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  چکیده
 گونه می باشـد کـه در اروپـا،      10-15، شامل حدود    Umbelliferae از خانواده چتریان     Torilisجنس  :  مقدمه       

در بررسـی  .  گونه گیاه یک سـاله دارد 9شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا پراکندگی جغرافیایی دارند و این جنس در ایران               
، ترکیبات کومارینی، فالونوئیدها و سزکوئی ترپن ها شناسـایی گردیـده   Torilisفیتوشیمیائی بر روي گونه هاي مختلف     

از بررسی فیتوشیمیائی این جنس .  نیز از خانواده چتریان است و در ایران فقط یک گونه داردThecocarpusجنس . اند
  .در منابع علمی تا به حال گزارشی ثبت نشده است

جمـع آوري شـده در اسـتان    Torilisleptophylla در این پژوهش اسانس اندام هوائی گیـاه  :مواد و روش ها         
 سـاعت جداسـازي و نیـز اسـانس انـدام هـوائی گیـاه           3 دسـتگاه کلـونجر بـه مـدت          ایالم به روش تقطیر با آب توسـط       

meifoliusThecocarpus         که از شهرکرد جمع آوري شده بود، توسط دستگاه میکرویـو اسـتخراج شـد و هـر دو بـا 
  . آنالیز شدندGC/MSدستگاه  

 درصـد شناسـائی   14/92 ترکیـب بـا درصـد کلـی          Torilisleptophylla 63از اسانس   : یافته هاي پژوهش         
عمـده  )  درصد94/8 (Dو ژرماکرن )  درصد37/9(برگاموتن-آلفا-، ترانس ) درصد 74/15(گردید که از این میان اسپاتولنول     

 درصد شناسائی شد و در این میـان  5/90 ترکیب با درصد کلی   Thecocarpusmeifolius  41از اسانس گیاه    . بودند
اثر اسانس این دو . ترکیبات عمده بودند)  درصد0/6(Dو ژرماکرن )  درصد 9/8(ید، کاریوفیلن اکس  ) درصد 8/30(اسپاتولنول

گیاه بر روي باکتري هاي گرم مثبت و گرم منفی بررسی شد و هر دو اسانس اثر بازدارندگی بر روي بـاکتري هـاي گـرم               
  . مثبت نشان دادند

ثرات بازدارندگی قابل تـوجهی نـشان   اسانس هاي هر دو گیاه روي باکتري هاي گرم مثبت ا:بحث و نتیجه گیري         
  .دادند
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  مقدمه
ــنس        ــان  ازTorilisجـــــ ــانواده چتریـــــ  خـــــ

Umbelliferae    گونه می باشد کـه      10-15، شامل حدود
ــدر اروپــا، شــمال آفریقــا ی آســیا پراکنــدگی  و جنــوب غرب

 گونه گیاه یـک  9این جنس در ایران    ). 1،2(،جغرافیایی دارند 
 که بیشتر به صورت علف هرز در میان مزارع، بـاغ     ساله دارد 

 T.leptophyllaگونـه   . ها و حاشیه جاده ها مـی روینـد        
عالوه بر ایران در جنوب اروپا، نواحی مدیترانـه اي، آسـیاي            

در . آسـیاي مرکـزي نیـز مـی رویـد          ی و آناتول جنوب غربی، 
 ،Torilisبررسی فیتوشیمیائی بر روي گونه هـاي مختلـف       

فالونوئیدها و سزکوئی تـرپن شناسـایی        ترکیبات کومارینی، 
دو سزکوئیترپن با اسکلت هومولن از عـصاره   . )3(،گردیده اند 

یک سـزکوئی    .)4(،جداسازي شده است   T.scaberaگیاه  
 Torilis japonica  گیـاه ترپن ضـد سـرطان از عـصاره   

روغن اسانسی انـدام هـوائی گیـاه         ).5(،جداسازي شده است  
T.arvensis        توسط دکتر روستاییان و همکـاران در سـال 

  درصـد  3/87ترکیب با    22 مورد بررسی قرار گرفت و     1383
در این روغن اسانسی شناسایی گردید که در میان ترکیبـات         

-آر ،)رصـــد د7/27(فـــارنزن-بتـــا-)E (،شـــناخته شـــده
 .عمده بودند  ) درصد 4/9(هیماکالن و ) درصد 5/19(کورکومن

 .)6(،در این روغن اسانس مونوترپنوئیدي شناخته نشده است       
ــنس  ــه  Thecocarpusج ــک گون ــران ی ــادر ای ــام  ب  ن

