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تاریخ پذیرش97 /06/31 :

چکیده
بیماری التهابی روده ) (IBDوضعیتی از درگیری مزمن روده با عوامل ناشناخته می باشد .هر چند که عوامل ایمونولوژیک،
ژنتیکی و فاکتورهای محیطی به عنوان زمینه ساز مطرح شده اند .هدف این مطالعه ،بررسی اثرات عصاره متانولی گیاه
 Lippia citriodoraبه عنوان یک گیاهدارویی مؤثر در پیشگیری و کنترل  IBDالقاء شده توسط استیک اسید در موش
نژاد  Balb/Cبود .عصاره گیاه  Lippia citriodoraبا غلظت  10 0 ، 20 0 mgو  50به موشهای نژاد  Balb/Cمبتال به
kg
 IBDداده شد .پردنیزولون نیز به عنوان استانداردآزمایش و بررسیهای ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک و بیوشیمیایی
روی بافت کولون انجام شد .مطالعات بیوشیمیایی از بافت ملتهب شده کولون به وسیله اندازهگیری فعالیت آنزیم
میلوپراکسید از ) (MPOو تعیین غلظت مواد واکنشدهنده باتیوباربیتوریک ) (TBARSبه عنوان مارکر فعالیت
رادیکالهای آزاد و پراکسیداسیون لیپیدی در سلولها انجام شد .نتایج نسان داد که میزان فعالیت آنزیم میلوپراکسیداز و
تیوباربیتوریک اسید در موش های دریافت کنندۀ اسیداستیک افزایش یافت درحالیکه در موش های تحت درمان با
دوزهای  10 0 mgو  50عصاره  Lippia citriodoraو پردنیزولون مقادیر  MPOو  TBARSکاهش نشان داد.
kg
همچنین موشهای تحت درمان با عصاره متانولی  Lippia citriodoraو پردنیزولون مقادیر کمتری را برای ویژگیهای
ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک برطبق خراشیدگی های صورت گرفته ،در مقایسه با گروه دریافت کننده اسیداستیک
نشان دادند .مؤترترین دوز  20 0 mg ،عصاره  Lippia citriodoraبود که تاثیری مشابه با پردنیزولون داشت .فعالیت
kg
آنتی اکسیدانی ،ضدمیکروبی و ضدالتهابی  Lippia citriodoraاثرات درمانی در  IBDداشت .ولی مطالعات بالینی
بیشتری جهت بررسی اثرات این گیاه در درمان  IBDدر انسان مورد نیاز است.
کلیدواژهها :بیماری التهابی روده ،پراکسیداسیون لیپیدی  ،موش. Lippia citriodora ،
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مقدمه

