بــه  لیـــمــــــــــــــــو

دکتر فراز مجاب
گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شکل  .1تصویر گیاه بهلیمو

گیاه بهلیمو با نام علمی ( Aloysia citrodoraیا
 )Lippia citriodoraمتعلق به خانواده شاهپســند
) (Verbenaceaeاســت کــه در زبان انگلیســی
بــه آن  Lemon verbenaو در زبــان عربی لویزه
میگوینــد ( .)1این گیاه در اصل بومی کشــورهای
آمریکای جنوبی بوده و بهطور طبیعی در شیلی ،پرو
و آرژانتین گزارش شده است .امروزه به علت زیبایی و
عطر دلپذیرش ،در غالب نواحی گرم و معتدل ،مانند
نواحی مدیترانهای اروپا (اســپانیا و فرانســه) پرورش
مییابد .بهطور تجاری در فرانسه و شمال آفریقا کشت
میشــود .این گیاه بومی ایران نبوده (بهطور طبیعی
در ایران رشــد نمیکند) ،ولی نمونههایی از آن را به
ایران آوردهاند و در باغها و استانهای شمالی کشور
کاشــتهاند .در ایران به خاطر بو و عطر مطبوعی که
دارد بنام بهلیمو نامیده شــده (شــاید بهتر بود بولیمو
نامیده میشد!) ،ولی ارتباطی با شربت مرسوم بهلیمو
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(مخلوط شربت به و آب لیموترش) ندارد (.)1
گیاهشناسی ـ بهلیمو بهصورت درختچهای است
به ارتفاع  1/5-2متر با ســاقه زاویهدار و منشــعب،
برگهای ساده و نوکدار و گلهایی ریز و کوچک که
در تابستان ظاهر میشوند (شکل .)1( )1
برگهــا ،اندام دارویــی و مورد مصرف این گیاه را
تشکیل میدهند که بویی شبیه به بوی لیمو دارند و
آنها را در اواخر تابستان جمعآوری میکنند (.)2
مواد مؤثــره ـ گیاه بهلیمو و برگهای آن حاوی
مــواد اسانســی ( ،)%0/5فالونوییــد ،تــری ترپن،
موســیالژ و تانن هستند ( .)1-4مواد عمده و اصلی
موجود در اســانس عبارتند از :ســیترال ،ســینئول،
لیمونن و ژرانیول ( .)1،2ســیزده فالونویید از گروه
متوکسی فالونها مانند سالویجنین و اوپاتورین هم
از برگ بهلیمو جدا شــدهاند ( .)3در اســانس نمونه
ایرانی بهلیمو هم ژرانیول ،نرول ،لیمونن ،ســینئول
و نرال بهعنوان مواد عمده گزارش شدهاند (.)5،6
اثرات فارماکولوژیکی ـ اسانس گیاه بهلیمو اثر
اسپاسمولیتیک روی ایلئوم جداشده خوکچه هندی
داشته و قادر است اثر تحریکی هیستامین را روی این
عضو مهار کند ( .)7اثر سداتیو خفیف اسانس بهلیمو
هم ثابت شــده اســت .این اســانس اثر ضدباکتری
ً
هم دارد و خصوصــا روی میکروبهای فلور دندان
ً
(عمدتا گرم مثبتها) مؤثر است ( .)8اثر ضداسهالی
اسانس بهلیمو هم مطالعه شده و مشخص شده که
این اسانس قادر است اسهال بهوجود آمده در موش
(توســط روغن کرچک و سولفات منیزیم) را متوقف
ســازد ( .)9این اثر را به خاطر یــک آلدیید  9کربنی
میداننــد ( .)9در یک پژوهش هــم این گیاه (که با
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Eupatorin

 %23فنیل پروپانویید اســتاندارد شــده بود) توانست
در  12بزرگســال میتال به هیپرکلســترولمی توانست
میزان کلســترول تام را بهطور معنیداری کاهش و
میزان کلســترول HDL-را افزایــش دهد .از طرف
دیگر ،میزان کلســترول LDL-و تری گلیسرید تنها

دکتر فراز مجاب

اندکی کاهش یافت (.)10
موارد مصرف ـ در طب سنتی کشورهای دیگر ،از
این گیاه بهعنوان ضدنفخ و برای درمان سوءهاضمه،
آسم ،تب ،سرماخوردگی ،اسهال ،کولیک ،همچنین
تســکین هیجانات عصبی همراه با افزایش ضربان
قلب اســتفاده میشده اســت .در مکزیک بهعنوان
ضداسپاسم ،آرامکننده ،مســکن معده ،قاعدهآور و
ضداسهال؛ و در طب سنتی یونان بهصورت دمکرده
و برای درمان ســردرد ،نفخ ،تهوع ،ســوءهاضمه و
سرگیجه استفاده میشده است (.)3،9
در حــال حاضر ،هــم از این گیاه به خاطر خواص
ضداسپاسم ،ضدتب ،آرامبخش و مقوی معده ،درمان
تپش قلب ،ســردردهای یکطرفه و خســتگیهای
روحی استفاده میشود ،این گیاه خواص ضدتشنج،
قابض ،رفع دردهای عصبی و اثر ضدتب هم دارد و
در سوءهاضمه اثر خوبی نشان میدهد (.)1،2،11
بهلیمو بهعنوان ادویه ،مصرف خانگی هم دارد ،در
آشپزی از برگ بهلیمو برای معطرکردن غذا ،ساالد،
ُســس و آبمیوه اســتفاده میشود .اســانس آن در
ســاخت عطر و ادوکلن مصرف دارد ولی اســتفاده از
آن به خاطر بروز شواهدی مبنی بر احتمال حساسیت
پوستی ،محدود شده است (.)2،11
عوارض ـ برای این گیاه موردی ذکر نشده ،تنها
تذکر داده شده که چون اسانسهای غنی از ترپنها
ً
(مانند اســانس بهلیمو) کال محرک تلقی میشوند،
ممکن است حین دفع باعث التهاب و تحریک کلیه
شوند (.)12
احتیــاط و موارد عدم مصــرف ـ افرادی که
ی هستند ،به خاطر ماهیت
مبتال به بیماریهای کلیو 
محرک بــودن احتمالی و بالقوه اســانسها ،باید از

مصرف زیاد این گیاه خودداری کنند .به همین دلیل
و به خاطر فقدان دادههای فارماکولوژیک و سمیت،
بهتر است از مصرف زیاد و طوالنیمدت آن در دوران
بارداری و شیردهی اجتناب شود ،استفاده موضعی از
اسانس بهلیمو ممکن است باعث حساسیت پوستی
شود (.)12
مقــدار مصرف ـ  5تا  10گرم برگ گیاه در 500
میلیلیتر آب ،به صورت تهیه آب آشامیدنی مطبوع
(تیزان) جهت مصرف همــراه غذا ( ،)1یا بهصورت
دم کرده 1 :تا  2قاشق مرباخوری از برگ تازه در یک
فنجان آب ،چند بار در روز (.)2
نگهداری ـ برگ و اســانس بهلیمو را باید دور از
نور ،در جای خشــک و خنک و در ظروف دربســته
نگهداری کرد.
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