Thecocarpusmeifolius   که بـومی ایـران مـی       دارد
 در اصفهان، فارس و چهار محال و بختیاري رشد می         باشد و 
 جــــنس فیتوشــــیمیائی ازهــــیچ گــــزارش . )7(،کنــــد

Thecocarpus نشده است مشاهده در مراجع.  
  اسانس در این تحقیق مواد متشکله و خواص آنتی میکروبی        

ــادو گ -Thecocarpus  و Torilisleptophylla هیـ
meifolius     هـدف از ایـن کـار        .مورد بررسی قرار گرفـت 

و شناسائی مواد متشکله موجود در ایـن دو روغـن اسانـسی             
باکتریایی مشخص کردن ترکیبات عمده و تعیین اثرات ضد         

ها بـر روي تعـدادي از     با اثر دادن آن   دو روغن اسانسی    این  
  .گرم منفی بوده است باکتري هاي گرم مثبت و

  مواد و روش ها
  جمع آوري گیاه و استخراج-الف    
 20 کـه از کیلـومتر     T.leptophyllaاندام هوائی گیاه        

جمع آوري  1389 استان ایالم در سال      مهران در -جاده ایالم 
  و انــــــدام هــــــوائی گیــــــاه   شــــــده بــــــود  

Thecocarpusmeifolius  از1388کــــه در ســــال  
 در  بختیاري جمع آوري شـده بـود        چهار مهال و   شهرکرد در 

 هـا  نمونـه هربـاریومی آن    . هواي آزاد و سایه خشک گردید     

  کـشور   جنگل ها و مراتـع      تحقیقات توسط هرباریوم موسسه  
سـپس کـل انـدام هـوائی گیـاه          . قرار گرفت سائی  مورد شنا 

T.leptophylla       به روش تقطیـر بـا آب توسـط دسـتگاه
 و اســــانس گیــــاه ســــاعت 3کلــــونجر بــــه مــــدت 

Thecocarpusmeifolius   ــو ــتگاه میکرویـ ــا دسـ بـ
  .استخراج شد

  شناسائی ترکیبات تشکیل دهنده جداسازي و-ب    
زي  از دستگاه کروماتوگرافی گـا     براي شناسائی ترکیبات       

پس از  .  استفاده شد  GC/MSمتصل به طیف سنج جرمی      
تزریق اسـانس بـه دسـتگاه هـاي فـوق، انـدیس بـازداري               

 بـراي تمـام ترکیبـات محاسـبه گردیـد و بـا              (RI)کواتس
مقایسه این اندیس ها با شاخص هاي بـازداري اسـتاندارد و            

چنین با استفاده از اطالعات مربوط به ترکیبات استاندارد     هم
انه، به شناسـائی ترکیبـات تـشکیل دهنـده روغـن        در کتابخ 

  )8.(اسانسی پرداختیم
  GC/MSمشخصات دستگاه -ج    
 Aglintدستگاه گاز کروماتوگرافی استفاده شده از نوع      

 میکرون 25/0 متر، قطر داخلی 30 با ستون به طول      6890
 درجه  50برنامه دمایی ابتدائی آون     .  بود HP-5MSاز نوع   
 دقیقـه، گرادیـان   5این دما به مـدت  گراد و توقف در   سانتی

گراد و در هر دقیقه، افزایش دمـا تـا            درجه سانتی  3حرارتی  
 درجـه در هـر دقیقـه،    15گراد با سـرعت      درجه سانتی  240

گراد و سه دقیقه توقـف در         سانتی جه در 300افزایش دما تا    
گراد بـوده از      درجه سانتی  290دماي اتاقک تزریق    . این دما 

 میلـی  8/0نوان گاز حامل با سـرعت جریـان   گاز هلیوم به ع   
طیف نگار جرمی مورد استفاده     . لیتر در دقیقه استفاده گردید    

 الکترون ولت، 70با ولتاژ یونیزاسیون  Aglint 5973مدل
 درجـه   220 و دماي منبع یونیزاسیون      E1روش یونیزاسیون   

  .گراد بود سانتی
  بررسی خواص آنتی میکروبی-د    
ــ       ــی اس ــی میکروب ــاه  خــواص آنت ــوائی گی ــدام ه انس ان

T.leptophylla  ــاه ــوائی گیـــــ ــدام هـــــ  و انـــــ
Thecocarpusmeifolius دو روش سـنجش قطـر       با 

