدهی
*

زهرا زارع

استادیار ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.
تاريخ دريافت 96/8/19 :؛ تاريخ پذيرش97/8/20 :

چکیده
گیاه بهلیمو  Lippia citriodora H.B.Kبرای مصارف غذایی ،آرایشی و بهداشتی به ایران وارد شده است و امروزه در
مناطق مختلف کشور کشت می شود .هدف از این پژوهش شناسایی و مقایسه ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس
سرشاخههای هوایی گیاه در دو فاز قبل و بعد گلدهی و مقایسه فعالیتهای ضد میکروبی عصاره متانلی اندامهای ذکر شده بود.
بدین منظور سرشاخههای گیاه در دو مرحله :رویشی و زایشی از محل مزرعه در خوزستان در خردادماه  1390جمعآوری گردید.
نمونهها به روش تقطیر با آب اسانسگیری و بازده اسانس محاسبه گردید .ترکیبهای تشکیل دهنده نمونهها با استفاده از دستگاه
کروماتوگرافی ( )GCو گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی و محاسبه شاخص بازداری و مقایسه آن با ترکیبهای
موجود شناسایی شدند .برای سنجش فعالیت ضدمیکروبی ،عصارههای متانلی بخشهای مذکور به روش پرکوالسیون تهیه شد و
علیه  4سویه باکتری گرم مثبت 4 ،سویه باکتری گرم منفی و  2سویه قارچ به روش دیسک دیفیوژن و اندازهگیری قطرهاله عدم
رشد ،بررسی شد .محاسبات آماری با نرمافزار  SPSSصورت گرفت .اجزای عمده اسانس اندام رویشی ژرانیول ( 35.78درصد)
و زینجیبرین ( 19.9درصد) و اجزای عمده اسانس اندام زایشی شامل داوانون ( 36.4درصد) و پی -سیمن ( 16.5درصد) است.
نتایج برای هر دو عصاره فعالیت ضد میکروبی قابل توجهی نشان داد .در بین باکتریها و قارچهای مورد مطالعه ،فعالیت ضد
قارچی عصارهها از فعالیت ضد باکتریایی بیشتر مشاهده شد .در میان باکتریها ،باکتریهای گرم مثبت نسبت به باکتریها گرم
منفی حساسیت بیشتری به غلظتهای عصارهها نشان دادند .به عالوه در تمامی سویههای به کار رفته با افزایش غلظت عصارهها
اثرات ضد میکروبی افزایش یافت .میزان فعالیتهای ضد میکروبی بین عصارههای رویشی و زایشی تفاوت معنیداری نشان نداد.
واژههای کلیدی :اسانس بهلیمو ،Lippia citriodora H.B.K.،ژرانیول ،داوانون ،ضد باکتریایی و اثرات ضدقارچی.

*نویسنده مسئولzahrazarebio@gmail.com :
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عمده ترین ترکیبات شیمیایی این گیاه را اسانسها

مقدمه
جنس  Lippiaاز خانواده شاه پسند به تقریب 200

و فالونوئیدها تشاکیل مایدهناد .تاا کناون شناساایی

گونه علفی ،بوتهای و درختچهای را شاامل اسات کاه

ترکیبات شایمیایی اساانس بار هاا و سرشااخههاای

اهمیاات زیااادی در طااب ساانتی و درمااان بساایاری از

رویشی این گیاه توسط برخای پژوهشاگران صاورت

بیماریها دارند .گوناه  Lippia citriodora H.B.K.از

گرفته است و بهطور عمده لیمونن ،سینئول و ژرانیول،

این جنس اهمیت زیاادی از ایان نظار دارد و در ایان

گزارش شدهاند (

پژوهش به آن پرداختاه شاده

اسات ( Pascual et al.,

Mojab et al., 2002; Khani et al.,

 .)2012همچنین کاریوفیلن اکسااید1 ،و  8ساینئول و
نرول نیز بهعنوان عمده ترین ترکیبات شیمیایی اسانس

