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 چکیده
actor fuclear N( Κb-NF رمسي است. زاحساسيتعوامل و  هاميکروارگانيسم بدن در برابر دفاعي هایواکنش يکي از التهاب    

enhancer of activated B cells-chain-light-kappa)  های تعدادی از بيماری دخيل در التهابي هایپاسخ جزء ضروری ازيک

از تيره   Labill.globulus Eucalyptus گياه، در طب سنتي است. (COPD) مزمن ريوی انسدادبيماری  و مانند آسم تنفسيدستگاه 

Myrtaceae التهابيضد، فعاليت در اين مطالعه شود.استفاده مي دستگاه تنفسي يو التهاب عفوني هایبيماری برایاستنشاقي  شکله ب 

مدل التهاب ايجاد شده از  التهابي،ضد فعاليت ارزيابي برای .شدبررسي  Bκ-NF مسير تأثير آن برهمچنين  و globulus .Eاسانس 

وزن حيوان  کيلوگرمبر گرم ميلي 5/0 -3 در دوزهای به صورت داخل صفاقياسانس  موش استفاده شد. پای کفتوسط کاراژينان در 

مدل يک عنوان کنترل مثبت استفاده شد. به گرم بر کيلوگرمميلي 250در دوز  استيل سالسيليک اسيد )آسپرين(از تزريق شد. 

اثرات  بررسي( برای ĸB-NF ينگ مورد توافقتوالي کد يک هايي ازتکراربا ) لوسيفراز ژن گزارشگر براساس ساختارآزمايشگاهي 

بر  ميکروگرم 100-250 هایدر غلظت( K562) انساني مزمن ميلوئيد لوسمي هایسلول در Bκ-NF مسير بر اسانسمهارکنندگي 

 بر گرمميلي 1 و 5/0 دوزهایدر ( p>05/0) التهاب داری سبب کاهشطور معنيهب E. globulusاسانس  استفاده شد. ليترميلي

 بود.نسبت به گروه کنترل  %58 حدودالتهاب  کاهش. ميزان حداکثر کاراژينان گرديد پس از تزريق ساعت 3 تا 1زمان در  کيلوگرم

داری طور معنيهرا ب TNFα (actor alphaFecrosis Numor T) ناشي از Bκ-NF فعاليت توانست suE. globulهمچنين اسانس 

(10/0<p) اسانس  دهد کهنشان ميمطالعه اين  هایيافته. کاهش دهد ليترميلي بر ميکروگرم 250 در غلظتE. globulus  يک

 گردد.تنظيم مي Bκ-NF مسير از طريق احتماالً آن اثراتکه  است قوی التهابيضد محصول طبيعي

 

 .Bκ-NF ،ينانکاراژالتهاب،  ،Labill. Eucalyptus globulus اسانس، :های کلیدیواژه
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 مقدمه
 بدن در برابر دفاعي هایواکنش بخشي از التهاب

در . است زاحساسيتعوامل و  زاهای بيماریميکروارگانيسم
بند. ياها هيچ وقت التيام نميها و عفونتغياب التهاب، زخم

غيرقابل  مزمن و های التهابيواکنش هنگامي که اين،وجودبا
، سرطان ازجمله ياختالالت بهمنجر توانند مي ،ندشومي کنترل

ند شو (COPD) مزمن ريوی بيماری انسداد و قلبي حمالت
(White, 2005؛ Taubes, 20022010 ,. ؛et alMoore  .)

 و برای پزشکان يک هدف مهم التهاب کنترل بنابراين،
داروهای  داروست. متأسفانه، کشف های تحقيقاتيگروه

 نياز بهکه  متعددی دارند عوارض جانبي موجود، ضدالتهابي
در اين  کنند.ميدوچندان  جديد را ضدالتهابيداروهای 

ممکن است مورد  گياهان دارويي و داروهای سنتي راستا،
گياهان  جداسازی شده از یاهترکيب توجه زياد باشند.

 طبيعي فعال زيستي یاهاز ترکيب منبع مطمئني دارويي،
 و ضدقارچي، ضدويروسي، های ضدباکتریکه فعاليت هستند

 et Reichling ؛ 2002et alGiamperi ,.) ضدالتهابي دارند

., 2009al.) های درختبرگ در طب سنتي Eucalyptus 

Labill. globulus (Myrtaceae )شکل استنشاقي برای  به
 شوداستفاده مي دستگاه تنفسي التهابيو  يهای عفونبيماری