نوتروفیلها نقش عمدهای در واکنشهای التهابی و


بیماریهایالتهابیروده ) (IBDباعثفعالشدن


ایفامیکنند[ .] 14آنزیممیلوپراکسیداز

ایمنیدر  IBD

مزمن و التهاب دستگاه گوارش میشود .از لحاظ

) (MPOقادر به تشکیل تعداد زیادی مواد اکسیدان

بافتشناسی ،التهاب رودهای با تراوش لوکوسیتهای


طوریکه اکسیداسیون ترکیبات دهندۀ الکترون

بوده به

پلی مورفونوکلئر ،مونوسیتها و ماکروفاژها مشخص


(مثل هالیدها) را توسط پراکسید هیدروژن کاتالیز

میشود[ .]4 ،3دوبیماریکرونوکولیتاولسرایتودو


میکند .همچنینمشخصشدهکهمیزانفعالیت  MPO


شکل اصلی   IBDهستند،فاکتورهایژنتیکی،عوامل

که بیش تر در گرانولهای نوتروفیلی یافت شده و

عفونی و ایمونولوژیک،دخانیات،داروهاونیزبرخی

مشخص کنندۀ تعداد نوتروفیلهاستدرمدلتجربی

از فاکتورهای پاتولوژیک در پاتوفیزیولوژی   IBD

 IBDالقاء شده با استیکاسید افزایش مییابد [ .]14

نقش دارند [  .]6  ،8همچنین تنش اکسیداتیو نقش

ک ولیت القاء شده با استیکاسید یک مدل آسان ایجاد

اساسی در پاتوژنز آسیب رودهایدرارتباطبا  IBD

 IBDستوشباهتپروفایلمدیاتورهایالتهابیدر

دارد [  .]7عدم  موازنه قابل توجه در فعالیت

این مدل یا    IBDدر انسان نشان می دهد که فاز

طوریکه تنش اکسیداتیو افزایش

آنتیاکسیدانی تام به


التهابی ،شباهتهایی با التهاب رودهایدرانساندارد

یافته و محافظت آنتیاکسیدانی کاهش یابد ،در

[  .]15مشخص شده که تعداد زیادی از عصارههای

برداریهای مخاط کولونی مشخص شدهاند


نمونه

گیاهیدروضعیتهایمزمنالتهابیمؤثرهستند.گیاه


[  .] 4 ،2 ،1اگر میزان رادیکالهای آزاد زیاد و یا

بهلیموبانامعلمی ،Lippia citrodoriaیکیازگیاهان

محافظت آنتیاکسیدانی کم باشد حالتی از تنش

دارویی متعلق به تیره شاه پسند است که بومی

اکسیدا تیو پیش میآید که ممکن است باعث آسیب

آمریکای جنوبی ،شیلی و پرو میباشد [ .] 15درحال

مزمن یا پایدار به سلولها شود .یکی از مارکرهای

حاضر درختچه این گیاه به دلیل اهمیت اقتصادیو

استراس اکسیداتیو ،افزایش پراکسیداسیون لیپیدی در

د ارویی در نواحی شمال ایران به ویژه در استان

سلولهاست که از طریق اندازهگیری میزان مواد


گلستانکشتدادهمیشود [ .] 18 ،16درطبسنتیاز

واکنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید  ) (TBARS

اینگیاهدردرمانسردرد،سرگیجه،دلپیچه،دلدرد

مشخص میشود [  .] 9 ،5مطالعات پیشینوجودتنش

وسوءهاضمه،بهبودعالئمسرماخوردگی،بهبودتپش

اکسیداتیورادرمایعاتبیولوژیکمانندبزاقوپالسما

قلب ،کنترل اسهال ،مهار رشد اشریشیاکلی و

در بیماران مبتال به   IBDنشان دادهاند [  .]7 ،1اثر

میکروباکتریوم توبرکلوزیس و استافیلوکوکوس

بخشیروشهایدرمانیگوناگوندردرمان  IBDرا

اورئوس در مطالعات درونشیشه،استفادهشدهاست

آنهانسبت
ممکناستبتوانبهعملکردآنتیاکسیدانی 


[  .] 19 ،17با توجه به فعالیتهای گزارش شده برای

داد [  .] 13- 9ترکیباتی نظیر سولفاساالزین و

این گیاه ونیزمطالبگفتهشدهدرمورد  ،IBDبرای

متابولیتهایش- 5 ،آمینوسالیسیلیکاسیدکهدردرمان


اولینباراثراتعصارههیدروالکلیاینگیاهدردرمان

 IBDاستفاده میشوند به عنوانحذفکنندگانبسیار

بیماری  IBDدرموشبررسیهمچنینوضعیتتنش

مؤثر ترکیبات فعال اکسیژن میباشند [ .]11 ،14

اکسیداتیو را از طریق اندازهگیری میزان T BARSو
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آنزیم میلوپراکسیداز و بررسیهای میکرو و

 1.14به مدت   3روز و اسید استیک  داشتند .تجویز

ماکروسکوپیک در روده در مدل کولیت القاء شده با

پردنیزولون از زمان  تجویز استیک اسید شروع و به

استیکاسیدانجامشد .

مدت  3روز ادامه  داشت .حیوانات با  پنتوباربیتال



(  )40mg/kg , i.p.بیهوش و استیک اسید از طریق

مواد و روشها:

مقعدواردرودهشد 48  .ساعتپسازتجویزاستیک

جمعآوری گیاه وعصارهگیری

اسید  حیوان کشته شد و پس از درآوردن کولون و

به لیمو ازاستانگلستانجمعآوریوتوسطبخش

شستشو با نرمال سالین ،به منظور ارزیابی

هر باریوم دانشکده داروسازی  ،دانشگاه تهران تایید

هیستوپاتولوژیک،کولوندرفرمالینسالین  10درصد،

شد(کدشماره .)Aups- 1524قسمتهایهواییگیاه

ثابت و پس از تهیه قطعات    5میکرومتری از بافت

  L.citrodoiaپس از خشک کردن در سایه باآسیاب

روده بزرگ ،برشها در هماتوکسیلین وائوزین

پودر،سپس  40گرمازپودرحاصلبا متانولبهروش

رنگآمیزی شدند ،.قطعات رنگ آمیزی شده از لحاظ


پرکوالسیون عصاره گیری شد .عصاره متانولیبعد از

ارتشاحات سلولی ،آسیب ساختارهای سلولی

صاف شدن ،در شرایط خأل و حرارت  پایین تقطیر

(  ،)infiltrationآسیبهای سلولی مانند  پالکهای

شد .عصاره غلیظ بدست آمده با کلروفرم واترپترول

پی یر ،آسیب به هسته و غیره توسط میکروسکوپ


شستشو داده شد .محلولهای کلروفرمی را روی هم

نوری بررسی شدند .جهت فیکس کردن بافت ها از

ریخته و جداگانه شدند و باقیمانده عصاره متانولی

فرمالدئید    10درصد استفادهشدسپسفرمالین اضافی

بدست آمده در آب حل شد .سپس غلظتهای

با آب شسته شده و درالکل   70درصدفیکسکردن

100 ،00mg/kgو 50بهموشهاازراهدهاندادهشد .

ادامه یافت[ .] 13سپسبافتدرپارافینقراردادهشد،


حیوانات آزمایشگاهی و بررسی های هیستولوؤیک

اززایلین به عنوان مادهشفافسازاستفاده شد.بعداز
عمل شفافسازی ،زایلین به راحتیدرحمامپارافین

دراینتحقیقاز  24عددموشنرنژاد Balb/cدر

تبخیر و نمونهها به  یک حمام پارافینمذابدریک

محدوده وزنی(  28گرم)درهرگروهاستفادهشد.که

دوره قالب گیریبراینفوذ وآغشتگیمنتقلوبافت

در   4گروه شش تایی برای انجام این پژوهش قرار

نفوذ یافته آغشته به پارافینداخلپارافین  مذابقرار

داده شدند :گروه اول:گروه نرمالکه  درمان  داروییو

دادهشدسپسبرشهاینازکبافتیتوسطمیکروتوم

اسید استیک  دریافت نمیکنند.گروهدوم :گروه کنترل

تهیهوبرشهارویالم چسباندهورنگآمیزیشدند  .

که   0.1سیسیمحلولاستیکاسید  6درصدبصورت
داخل مقعدی دریافت میکنند .گروه سوم  :عصاره


بررسی آنزیمی و استرس اکسیداتیو

گیاهی بصورت دهانیو  0.1سی سیاستیک اسید 6

جهت بررسی فعالیت آنزیم میلوپراکسیداز

درصد دریافتمیکنند،گروه چهارم  :تجویزخوراکی

( ،)MPOکولون خارج شده ازحیوان بانرمالسالین

سوسپانسیون حاوی   % 0.5پردنیزولون با  دوز mg/kg

شستشووتوسطکاغذصافیخشک،توزینوتکهتکه
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شد.هموژنیزاسیونبافتتکهتکهشده  در 10حجمبا

ماکروسکوپی و میکروسکوپی در گروههای تحت

فرفسفات( )PH=7.4وسانتریفیوژدردور3500 gبه

درمانباگیاه Lippa citrodoriaباغلظت( 200 -50

مدت    30دقیقهودمای  4درجهسانتیگراد انجامشد.

)mg/kgوپردنیزولون()1.14 mg/kgبسیارکمتربود،

محلول فوقانی برای تست  T BAبا افزودن   10میلی

بطوریکه اثرات مثبت عصاره به لیمو به ویژهغلظت

لیتر با فرفسفات    50میلیموالر( )PH=6حاویهگزا

( )200mg/kgروی تغییرات ماکروسکوپی و

دسیل تری متیل آمونیوم بروماید (0.5  )HET AB

میکروسکوپیالقاشدهبااستیکاسیددرکولونمشابه

درصد و  10  EDT Aمیلیموالر ،سونیکه و سپس

اثرات پردنیزولون بود .میزان فعالیت   MPOدرگروه

سانتریفیوژ در دور  12000  gبمدت   20دقیقهانجام

کنترلدرمقایسهباگروهجمعیتعادیبهمیزانزیادی

شد در نهایت فعالیت آنزیم  MPOتوسط

افزایشداشت(بافتکولون 4.76±0.15vs . 2.89 ±

اسپکتوفوتومتر به صورت زیر اندازهگیری گردید:

  .)0.17 u/gدرحالیکهدرگروههایتحتدرمانبا

افزودن  0.1میلیلیترازمحلولفوقانیبه 2.9میلیلیتر

عصاره تام گیاه   Lippia citrodoriaو پردنیزولون

با فرفسفات   50میلی موالر (  )PH=6حاوی 

( ) 1.14 mg/kgدر مقایسه با گروه کنترل ،میزان

O-dianisidineهیدروکلراید 0.167 mg/mlو 0.0005

فعالیت MPOکاهشنشانداد.میانگیندرصدکاهش

  H2 O2درصد؛سپسجذبمحلولدرطولموج 460

فعالیت   MPOدرگروههایتحتدرمانباعصارهبه

نانومتر خوانده شد .جهت بررسی استرس اکسیدایتو،

لیمو وپردنیزولونبهترتیب  15و  5و  26و . 55.1

از روش تیوباربیتوریک اسید ( )T BAاستفاده شد

 56.1بود .میزان   T BARSدرگروهکنترلدرمقایسه

بطوریکه که  محلول فوقانی حاصلازهموژنیزاسیون

با گروه جمعیت عادی افزایش داشت (بافت کولون

و سانتریفیوژ به  T BAاضافه و جذب درطولموج

𝑙𝑜𝑚 𝜇 )5.11± 0.50vs . 3.14 ± 31درگروههای
𝑔

530نانومترخواندهشد .

تیمار شده با عصاره    Lippia citrodoriaدر



غلظت()200-50 mg/kgوپردنیزولون()1.14 mg/kg

آنالیز آماری

میزان  T BARSکاهش نشان داد .میانگین درصد

ازنرمافزارآماری SPSSوآنالیزواریانسAnova

کاهش میزان   T BARSدر گروههای تحت درمان با

و نیز تست  Post Hocجهت  مقایسههای چندگانه

عصاره   Lippia citrodoriaو پردنیزولون   7.9و

استفادهشد.نتایجبهصورت  Mean±SEMنشانداده

16.35و 33.9و 35.6بود .

ودرمورد هرمقایسه آماری  P<0.05معنی داردرنظر
گرفتهشد .



بحث



نتایج ارزیابیهای میکروسکوپی و ماکروسکوپیو

نتایج

بیوشیمیایی ،نشان داد که عصاره گیاه  L.citrodoria

تجویز داخل مقعدی استیک اسید باعث تغییرات

دارایتواناییمهارکولیتدرموشهایموردآزمایش

التهابی در کولون گردید .در مقایسه با گروه کنترل،

گیاه

میزان

خراشیدگی

کولون

برای

ویژگیهای

میباشد

بطوریکه

بکارگیری

عصاره

،L.citrodoriaفعالیتMPOوغلظتT BARSرا 
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جدول  .1اثر دوزهای مختلف عصاره تام گیاه  L. citrodoriaروی ویژگیهای ماکروسکوپیک در کولیت القا شده بوسیله استیک
اسید در موش
گروه 

میانگینخراشهایماکروسکوپیک 𝑀𝐸𝑆  ±

کنترل 

4.12±0.13 a



پردنیزولون 

𝑎 1.39± 0.13

عصارهگیاه  50

𝑎 3.01± 0.40

عصارهگیاه  100

𝑎2.18 ± 0.34

عصارهگیاه  200

𝑏 1.31±0.11𝑎.


:aکاهشخراشیدگیماکروسکوپیکدرمقایسهباگروهکنترل 
: bمقادیرخراشیدگیماکروسکوپیکازلحاظآماریبرایگروههایتحتدرمانبا L.citrodoriaوپردنیزولونیکسانبود.


جدول  - 2اثر غلظتهای مختلف عصاره تام گیاه  L.citrodoriaبر ویژگیهای میکروسکوپی در کولیت القا شده توسط اسید استیک
در موش
گروه 

میانگینخراشهایمیکروسکوپی  𝑀𝐸𝑆 ±

کنترل

20.81 ± 0.35

پردنیزولون

𝑎7.72 ± 0.43

عصارهبهلیمو 50

𝑎1612 ± 0.74

عصارهبهلیمو 100

𝑎11.22 ± 0.57

عصارهبهلیمو  200

𝑏𝑎7.21 ± 0.48


:aکاهشبسیارمشخصخراشهایمیکروسکوپیدرگروههایدرمانشدهدرمقایسه باگروهکنترلاست(  )P<0.01
: bمقادیرخراشهایمیکروسکوپیبرایگروههایتحتدرمان L.Citrodoriaوپردنیزولونکهازلحاظآماریتفاوتندارد .