.)2001
به لیمو درختچهای است خزان پاذیر ،ارتفاا ایان

بخش های هوایی گیاه به لیموی کاشته شاده در ایاران

گیاه به  3تا  5متر میرساد .بار هاای ایان گیااه باه

در منطقه ی کرج گزارش شده اسات

( Nazari et al.,

صورت کشیده و به رنگ سبز کمرنگ دیده می شاوند

.)2009
بر

و به صورت دستههای سه تایی بر روی ساقه قرار می

بهلیمو عالوه بار اساانس حااوی آلکالوئیاد،

گیرند .گلهای این گیاه به رنگ بنفش کمرنگ بصورت

فالونوئید ،موسیالژ ،تانن و اسیدهای فنلای مایباشاد

گل آذین پانیکول در انتهای ساقه وجود دارند .به لیمو

( )Roodbaraky, 2017چندین فالونوئید ،فنلیک اسید

بومی کشورهای آمریکای جنوبی (شیلی و پرو) اسات

و فنیال پروپانوئیااد نیااز باهعنااوان ترکیبااات شاایمیایی

و جهت مصارف دارویی و معطر باه ایاران وارد و در

عصاره گیاه گزارش شده است

( Kiran Kumar et al.,

مناطق مختلف کشات مای گاردد و کشات و کاار آن

.)2008

دارویای آن مای باشاد .در

مواد و ترکیبات مؤثره گیاهان در ابعااد وسایعی از

بهمنظور استفاده ازخاوا

طب گیاه درمانی ایران بر های این گیاه بهصورت دم

زندگی انسانها کااربرد دارناد .از جملاه ،دارای اثارات

کردنی ،بهمنظور آرام بخشای ،ضاد تشانج و برطارف

ضدمیکروبی ،ضدقارچی ،ضدسرطانی و ...هساتند کاه

کننده ی تپش قلب و سرگیجه مصرف دارد (

بااه عنااوان یااک عاماال درمااانی در فیتااوتراپی مطاار

Babaei

 .)Abrak and Zhiani, 2014در بسیاری از نقاط جهان

میباشد ( .)Bassole et al., 2003اثرات ضد باکتریایی

نیز ،چای این گیاه برای درماان آسا  ،سارماخوردگی،

 Lippa citriodoraعلیااه باااکتریهااای مختلااف و از

تب ،اسهال و بیماری های پوستی استفاده مای شاود و

جمله اساتافیلوکوکو

مقااوم باه پنیسایلین

همچنین اثرات ضادالتهاب وضاد درد و درماان نایش

گزارش شده است (.)Ansari et al., 2012

اورئاو

حشارات دارد ( .)Kiran Kumar et al., 2008اساانس

استفاده از داروهای گیاهی و فراوردههاای طبیعای

این گیاه نیزدارای اثرات ضدمیکروبی علیه میکرو فلور

در سالهای اخیر رو به افزایش بوده و مهمترین دلیال

دنادان اسات ( .)Roodbaraky et al., 2017همچناین

آن اثبات اثرات مخارب داروهاای شایمیایی و ایجااد

اسانس این گیاه در صنایع غذایی و تهیه عطر و ادکلن

آلودگیهای زیست محیطی تهدیاد کنناده کاره زماین

بسیار کاربرد دارد .بر ها و پیکر رویشی تازه به لیماو

بوده است (.)Akhbari, 2015
با توجه به ماوارد فاو  ،و از آنجاا کاه ترکیباات

حاوی اسانسی می باشند که بوی لیمو میدهد و عطار

شیمیایی گیاه رابطه مستقیمی با بیوسانتز ،متابولیسا و

دلنشینی دارد ()Ghaemi et al., 2006
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آن 0/978

فعالیتهای بیولوژیکی گیاه و نیز مراحال نماوی گیااه

بخش زایشای  v/w 0/5و وزن مخصاو

دارند ،که تابع شرایط اقلیمای و محایط زیسات گیااه

گرم در میلیلیتر بهدست آمد .هر دو اسانس باه رناگ

میباشند در این پژوهش بار آن شادی کاه ترکیباات

زرد ک رنگ و بسیار معطر بود .اسانس ها در ظاروف

اسانس بر ها و سر شاخه هاای رویشای گیااه و نیاز

شیشه ی کوچک و در دمای  4درجاه ساانتیگاراد تاا

ترکیبات اسانس گلها و مریست هاای زایشای گیااه را

زمان انجام آزمایشهای  GC/MSنگهداری شدند.