(Zargari, 1990).  ،فعاليت  یمطالعات متعددهمچنين
را در محيط  globulus .Eگياه  عصاره و اسانس التهابيضد

et al Silva ,.) اندمدل حيواني ارزيابي کردهدر کشت و نيز 

 ؛ 2004et alVigo ,. ؛ 2009et alAlmeida ,. ؛2003
., 2008et alSerafino ). ،شده است گزارش عالوه بر اين 

 globulus .E هگيا سانسامونوترپنوئيدی  یاهترکيبکه 
 هندنشان داز خود  یو ضددرد يالتهابضد فعاليتند توانست

(., 2007et alLiapi ؛ Santos & Rao 2000).  همچنين
  سجزء عمده اسان ند کهنشان داد مطالعات قبلي

suglobul .E توليد توانست ، اکاليپتول ياسينئول -8،1، يعني
های مونوسيت دررا  اسيد آراشيدونيک متابوليسم سيتوکين و

 et Juergens؛  200et alJuergens ,.4) مهار کند انساني

1998 .,al.) 

κB-NF يني پيچيده است که رونويسيئيک ترکيب پروت 
DNAکند. ماني سلولي را کنترل مي، توليد سيتوکين و زنده

κB-NF های سلولي بر عهده نقشي کليدی در تنظيم پاسخ
فعاليت آن  ءترين عوامل القاشدهدارد و تعدادی از شناخته

 ROS (Reactive Oxygen Species) ،TNFα :عبارتند از
(Tumor Necrosis Factor alpha) و LPS (bacterial 

lipopolysaccharides) (2006 ,Gilmore). κB-NF  در
های مسئول در فرايند التهاب دخيل کنترل بسياری از ژن
های رساني مهمي در بسياری از بيماریاست و نقش پيام

های التهابي دستگاه تنفسي همانند التهابي ازجمله بيماری
 ؛ 2009et alEdwards ,.) کندمي ءايفا COPDآسم و 
, 2009TergaonkarWong & .) اين، فعاليت بيش  وجودبا
گردد. مي خود سبب بروز و يا تشديد بيماری κB-NFاز حد 
عنوان يک هدف درماني برای به κB-NF های اخير،در سال

 Garg &) داروهای جديد مورد توجه قرار گرفته است

2002 ,Aggarwal .) گزارش شده است که بسياری همچنين
از فعاليت خود را طبيعي دارای اثر ضدالتهابي،  یاهاز ترکيب

et al Paur ,.) دهندانجام مي κB-NFطريق مهار مسير توليد 

0120.) 
 التهابيضدد فعاليت اين مطالعه، بررسي ازهدف اصلي 

 E. globulusاسدانس  کدارايي بود. E. globulusاسانس 
ايجداد شدده توسدط التهداب  در مددل التهداب در کاهش

با  بررسي قرار گرفت. مورد موش کاراژينان در پشت پای
 های مهمبيماری در Bκ-NF رسانيپيام نقش مهم توجه به

 اسددانس اثددر  COPD آسددم و ماننددده دسددتگاه تنفسددي
E. globulus در  در شرايط آزمايشگاهي اين مسير روی

 لوسمي ميلوئيد مزمن سلولييک الين  ،K562 هایسلول
 پروفايدل عالوه بر اين،. مورد بررسي قرار گرفت ،يانسان

مشداهده التهابي ضددبهتر اثر  درکبرای اسانس  شيميايي
بدا ، اسانس دهندهتشکيل یاهترکيب و ارتباط آن باشده 

قددرار آندداليز مددورد  MS-GCو  GCاسددتفاده از دسددتگاه 
 .گرفت
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 هامواد و روش
 مواد گیاهی
خريداری  عطاری از globulus .E گياه های خشکبرگ

شناسي پژوهشکده گياهان و مواد اوليه توسط بخش گياهو 
  مورد تأييد قرار گرفت ،دارويي دانشگاه شهيد بهشتي

 (.MPH، 1751: شماره سند)
 

 و شناسایی اسانس جداسازیاستخراج، 
کمک با روش تقطير با آب و به گرم گياه مذکور 100از 
گيری بعمل آمد. سپس نساسابه مدت سه ساعت کلونجر 

سولفات خشک و در های بدست آمده توسط سديمنساسا
 يک ظرف تيره و دربسته تا زمان آناليز در يخچال در دمای

C4 .نگهداری شدند 
نس به کمک دستگاه گاز کروماتوگراف آناليز اسا

Thermoquest  مدلTrace  5مجهز به ستون-DB ول به ط 
متر و ضخامت اليه نازک ميلي 25/0متر و قطر داخلي  30
نجام شد. دمای محفظه تزريق و آشکارساز ميکرومتر ا 25/0
 د و از نيتروژن با سرعت بو C 300و  250ترتيب به
عنوان گاز حامل استفاده شد. ليتر بر دقيقه بهميلي 1/1