 در مقابـل سـه      ،حـداقل  هاله مهار رشد و غلظت بازدارندگی     
ــت  ــرم مثبــــ ــاکتري گــــ ــترپتوکوکوس : بــــ اســــ

ــایوژنز ــیلوس )RITCC1949(پـــــــــ ، باســـــــــ
ــیس ــتافیلوکوکوس )RITCC1036(آنتراســــ ، اســــ

ــوس ــی،)RITCC1885(اورئ ــاکتري گــرم منف :  و ســه ب
، )RITCC1249(کلبـــــــــــسیال پنومونیـــــــــــه

ــشیا ــاس )RITCC1330(کلیاشریـــــ ، پزودومونـــــ
در روش . انــدازه گیــري شــد) RITCC1547(آئروژینـوزا 
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ورد ـاي م ـري ه ـاکتـد، ب ـشهار ر ـه م ـالـطر ه ـش ق ـنجـس
اهد ـدورت آن با ش   ـده و ک  ـل ش ـترون ح ـی در آب س   ـبررس

ـ ــک ف ـ م 5/0 ـ قایـند م ـارل پس بـا سـواپ   ـسـ . دـه شـ  ـسـ
ـ   د و بـر   ـته شـ  ـري ها برداشـ   ـن از باکت  روـست حیط ـروي م

هاي کشت سترون مولر هینتـون آگـار کـشت داده شـد، در      
مورد باکتري استرپتوکوك پایوژنز از محیط کشت بالد آگـار       

ی بـر روي محـیط حفـر        یسپس گـودال هـا    . استفاده گردید 
 میکرولیتر محـیط کـشت   10در ابتدا ته چاهک ها با    .ردیدگ
 تا از نفوذ احتمالی اسانس ها بـه کـف        شد  پر گار ذوب شده  آ

محیط جلوگیري شود و از بروز هـر گونـه خطـا پیـشگیري               
 میکرولیتر از اسانس مورد نظر به طور جداگانـه در           50. گردد

 یک چاهک بـه     ،چاهک ها ریخته شد و در هر ظرف کشت        
ظـرف هـاي کـشت شـده        . عنوان شاهد در نظر گرفته شـد      
راد بـه  ـگ یـتـ درجه سان 37مربوط به باکتري ها در حرارت       

قطـر  د و بعـد از رشـد،        ـ ساعت گرماگذاري ش   20-24مدت  
آزمایش  وري  ـیـدازه گ ـش ان ـط ک ـد با خ  ـدم رش ـه ع ـالـه

ظت ـ غلــ تعیــین حـداقل در روش .هـا سـه بــار تکـرار شـد    
یه و در   ـهـراث ت ـتون ب ـط کشت مولر هین   ـحیـم بازدارندگی

پـس از اتـوکالو و   .  ریخته شدcc1ده لوله به مقدار مساوي    
تري تی بـا بـاک  ـ کردن محیط ها، اسانس مـورد بررسـ       خنک

 از  cc1بدین طریق   . تـهاي مذکور تحت آزمایش قرار گرف     
ریالی از ـور سـ ـ ریخته و بعد به ط 1اسانس را در لوله شماره      

 10  رقـت  درانهـداگـت هاي جـپـ با پی11 الی  1لوله شماره   
ـ پانـوسـ از سcc1/0س ـپـــردید، سـ گــهیهـتــ یون ـســ
 مک فارلند مقایسه شـده       نیم دتري مورد نظر که با شاه     ـباک

 با  1ترتیب که لوله شماره     به این   . بود، به هر لوله اضافه شد     
اره ـمـ ـ و لولـه ش    ،دگیـبیشترین غلظت اسانس و اثر بازدارن     

ـ     ـانـت اس ـظـرین غل ـمتـ با ک  11 ـ  س و اثـر بازدارن . دودگی ب
ـ       37س و بـاکتري در انکوبـاتور و در       ـلوله هـاي داراي اسان

 سـاعت گرمـاگزاري شـد و    24گـرد بـه مـدت     درجه سانتی 
ی و ـ بررســ10ظت ـ در غلــتـاعـــ س24س از ـج پـــتایـــن
  .دـسه شـقایـم
  

  یافته هاي پژوهش
به صورت   T.leptophyllaاسانس اندام هوائی گیاه           

 w/w 1/0 زرد پر رنگ و بازده نسبت به وزن خـشک گیـاه      
تزریق نمونه ها به دستگاه کرومـاتوگراف        پس از .  بود درصد
GC و GC/MS ــبه و ــا محاس ــاي  ، ب ــه ه ــی مولف  بررس