که از منطقه ی هفت تپه خوزستان جماعآوری گشاته

تجزيه و شناسايی اسانس :بدینمنظور  1میکرولیتر از

است ،بهطور جداگانه بررسای و باا یکادیگر مقایساه

اسانس تهیه شده را به دستگاه  GC/MSتزریق نماوده

کرده و همچنین با توجاه باه ایان کاه اماروزه مسائله

و با استفاده از تفسیر آنها ترکیبات اسانسها شناسایی

مقاومت دارویی و عوارض ناشی از آن در درمان آنتی

شد (.)Vicuna, 2009

بیوتیکی ،اهمیت استفاده از گیاهاان دارویای را بیشاتر

اسانس به وسیله دساتگاه  GC/MSباا مشخصاات

کرده است به بررسای مقایساه ای فعالیات هاای ضاد

گاااز کروماااتوگرافی

ماادل (Hewlett Packard) HP-

میکروباای عصااارههااای متااانلی دو بخااش رویشاای و

 6890و طیف سنجی جرمی مدل

زایشی این گیاه دارویی بپردازی .

) Packardمورد تجزیه کیفی قارار گرفات .ساتون باه

HP-5973(Hewlett

طول  30متر ،قطر ستون  0.25میلیمتار و ناو ساتون
مواد و روشها

 HP-5MSو گاز حامل هلیوم و سرعت جریان گااز 1

جمع ووری ییعاه :گیااه  Lippia citriodoraاز اساتان

میلیلیتر در دقیقه بود .برنامهریزی دمایی ساتون از 40

خوزستان در منطقه هفت تپه در خارداد مااه  90جماع

تا  250درجه سانتیگراد با سرعت  3درجه در دقیقه و

آوری گردیااد و پااس از شناسااایی توسااط محققااین

بهمدت  20دقیقه قرار گرفت .طیف های جرمی در 70

هرباریوم موسسه تحقیقات جنگالهاا و مراتاع کشاور،

الکترون ولت و با مدل یونیزاسایون

بخشهای هوایی آنها شامل اندامهای رویشی و زایشای

تهیه شدند .شناسایی ترکیبات اصلی متشکله اسانس با

در سایه خشک شدند و سپس با آسیاب پودر گشتند.

مقایسه طیف جرمای ایان ترکیباات باا طیاف جرمای

استخراج اسانس :به منظور استخراج اسانس  200گرم

ترکیبات استاندارد صورت گرفت.

از سرشاخه های رویشی (بر ها) و  200گارم از سار

عصاره ییری 30 :گرم از پودر خشک شده هار کادام

شاخه های زایشی(گل ها و جوانه های زایشی) به طاور

از بخش های رویشی و زایشی گیاه باهطاور جداگاناه

جداگانه در بالن یک لیتری متصل به دستگاه کلاونجر،

توزین شد و با استفاده از حالل متانل  80درصد و باه

قرار داده شد و تا حدود نصف حج باالن باه آن آب

روش پرکوالسیون عصارهگیری شد و توساط دساتکاه

اضافه شد و تا مرحله جوش حرارت داده شد .جهات

روتاری و به روش تقطیر در خال تغلیظ گردیاد .ایان

اسانسگیری تا زمان ثابت ماندن مقدار اسانس استفاده

عصاره بهعناوان خاالص در نظار گرفتاه شاد و از آن

از دستگاه کلونجر به مدت  4سااعت اداماه داشات و

غلظااتهااای  50درصااد 25 ،درصااد 12.5 ،درصااد و

مایع حاصال از تقطیار در لولاه مادرج جماعآوری و

 6.25درصد باا اساتفاده از دی متیال سولفوکساید10

حج اسانس خوانده شد .درصاد اساانس باه دسات

درصد ( )DMSOتهیه گردید(.)Kunle et al., 2003

آمده برای گیاه ماذکور از بخاش رویشای  v/w 0.7و

سنجش میزان فعالیت ضعدمیکروبی :میازان فعالیات

آن  0/999گرم در میلای لیتار و بارای

ضدمیکروبی از طریق اندازهگیری هاله عادم رشاد بار

وزن مخصو
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روی  8سویه باکتری شامل  4سویه باکتری گرم مثبات
(luteus ،Staphylococcus aureus