کاهش داد MPO .و  T BARSفاکتورهای مهمی در

ماکروسکوپی وبیوشیمیاییوهستیولوژیکنشانداد

تنش اکسیداتیو و مارکرهای کولیت میباشند [ ،19

که مدلکولیتالقاشدهتوسطاستیکاسیددرموش

 .] 1،2،5،7،9اثرات دوزهای مختلف عصاره به

مشابه کولیت اولسراتیو در انسان بود .این بیماری

ویژه 200 mg/kgعصاره گیاه   L.citrodoriaبسیار

قسمت انتهایی کولون رادرگیرومنجربهالتهابدر

مشابه پردنیزولون بود که این مسئله باعث محافظت

بخش های سطحی ،ادم مخاطی ،نکروز پیشرفته در

گیاهدرمقابلکولیتشد.بررسیهایمیکروسکوپیو

الیههای م خاطی وزیر مخاطی وحتیزخمدرناحیه
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زیر مخاط میگردد .شکل پروتونه شده اسید

ویژگیهای مشخص آنتیاکسیدانی و کالت کنندگی

پروتون هایی را در فضای بین سلولیآزادومنجربه


هستند که باعث مهار پراکسیداسیون لیپیدها و کالت

اسیدی شدن فضای بین سلولی و آسیب وسیع

فلزات  دخیل در اکسیداسیون  -احیا و تضعیف

اپیتلیال میشود .التهاب وجه تمایز مهمی از


فرآ یندهای منتهی به تولید ترکیبات فعالاکسیژنشده

بیماریزایی  IBDمیباشد .پاسخ التهابی ایجاد شده

وازایننظرتوجهزیادیبهمداخلهموادپلیفنولیک

توسط استیک اسید ،شامل فعال شدن مسیرهای

با مخاط رودهای ونقش احتمالی آنها به عنوانتنظیم

سیکلواکسیژناز میباشد [  .] 11،13داروی پردنیزولون

کننده های تکثیر و مرگ تنظیم شده سلولی(آپوپتوز)

به عنوان یک دارویضدالتهابی،تعدادماکروفاژهارا

در سلول های سریع تکثیر شونده اپی تلیوم دستگاه

درناحیهمبتالکاهشوباعث  مهارسنتزتعدادزیادی

گوارشمیشوند [ .] 22 ،21مطالعاتاخیرنشاندادهاند

ازواسطههایالتهابینظیر   IL-1ازمونوسیتهاIL-2 ،

که تاثیر فالونوئیدها بر روی التهاب تجربی کولون

و فاکتور نکروزتوموری لنفوسیتها میشود.