 و بررسـی طیـف   (RI)مختلف نظیر اندیس بازداري کواتس  
هاي جرمی ترکیبات موجود در اسانس و مقایسه تمامی این          
مولفه ها با مشخـصات ترکیـب هـاي اسـتاندارد اقـدام بـه               

ترکیبـات  . شناسائی اجـزاي موجـود در اسـانس هـا گردیـد           
ــان   ــانس گیاه ــده در اس ــائی ش و  T.leptophyllaشناس

Thecocarpusmeifolius         به همراه درصـد نـسبی و  
 آمده  2 و 1 شماره   شاخص بازداري به ترتیب در جدول هاي      

ــانس . اســت ــه در T.leptophylla 63در اس ــب ک  ترکی
 از وزن کـل اسـانس را تـشکیل مـی            درصد 14/92مجموع  

از میــان ترکیبــات شناســائی شــده . دادنــد شناســائی شــدند
 37/9(برگـاموتن -آلفـا -س، تـران  ) درصـد  74/15(اسپاتولنول

 اسانس گیاه. عمده بودند )  درصد 94/8(D و ژرماکرن  )درصد
T.leptophylla   62/5( مونـوترپن هیـدروکربنی    6 شامل 

سـزکوئی  17،  ) درصـد  19/4( مونوترپن اکـسیژندار   7،  )درصد
سزکوئی ترپن اکسیژن   18،  ) درصد 39/34(ترپن هیدروکربنی 

ــ 15 و)  درصــد91/35(دار ــر ترپنوئی ــب غی  03/12(دي ترکی
در اســــــانس گیــــــاه . مــــــی باشــــــد )درصــــــد

Thecocarpusmeifolius 41      5/90 ترکیب با درصـد 
، ) درصـد  8/30(شناسائی شدند و در ایـن میـان اسـپاتولنول         

)  درصـد 0/6 (Dو ژرمـاکرن   )  درصـد  9/8(کاریوفیلن اکسید 
ــات عمـــــده بودنـــــد   اســـــانس گیـــــاه  . ترکیبـــ

Thecocarpusmeifolius  مونـــــوترپن 2شـــــامل 
ــههیدروکرب ــد7/0(ن ــسیژن دار 1، ) درص ــوترپن اک  7/0( مون

 16،  ) درصـد  3/22( سزکوئی تـرپن هیدروکربنـه     12 ،)درصد
در هر دو گیـاه   . بود)  درصد 9/54(سزکوئی ترپن اکسیژن دار   

 2/77(و  )  درصـد  3/70(سزکوئی ترپن ها به ترتیب با درصد      
  .باالترین مقدار را داشتند) درصد
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  Torilisleptophyllaات تشکیل دهنده اسانس اندام هوائی گیاه ترکیب. 1جدول شماره 
Percentage  RI  Compound  Percentag

e  
RI  Compound 

1.22 1454 α-Humulene 0.23 939 α-Pinene 
 3.22 1458 (E)-β-Farnesene 3.01 980 β-Pinene 

0.81 1477 γ-Muurolene 0.22 978 1-Octen-3-ol 
8.94 1480 Germacrene D  1.25 991 Myrcene 
1.55 1494 Bicyclogermacrene 0.38 1001 Octanal 
0.19 1500 trans-β-Guaiene 0.75 1026 p-Cymene 
0.10 1505 α-Bulnesene 0.24 1031 Limonene 
1.23 1509 β-Bisabolene 0.15 1033 1,8-Cineole 
0.31 1514 Sesquicineole 0.14 1062 γ-Terpinene 
0.15 1514 Cubebol 1.66 1070 n-Octanol 
1.04 1594 δ-Cadinene 0.21 1098 Linalool 
0.19 1528 Kessane 1.45 1098 n-Nonanal 
15.74 1576 Spathulenol 0.12 1110 1-Octen-3-ylacetate 
2.82 1581 Caryophyllene oxide 0.34 1114 trans-Thujone 
0.39 1584 β-Copaen-4-α-ol 0.68 1143 Camphor 
1.14 1606 Humulene epoxide ІІ 0.75 1161 (E)-2-Nonenal 
0.85 1606 β-Oplopenone 0.35 1166 Lavandulol 
0.20 1618 trans-Isolongifolanone 0.15 1182 p-methyl-Acetophenone 
1.11 1644 Cedr-8(15)-en-9-ol 0.33 1211 Octanol acetate 
3.20 1664 14-hydroxy-9-epi-β-