سوسپانساایون میکروباای معااادل  0/5مااک فارلنااد

،Micrococcus

( )Andrews, 2001تهیه و به وسیله سواپ بار ساط

 )Bacillus Subtilis ،Bacillus cereusو  4ساااویه

محیط کشت مولر هیلتون آگار و سابرودکستروز آگاار

بااکتری گارم منفای (Klebsiella ،Escherichia coli

کشت یکنواختی تهیه شد و دیسک های حاوی عصاره

aeruginosa ،pneumoniae

،Pseudomonas

 )Klebsiella oxytocaو دو سویه قارچ (

را بر سط آگاار قارار داده و پلیاتهاا باه مادت 24

Aspergillus

ساعت در دمای  37درجه انکوبه شدند .با اندازهگیری

 nigerو  )Candida albicansکاااه از آزمایشاااگاه

قطر هاله عدم رشاد (برحساب میلایمتار) در اطاراف

میکروبیولوژی گروه بیوتکنولوژی دانشکده داروسازی

دیسکها حساسیت یا مقاومت باکتریها و قاارچهاای

دانشااگاه تهااران تهیااه شاادند (جاادول  )1و بااه روش

مورد نظر به عصاره ها تعیین شد .از  DMSOبهعناوان

دیسک دیفیوژن با استفاده از دیسک های استاندارد باه

شاهد منفی و جنتامایسین بهعنوان شاهد مثبت استفاده

قطر  6میلیمتر در محیطهای کشت آگاار انجاام شاد.

شد (.)Kunle et al., 2003; Vanden et al., 1991

در ایااان روش دیساااکهاااای بالناااک اساااتریل در

محاسبه آماری این پژوهش با استفاده از نرم افازار

عصاره های مورد نظر قرار داده شد تا عصاره ها کاامالا

 ،SPSSآنالاایز واریانس و برای مقایسه میاانگینهاا از

جذب دیسک شوند ( 5دقیقاه) .ساپس دیساکهاا در

آزمون  Duncanاستفاده شد.

دمای  37درجه خشک شدند .از کشت  24ساعته هار
یااک از  8میکروارگانیسا تهیااه شااده مااورد اسااتفاده

جدول  :1میکروارگانیس های مورد استفاده در بخش میکروبی PTCC: Persian Type collection culture
گروه

PTCC

باکتریهای گرم مثبت

PTCC1112

Staphylococcus aureus

باکتریهای گرم مثبت

PTCC1114

Micrococcus loteus

باکتریهای گرم مثبت

PTCC1274

Bacillus cereus

باکتریهای گرم مثبت

PTCC1024

Bacillus Subtilis

باکتریهای گرم منفی

PTCC1330

Escherichia coli

باکتریهای گرم منفی

PTCC1639

klebsiella Pnumonea

باکتریهای گرم منفی

PTCC1074

Pseudomonas aeraginosa

باکتریهای گرم منفی

PTCC1059

Klebsiella oxytoca

مخمر

PTCC16404

Aspergillus niger

مخمر

PTCC10231

Candida albicans

درصد) ،سیترال ( 9.4درصد) و بتا داوانون  2اول (7.9

نتايج
الف -نتايج سنجش ترکیبعا

میکرو ارگانیس

درصد) است وسایر ترکیبات مها آن ژرانیال اساتات

اسعانس :در اساانس

( 5.8درصد) و تیمول ( 3.9درصد) است.

بخش رویشی (بر ها و سر شاخه های رویشی) گیااه
 26 ،Lippia citriodoraترکیب شاامل  96.09درصاد

در اسانس بخش زایشی (گالهاا و سار شااخههاای

کل اجزا شناسایی شدند (جدول  .)2این اسانس دارای

زایشی) گیاه  33 ،Lippia citriodoraترکیب شاامل 94.5

مواد عمده ژرانیول ( 35.78درصد) ،زینجیبرین (19.9

درصد کل اجزا شناسایی شدند (جدول  .)3ایان اساانس
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دارای ماااواد عماااده ی داواناااون (36.4درصاااد)p ،

یابد باه طوریکاه عماده تارین ترکیباات شایمیایی در

سیمن(16.5درصد) و سیترال ( 8درصاد) اسات و ساایر

مرحلاااه ی رویشااای (ژرانیاااول  35.78درصاااد و

ترکیبااات مهاا آن تیمااول ( 3.7درصااد) اساات .بتااا

زینجیبرین 19.9درصاد) باا میازان بسایار کمتاری در

آسااکاریدول ( 5.9درصااد) z ،جاساامون (3.8درصااد) و

مرحله ی زایشی تولید می شود (ژرانیول  0.4درصد و

لینالول ( 2.5درصد) و 1و 8سینئول ( 2درصد) می باشد.