مثبت میباشد [  .] 25  ،26خشی از اثرات مثبت

پردنیزولون سبب مهار آنزیم فسفولیپاز   A2شده واز

فالونوئیدها به دلیل اثرات ضد دردی آنها بوده

این راه سبب کاهش میزان پروستاگلندینها و

]  [24 ،23و اثرات ضدالتهاب فالونوئیدها با کاهش

کلوترینها میشود [  .] 19بنابراین فرض برایناست

ارتشاح نوتروفیلها ،تنظیم منفی  IL-1Bو کاهش

که    L.citrodoriaدارایاثراتمهاریبررویسنتزیا

تولید پروستاگلندین درمخاطکولونیمرتبطمیباشد

آزادسازی واسطههای التهابی است .در تائید این

[  .] 27زیرا شواهد نشانمی دهدکهفالونوئیدهادارای

فرضیه،مشخصشدهکهاینگیاهدارایاثراتتببر

فعالیت ضد فسفر دی استراز داشته و میزان

بودهودردرمانسردردوسرگیجهودلپیچهودل

نوکلئوتیدهایحلقویداخلسلولیراافزایشمی دهند

درد و سوء هاضمه،دردهایعصبییکطرفهتهوع،

[  .]28





تپش قلب ،اسهال درمان بیماری کاندیدیازیسکاربرد

مطالعات اخیر نشان می دهند که   CAMPو

دارد[  .] 20مطالعات نشان دادهاند که اسانس  Lippa

 CGMPمی توانند تنش اکسیداتیو را در تعداد

  citrodoriaدارای فالونوئیدها ،لینالول ،لیمونن،

بیشماریازسیستمهایبیولوژیکونیزبیماریهامهار

کاریوفیلن اکساید به عنوان سزکوئی ترپن میباشد

نمایند [ .] 29،30،34،36همچنینفعالیتآنتیاکسیدانی

[  .] 20 ،16استخراج عصاره متانولی   L.citrodoriaبا

عصاره و اسانس    L. citrodoriaدر تعدادی از

استفاده از انواع روش کروماتوگرافی ( GC.HPLC ,

تستهای Invitroارزیابیشدهاست[ .]31،37توانایی


 )T LC.CCنشان داد که گروهی از ترکیبات

حذف رادیکالهای آزادعصارهاینگیاهتوسطتست

فالونوتیدی در این گیاه وجود دارد که شامل

 DPPMارزیابی شده است]  [37و اثرات مثبت 

 ،Hispidolin

  L. citrodoriaدر   IBDرا می توان به توانایی

،Salvigen

 ،enpafolin

 Cirsilol،diosmetin  ،Cismartin ،luteolinمیباشد

آنتیاکسیداناینگیاهنسبتداد[ .]31،33،37مشخص


[  .]20فالونوئیدها -بهعنوانجزاصلیدرعصارهتام

شده که ترکیبات پلی فنولیک  مسئول غیر فعالکردن

 ،L.citrodoriaدستهای از ترکیبات فنولی گیاهی با

رادیکال های آزاد بوده و تنش اکسیداتیو نقش مهمی
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در پاتوژنز آسیب روده ای مرتبط با   IBDدارد[ - 9

در انسان نیز دارای اثر بخشی سودمندی میباشد که

 .] 38- 32 ،7در حقیقت آسیب مخاطرودهدر،IBD

مطالعات بالینی بیشتر برای تایید این نتایجبایدانجام

بیماری کرون و کولیت  -اولستراتیوهمباعثافزایش

شود.

تولید رادیکالهای آزاد و کاهش غاظت
اکسیدانهایاندوژنمیشود[  .]6- 37زیرافعالیت


آنتی

تشکر و قدردانی

 MPOکه آنزیم اصلی در تشکیل ترکیبات فعال

مسائل اخالقی اینپژوهشزیرنظردانشگاهعلوم

اکسیژن و آسیب باقتی میباشد در مدل کولیت در

پزشکی ایران انجام گرفته ،همچنین بحشی از این

مطالعه حاضر افزایش داشت MPO .همراه با

تحقیق مستحرج از طرح پژوهشی میباشد و از

  NADPHاکسیدازدرتشکیلترکیباتفعالاکسیژنو

حمایتمالیومعنویمعاونتمحترمپژوهشیواحد

اکسیداسیون موادزیستیدخیلمیباشند.اینآنزیمنه

رودهنکمالتشکررادارم.

تنهاترکیباتمسئولاکسیداسیونتولیدمیکندبلکهدر
تنظیم پاسخ به میکروارگانیسمهای مهاجم نیز دخالت
دارد [ .] 42- 39همچنیناسانسوعصارهمتانولیاین
گیاه دارایفعالیتضدباکتریعلیهچندسویهباکتری
گرممثبتومنفیبودکهمی توانفعالیتضدباکتریال
اسانس را به وجود  تیمول و کارواکرول نسبت داد 

]  .[41بنابراین فعالیت ضد میکروبی  L.citrodolia
مکانیسممثبتدیگریبرایاثراتسودمنداینگیاهدر
 IBDبود .مشخص شده که تیمول باعث تخریب
دیوارهسلولیمیگردد[ .]41 ،32

جمعبندی
داده های این مطالعه نشان داد که عصاره گیاه
 L.citrodiaاثراتمثبتیرویمدلتجربی IBDداشت
که این اثر را می توان به فعالیتهای آنتی اکسیدانی،
ضد میکروبی و ضد التهاب این گیاه نسبت داد .با
توجه به شباهت کولیت القا شده با استیک اسید به
کولیت اولسراتیو در انسان می توان نیجه گرفت که
عصاره  lippia citrodoriaدردرمانکولیتاولسراتیو 
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