Caryophyllene 
0.13 1263 Dec-9-en-ol 

0.46 1677 Foeniculin 0.26  2-hydroxy-4-methyl Acetophenon 
0.35 1682 Cis-14-Muurol-5-en-4-one 0.46 1285 Bornyl acetate 
1.77 1674 Khusinol 2.00 1290 Thymol 
0.66 1757 β-Acoradienol 0.18 1334 δ-Elemene 
1.69  Octyl ester octanoic acid 2.16 1378 α-Copaene 
0.15 1799 14-hydroxy-δ-Cadinene 0.27 1384 β-Bourbonene 
0.68 1818 (Z,E)-Farnesyl acetate 0.31 1340 β-Cubebene 
0.16 1842 6,10,14-trimethyl-2-Penta-

decanone 
0.82 1391 β-Elemene 

0.52 1843 (E,E)-Farnesyl acetate 4.68 1412 trans-α-Ambrinol 
0.52 1960 Hexadecanoic acid 3.81 1418 β-Caryophyllene 
3.75 2082 Octadecanol 0.17 1432 Β-Gurjunene 
92.14  Total 9.37 1436 trans-α-Bergamotene 
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  Thecocarpusmeifoliusترکیبات تشکیل دهنده اسانس اندام هوائی گیاه . 2جدول شماره 
Percentage  RI  Compound  Percentage  RI  Compound 

0.5  1485  -Selineneβ  1.9  900  Heptanal 
3.9  1494  Bicyclogermacrene  0.2  937  (E)-2-Heptenal  
0.5  1524  -Cadineneδ  0.2  939  -Pineneα  

30.8  1576  Spathulenol  4.5  1005  Octanal  
8.9  1581  Caryophyllene oxide  0.5  1031  Limonene  
0.8  1584  -Copaene-4-α-olβ  0.4  1091  2-Nonanone  
2.7  1590  Salvial-4(14)en-1-one  0.7  1098  Linalool  
0.3  1606  -oplopenoneδ  0.5  1098  n-Nonanal  
0.9  1606  cis-Isolongifolanone  0.9  1262  (E)-2-decenal  
2.9  1618  trans- Isolongifolanone  0.3  1291  1-methyl 

Naphthalene  
3.0  1636  Isospathulenol  0.2  1308  2-methyl 

Naphthalene  
0.2  1642  Cubenol  2.2  1339  -Elemeneδ  
1.9  1644  Cedr-8(15)-en-9-α-ol  0.6  1376  -Copaeneα  
1.2  1645  -Muurololα  0.5  1384  -Bourboneneβ  
1.0  1650  3-Thujopsanone  3.5  1391  -Elemeneβ  
0.9  1674  Khusinol  3.5  1418  -Caryophylleneβ  
1.0  1764  14-oxy-α-Muurolene  0.3  1432  -Gurjuneneβ  
0.4  1775  14-hydroxy-8-αMuurolene 0.5  1454  -Humuleneα  
0.2  1799  14-hydroxy-δ-Cadinene  0.4  1458  (E)-β-Farnesene  
0.3  1840  6,10,14-trimethyl-2-

Pentadecanone  
0.4  1477  -Muuroleneγ  

90.5    Total  6.0  1480  Germacrene D  
  

  
  

  Thecocarpusmeifoliusو  T.leptophylla(L.)Riechbنتایج خواص آنتی میکروبی اسانس اندام هاي هوائی گیاهان . 3جدول شماره 
  

Torilis 
leptophylla  

Thecocarpus
meifolius  Gentamicin 

MIC IZ MIC IZ 

Gram  
+/-  Bacteria 

15 4.88 18 14 16 +  Staphylococcus aureus(PITCC1113)  

13  0.8 15 0.8 14 +  Bacillus anthracis(PITCC1036)  
21 2.9 24 3.75 20 +  Staphylococcus pyogenes(PITCC1940) 

13 0.7 13 0.7 13 -  Kelebsiella pneumonia(PITCC1249)  

20 9 11 13 10 -  Pseudomonas aeruginosa(PITCC1547)  
22 0.8 14 9 11 -  Escherichia coli(PITCC1330)  

IZ:Inhibition Zone(mm) , MIC: Minimum Inhibitory Concentration as mg/ml 
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  بحث و نتیجه گیري
ل کـه جـزء    در هر دو روغن اسانسی ترکیـب اسـپاتولنو         