زینجیبرین 1.8درصد) و به عکس داوانون و  pسایمن

همااان گونااه کااه در جااداول مشاااهده ماای شااود

که از عماده تارین ترکیباات مرحلاه ی زایشای گیااه

ترکیبات اسانس بخش زایشی تنو بیشتری نسبت باه

هسااتند در مرحلااه ی رویشاای بساایار کمتاار تولیااد

بخش رویشی نشان می دهاد همچناین مقادار تولیاد

میشوند.

ترکیبات اسانس با تغییر مرحله ی نموی گیاه تغییر می
جدول  :2ترکیبات اسانس بخش رویشی (بر ها) گیاه Lippia citriodora
مقدار (درصد)

ضریب بازداری ()RF

ردیف

نام ترکیبات

0/7

958

Camphene

1

0/2

980

ß-pinene

2

0/1

1001

α-Phellandrene

3

0/57

1014

α-Terpinene

4

1/63

1017

p-Cymene

5

0/45

1027

1,8-Cineol

6
7

0/2

1053

γ-Terpinene

0/3

1076

trans-Linalool oxide

8

0/17

1098

Linalool

9

0/8

1096

α-Thujone

10

1/36

1189

ß-caryophyllene

11

0/33

1208

caryophyllene

12

9/4

1225

(Z)-Citral

13

35/78

1235

Geraniol

14

3/9

1273

Thymol

15

0/24

1283

Carvacrol

16

0/4

1290

ß-Ascaridol

17

5/8

1362

Geranyl acetate

18

0/6

1365

(E)-Jasmone

19

1/8

1377

(Z)-Jasmone

20

0/4

1471

Davanaether

21

19/9

1490

Zingiberene

22

0/6

1569

Davanone

23

0/9

1584

Caryophyllene oxide

24

1/9

1646

4-Hydroxy-3,5-dimethyl acethophenone

25

7/9

1730

ß-Davanone-2-ol

26

Total

27

96/09
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Lippia citriodora  ترکیبات اسانس بخش زایشی (گلها) گیاه:3 جدول

ردیف

نام ترکیبات

)RF( ضریب بازداری

)مقدار(درصد

1

α - Pinene

936

1/7

2

Sabinene

971

0/2

3

α-Phellandrene

1001

0/4

4

α-Terpinene

1014

0/2

5

p-Cymene

1017

16/5

6

1,8-Cineol

1027

2

7

γ-Terpinene

1053

0/2

8

trans-Linalool oxide

1076

0/3

9

Linalool

1098

2/5

10

α-Thujone

1096

0/8

11

ß-Thujone

1108

0/6

12

cis-p-Menth-1-ol

1113

0/2

13

Camphor

1133

0/9

14

p-Cymene-8-ol

1167

0/5

15

4-Terpineol

1170

0/7

16

Nordavanone

1211

0/5

17

(Z)-Citral

1225

8

18

Geraniol

1235

0/4

19

(E)-Citral

1248

0/7

20

Thymol

1273

3/7

21

carvacrol

1283

0/9

22

ß-Ascaridol

1290

5/9

23

(E)-Methyl cinnamate

1359

0/2

24

Geranyl acetate

1362

0/5

25

(E)-Jasmone

1365

0/2

26

(Z)-Jasmone

1377

3/8

27

Davanaether

1471

0/6

28

zingiberene

1490

1/8

29

ß-Sesquiphellandrene

1519

0/4

30

Davanone

1569

36/4

31

Caryophyllene oxide

1584

0/4

32

4-Hydroxy-3,5-dimethyl acethophenone

1646

1/4

33

ß-Davanone-2-ol

1730

0/9
94/5

Total

،متانلی بخش های رویشی و زایشی گیاه مورد آزمایش

 نتایج: نتايج سنجش میزان فعالیت ضد میکروبی-ب

2  سویه باکتری (گرم مثبت و گرم منفای) و8 بر روی

حاصل از بررسی اثرات ضاد میکروبای عصااره هاای
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سویه قارچ (شکلهای  1و  ،)2نشان داد که برای تمام

نشان دادند  p>0/05به عالوه در تمامی سویههای باه

میکروارگانیس ها اختالف میانگینها در ساط آمااری

کار رفته با افزایش غلظت عصاره میاانگین هالاه عادم

 5درصد معنایدار شاده اسات .بناابراین هار یاک از

رشد افزایش معنیداری مییاباد .بناابراین باا افازایش

میکروارگانیسا هااا بااه غلظاتهااای مختلااف عصاااره

غلظت ماده مؤثر عصاره این گیاه اثرات ضد میکروبای

موردنظر حساسیت نشان داده و اثرات ضاد میکروبای

افزایش مییابد.

45
40
35
30
25
ر هاله ع د
 20میان ی
15
رشد
10
5
0

6.25%
12.50%
25%
50%
Control

ا را

ضد میکروبی عصاره روي ی L.citriodora

شکل  :1نتایج حاصل از بررسی اثرات ضدباکتری و ضد قارچی عصاره رویشی

45
40
35
30
ر هاله
 25میان ی
20
عد رشد
15
10
5
0

6.25%

12.50%
25%
50%
Control

ا را

ضد میکروبی عصاره زاي ی L.citiodora

شکل  :2نتایج حاصل از بررسی اثرات ضدباکتری و ضد قارچی عصاره زایشی
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آمده از بر

نتایج همچنین نشان داد که در باین بااکتریهاا و

این گیاه قبال توسط پژوهشگران مختلاف

قارچ های مورد مطالعه ،فعالیاتهاای ضاد قاارچی از

گزارش شده است .مجاب و همکاران

باکتریااایی بیشااتر اساات کااه در ایاان میااان نیااز قااارچ

 )2002اسانس بر هاای باه لیماوی کاشاته شاده در

نایجر نسبت به کاندیدا آلبیکناز ،باه ایان

نواحی شمالی ایران را به روش تقطیر با آب استخراج

تاار اساات .در میااان باااکتریهااا نیااز

و بااا  GC/MSشناسااایی نمااوده انااد و میاازان باااالی

باکتری های گرم مثبت نسبت به باکتری ها گارم منفای

ژرانیول در اسانس بر های آن را گزارش کردهاند که

حساسیت بیشتری نسبت به غلظتهاای عصاارههاای

پژوهش حاضر نیاز از نظار میازان بااالی ژرانیاول در

رویشی و زایشی نشان دادند .به طور کلی عصارههاای

بر ها ،با آن همسویی نشان می دهد.

آسپرژیلو

عصاااره حسااا

رویشی و زایشی گیاه در غلظاتهاای ماورد مطالعاه،

( Mojab et al.,

دیگر ترکیب عمده اسانس بخشهاای رویشای در

اثااارات بازدارناااادگی باااااالیی در هاااار دو نااااو

پژوهش حاضر سیترال ( )9.4است که با عماده تارین

میکروارگانیس نشان میدهد و بین بخاش رویشای و

ترکیب اسانس استخراج شده از بر های به لیماو باه

زایشی تفاوت آماری معنیداری مشاهده نمیشود.

همااین روش در پااژوهشهااای خااانی و همکاااران
( )Khani et al., 2012کااه ساایترال ( 11.3درصااد)
میباشد ،مشابهت نشان میدهد .آرژیوپولوو همکااران

بحث
امروزه در طب سنتی ایران از گیاهان زیادی بارای

( ،)Argyropouloe et al., 2007ترکیبااات شاایمیایی

درمان بیماری ها استفاده می شود تعداد بسیاری از این

اسانس بر های این گیااه را در دو مرحلاه ی نماوی

گیاهان بومی کشور ماا باوده و تعادادی نیاز از ساایر

قبل و بعد از گلدهی استخراج و شناسایی نمودند کاه

کشورها به ایران وارد شده است .یکی از گیاهاانی کاه

در هر دو مرحله ترکیاب ژرانیاال و لیماونن بیشاترین

در سال های اخیر به ایران وارد شده است گیاه به لیمو

درصد ترکیبات اسانس را به خود اختصا

دادند ،که

است .از آنجا که بر های این گیاه بویی شبیه به لیمو

از نظر نو ترکیبات و مقدار آنها ،با پاژوهش حاضار

دارند به آن به لیماو گفتاه اناد (

مغایرت نشان میدهد.