 و سـت دسته آرومادندران ها می باشد باالترین درصـد را دارا  
ر هـر دو   که جزء دسته ژرماکرن ها می باشـد د     Dژرماکرن  

هـر دو ایـن ترکیبـات     . اسانس جزء ترکیبات عمده می باشد     
داراي خاصــیت حــشره کــشی، ضــدقارچی و ضــدمیکروبی  

 اسانس ها کـه داراي خاصـیت   ناز دیگر ترکیبات ای . هستند
، بورنیـل اسـتات     پیـنن -ضدمیکروبی هستند می توان به بتا     

چنین کامفر که به عنوان گنـدزدا اسـتفاده         م  اشاره نمود و ه   
 عصاره متانولی میـوه گیـاه        خواص آنتی باکتریایی   .ی شود م

T.leptophylla  ــازده بــاکتري بررســی شــده بــر روي ی
   این باکتري ها شامل باسیلوس آنتراسیس، باسیلوس .است

  
  

سابتیلیس، باسـیلوس پـامیلوس، اسـتافیلوکوکوس ارئـوس،         
باسیلوس لینچیفورمیس، بروسال ملیتنسیس، اشریشیا کلـی،       

ی، پروتئوس میرابیلیس، بوردتال برونشیـسپتیکا،   سالمونال تیف 
این عصاره بر روي کلیه ایـن  . پزوددوموناس آئروژینوزا بودند  

 .)9(،باکتري ها به جز باسیلوس سابتیلیس موثر بـوده اسـت          
نتایج حاصل از بررسی خواص آنتی میکروبی این دو گیاه در         
 مقایسه با جنتامایـسین بـه عنـوان اسـتاندارد و بـه دو روش      
-سنجش قطر هاله مهار رشد بـر روي محـیط کـشت مـولر     

 رنـدگی حـداقل در جـدول   هینتون آگار و روش غلظـت بازدا   
  . آمده است3شماره 

  اريزسپاسگ 
 از دکتر ولـی الـه مظفریـان بـه خـاطر نـام          وسیله   بدین     

  .  گذاري گیاهان تشکر می گردد
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Chemical Composition and Anti Bacterial Activity of the Essential Oil 
From Aerial Parts of Torilisleptophylla and Thecocarpusmeifolius 

 
Fathollahi R1, Masoudi S*1, Bradari T1, Taherkhani M2, Mohamadi F3, Rustaiyan A4 

(Receive: 25 Jul. 2012        Accept: 13 Mar. 2013) 
Abstract 
 
Introduction: The genus of Torilis from 
Umbelliferae family comprises of 10-15 
species which have been distributed in 
Europe, north of Africa and south-west 
of Asia. Nine species of this genus are 
found in Iran. Phytochemical investi-
gation of different species of Torilis ha-
ve shown that they contain comarins, 
flavonoid and sesquiterpenes compou-
nds. The genus of Thecocarpus which 
also belongs to Umbelliferae family has 
only one species in Iran.There is no any 
report on the phytochmistry of this ge-
nus in literature. 
 
Materials & Methods: In the research, 
the essential oil of the aerial parts of 
Torilisleptophylla, collected from Ilam 
province, was obtained by hydro-distill-
ation using a Clevenger-type apparatus 
for 3h. The essential oil of the aerial pa-
rts of Thecocarpusmeifolius, collected 
from Shahr-e-Kourd city, was extracted 
by a microwave apparatus. Theessential 
oils were analysed by a GC/MS system. 

 
Findings: Inthe essential oil of the aerial 
parts of Torilisleptophylla 63 compoun-
ds representing 92.14%, were identified 
in which spathulenol (15.74%), trans-α-
bergamothene (9.37%) and germacrene 
D (8.94%) were the major constituents. 
41 constituents representing 92.4% we-
re identified in the essential oil of Thec-
ocarpusmeifolius in which spathulenol 
(30.8%), caryophyllene oxide (8.9%) 
and germacrene D (6.0%) were the 
major ones. Antibacterial activity of 
both oils against the Gram-positive and 
Gram-negative bacteria was investiga-
ted. Both oils showed inhibitor against 
Gram-positive bacteria. 
 
Discussion & Conclusion: Both oils sh-
owed significant inhibitory effects agai-
nst Gram positive bacteria. 
   
Keywords: Torilisleptophylla, Thecoca-
rpusmeifolius, essential oil, spathulenol, 
anti microbial activity 
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