Babaei Abrak and

بابااایی آبااراژ و ژیااانی (

 .)Zhiani 2014در طب سنتی از این گیااه در درماان

Babaei Abrak and

سوءهاضمه ،نفخ ،ساردردهاای یاک طرفاه ،دردهاای

 )Zhiani, 2014نیز مقادیر و ناو ترکیباات شایمیایی

عصاابی ساارگیجه و عالئ ا ساارما خااوردگی اسااتفاده

اسانس بر های گیاه به لیمو کاشته شاده در خراساان

میشود .به عالوه در تقویت حافظاه و ایجااد آراماش

را استخراج و شناسایی کردناد و سایترال  ،لیماونن و

نیز مفید است (.)Argyropouloe et al., 2007

کاریوفیلن اکساید را به عنوان مهمترین ترکیباات گیااه
معرفی نمودند که از نظر میزان تقریبا باالی سیترال باا

در پژوهش کناونی عماده تارین ترکیاب اساانس

پژوهش حاضر ،همسویی نشان میدهد.

بخاشهااای رویشاای گیااه ژرانیااول ( 35.78درصااد)،
زینجیبرین ( 19.9درصد)،سایترال ( 9.4درصاد) و بتاا

میرزایاای و همکاااران ()Mirzaie et al., 2012

داوانون  2اول(7.9درصد) است (جادول  .)2و عماده

درعصاره هگزانی گیاه به لیمو ترکیباات کااریوفیلن و

ترین ترکیب بخشهای زایشی داوانون ( 36.4درصد)،

اسپانتنول را فراوان ترین ترکیبات معرفی کردند که در

 pسااایمن ( 16.5درصاااد) و سااایترال ( 8درصاااد)

اسانس استخراج شده در این پژوهش به میازان کمای

است(جدول  .)3ترکیبات شیمیایی اساانس باه دسات

کاریوفیلن ( 0.33درصد) موجود است.
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جنس گزارش شده است .برخای پاژوهش هاا اثارات

در ارتباط با ترکیباات اساانس اساتخراج شاده از
بخشهای زایشی (گلها و مریست های زایشای) گیااه

ضدمیکروبی این ترکیب را نشاان دادهاناد (

بااه لیموگزارشااات زیااادی یافاات نشااد .مااواردی از

 .)al., 2010اثرات ضد باکتریایی عصارههای متانلی در

گزارشهاای یافات شاده نیاز از نظار ناو ترکیباات

این پژوهش نشاان داد کاه اثار ضاد باکتریاایی علیاه

شیمیایی اسانس با ترکیبات عمده اسانس اساتخراج و

باکتریهای گرم مثبت بیش از باکتریهای گارم منفای

شناسایی شاده در ایان پژوهش(داواناونP ،سایمن و

است که این نتایج با پژوهشهاای موتاناا و همکااران

Rezaie and Jaymand,

( )Mothana et al., 2011که بر روی به لیموی کاشاته

سیترال) تفاوت نشان دادناد (

.)2001; Shahhossini et al., 2014

Linde et

شده در یمن صورت گرفتاه و اثارات ضاد باکتریاایی

بسته به محلکاشت ،زمان برداشت ،شیااااااااااوه

علیه باکتری های گرم مثبت نسبت به گرم منفی بیشاتر

نمونهبرداری و استخراج ،مقدار و نو مواد موجود در

است ،همسویی دارد .همچنین پژوهش هاای فیتساو و

به لیمو میتواند با نوسانات و تفااااااااوتهایی

همکااران ( ،)Fitsiou et al., 2018در بررسای اثارات

همراه باشد ( .)Azadbakht et al., 2012بنابراین یکای

ضد باکتریایی اسانس گیاه به لیمو نشان داد که اسانس

از دالیلاای کااه ممکاان اساات ترکیبااات شاایمیایی

این گیاه بر رشد باکتریهای گرم مثبت اثر بازدارندگی

عصارههای گیاهی یک گونه دارای تفاوتهاایی باشاد

داشته در حالی که بر روی باکتریهاای گارم منفای از

می تواند به دلیل ناو منطقاه ی جغرافیاایی و محال

جمله ای کالی تاثیری نداشته است ایان پژوهشاگران

رشد این گیاه باشد (.)Mirzaie et al., 2017

اثر ضاد باکتریاایی را باه ترکیاب سایترال موجاود در

بر

امروزه متابولیتهای ثانویه گیاهان دارویای ،مانناد

اسانس نسبت داده اند که این نتایج با کمتر بودن اثار

اسااانسهااا و عصااارههااای گیاااهی ،از نظاار اثاارات

بازدارندگی عصاره گیاه به لیمو علیه باکتری های گارم

بیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته اندو مشخص شده

منفی نسبت باه گارم مثبات در پاژوهش حاضار ها

است که اغلب اسانس های گیااهی اساتخراج شاده از

سااویی دارد .همچنااین از آنجااا کااه ساایترال هاا در

گیاهان دارویی ،نقش مهمی در برخی اثرات بیولوژیک

ترکیبات اسانس بخش های رویشی و ه بخاش هاای

آنها نظیر اثارات ضاد بااکتری و ضاد قاارچی ،ضاد

زایشی موجود است ،شاید بتوان این اثر را باه سایترال

انگلی،ضدویروسی ،ضد درد و ضد التهااب و...دارناد

نسبت داد.
کومار و همکااران (،)Kiran Kumar et al., 2008

(Tatsadjieu et al., Argyropouloe et al., 2007

فالونوئیدها را در عصاره گیاه به لیمو کاشاته شاده در

;.)2009

گاازارشهااای فراواناای در منااابع علماای در مااورد

هندوستان شناسایی نموده و اثرات آنتی باکتریال آن را

خاصاایت ضاادمیکروبی اسااانس و یااا عصااارههااای

علیااه سااویههااای گاارم مثباات (اسااتافیلوکوکو ،

گونههای جنس  Lippiaآمده است کاه باا توجاه باه

باسیلو ) و گرم منفی (ای کالی و کلبسیال) ارزیاابی

Lippia citriodora

کردند و اثرات ضاد باکتریاایی عصااره گیااه را علیاه

می توان وجود اثرات باالی ضد میکروبی را به هماان

باکتری های گرم مثبت بیشتر از باکتریهای گرم منفای

ترکیبات در گیاه به لیماو از هماین جانس تعمای داد

گزارش کردند کاه باا نتاایج پاژوهش حاضار همساو

( .(Bassole et al., 2003بهعنوان مثال ژرانیول ترکیبی

میباشد.

مشابهت آنها با ترکیبات موثره ی

است که در ترکیبات شیمیایی اسانس گونههایی از این
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اثرات ضد قارچی گیاه به لیماوی کاشاته شاده در
مراکش ،علیه باکتری های استافیلوکوکو

مختلااف دارای ترکیبااات مااوثره ی اسااانس تقریبااا
متفاوتی است که تاحدی متاثر از شرایط اقلیمی گیاه و

و باسیلو

و همچنااین اثاارات ضاادقارچی آن علیااه قااارچهااای

نیز مراحل رشد ونمو گیاه است .نو و میزان ترکیبات

,Candida

مااوثره ی اسااانس گیاااه بااه لیمااو ضاامن تکااوین

 albicans,توسااط علاای و

مریست های زایشی و تشکیل گل هاا تغییار مای کناد.

chysosporium

 Phanerochaeteو

Tricoderma reesei

همکاران ( )Ali et al., 2008گزارش شده است.
همچنین خوا

بهطوریکه در بخشهای زایشی تنو ترکیباات ماوثره
اسانس از بخشهای رویشای بیشاتر اسات .همچناین

ضد قارچی گیاه دیگری از جنس

لیپیااا ( )Lippia rugosaعلیااه قااارچ آسااپرژیلو
فالوو

عصارههای بخاشهاای رویشای و زایشای ایان گیااه

بر اثار وجاود ترکیاب ژرایناول از ترکیباات

اثرات ضدمیکروبی علیه انواعی از بااکتری هاای گارم

چاارب ایاان گیاااه توسااط تاتساااجو و همکاااران

مثبت ،گرم منفی و قارچها نشان دادند که در این میان

( )Tatsadjeu et al., 2009گزارش شده اسات کاه باا

اثرات ضد قارچی از باکتریاایی بااالتر و نیاز در میاان

نتایج ضد قارچی حاصال از ایان پاژوهش همساویی

باکتری ها باکتری های گرم مثبت نسبت به گارم منفای

دارد .همچنین ویولن و چامونات (

حساسیت بیشتری نشان دادند.

Chaumont et al.,

 ،)1994فعالیت شدید ضاد قاارچی بار اثار ترکیباات
ترپنوئیاادی را در گروهاای از گیاهااان جاانس

Lippia

سپاس زاری

گزارش نموده اند که با درصد باالی ترپنوئیدها در گیاه

نگارنااده از دانشااگاه آزاد اسااالمی واحااد اراژ و

به لیمو و اثرات ضد قارچی باالی آن مطابقت دارد.

واحد علوم و تحقیقات تهران برای همکااری در ایان

نتیجهگیری نهایی

پژوهش سپاسگزاری میکند.
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