تا  60ريزی حرارتي آون به اين صورت بود که دما از برنامه
°C250  گراد بر دقيقه افزايش پيدا کرد و نتيدرجه سا 4با سرعت

 ، ثابت نگه داشته شد.C250°دقيقه در دمای  10سپس به مدت 
شناسددايي اجددزاء اسددانس بدده کمددک دسددتگاه گدداز 

سدددنر جرمدددي کرومددداتوگراف کوپدددل شدددده بدددا طيدددف
Finnigan-Thermoquest  مدددلTrace مجهددز بدده سددتون 

5-DB متدر و ميلدي 25/0متدر و قطدر داخلدي  30ول به ط
م بدا نجدام شدد. هلديميکرومتدر ا 25/0ضخامت اليه نازک 

عنوان گاز حامدل و ليتر بر دقيقه بهميلي 1/1سرعت جريان 
الکتدرون ولدت اسدتفاده شدد. برنامده  70انرژی يونيزاسيون 

 تنظيم گرديد. GCمانند دستگاه هدمايي 
يدک  برای جداسازی و تعيين درصد هدر GCاز دستگاه 
نس توسدط دسدتگاه نس استفاده شد. سپس اسااز اجزاء اسا

MS-GC  با استفاده از پارامترهای مختلف از قبيدل زمدان و
هدای جرمدي و مقايسده مطالعه طيف (،RI) بازداری شاخص

استاندارد و اطالعدات موجدود در  یاهها با ترکيباين طيف
مورد شناسايي کيفدي قدرار  MS-GCنه رايانه دستگاه بخاکتا

ی اهددترکيب از يددک هددر نسددبي گرفددت. سددپس، درصددد
در  آن منحندي زيدر سدط  بده توجه با نساسا دهندهتشکيل

 گرفتن ناديده سط  و کردن نرمال روش به GC کروماتوگرام
 .آمد بدست پاسخ ضرايب

 
 التهابیضد رزیابی فعالیتا

 مطالعه حیوانی
 Ratus)از موش نر صحرايي سفيد  اهدر کليه آزمايش

albinus) با نژاد ويستار (Wistar)  استفاده شد. حيوانات در
های مخصوص نگهداری حيوان از جنس پلکسي گالس جعبه

شدند و هيچ محدوديتي از نظر با درب فلزی مشبک نگهداری 
  درو  C°2 ± 24 آب و غذا نداشتند. نگهداری در دمای

. تمامي شدانجام  تاريکي ساعت 12ساعت روشنايي و  12
 200 ± 20ستفاده در محدوده وزنيهای صحرايي مورد اموش

شدند. هر حيوان تايي نگهداری  6های گرم بودند و در دسته
، دانشکده فارماکولوژی حيوانات ازشد. بار استفاده فقط يک

  تهيه شدند.دانشگاه شهيد بهشتي تهران 
التهاب ايجاد  در مدل اسانس و آسپرين التهابياثرات ضد
 شد بررسي در کف پای موش کاراژينانشده توسط 

(1962., al etWinter ).  ه حجم و ب %1با غلظت کاراژينان
صورت زير جلدی به کف پای چپ حيوان بهليتر ميلي 1/0

 ،1 ،5/0 )دوزهای لف اسانسهای مختشد. غلظتتزريق 
 بر گرمميلي 250آسپرين ) وکيلوگرم(  بر گرمميلي 3 و 5/1

صورت داخل صفاقي به سمت چپ حيوان هب کيلوگرم(
ليتر به ميلي 2/0تزريق در هر مورد شدند و حجم تزريق 

گرم وزن حيوان بوده است. حالل تمامي  100ازای هر 
با  80، نرمال سالين به همراه توئين آسپرينها و نيز اسانس
ا ابتدا حجم پای چپ هبود. در اين آزمايش %4غلظت 

های مختلف اسانس يا غلظتسپس  ،شدگيری حيوان اندازه
، تزريقو نيم ساعت پس از  شدبه آن تزريق  آسپرين

شد. وزن پای حيوان تزريق  چپ کاراژينان به کف پای
ساعت پس از  6و  5، 4، 3، 2، 1های تزريق شده در زمان
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 دارها يعنيبه گروه کنترل تنها حاللشد. گيری تزريق اندازه

هر غلظت از تزريق گرديد.  80 توئين همراه به سالين نرمال
 .شدحيوان بررسي  6اسانس و همچنين آسپرين بر روی 

گيری حجم پا به روشي که قبالً توسط برای اندازه
Fereidoni  توضي  داده شده است، استفاده  (2000)و همکاران

 ای شکل حدود يک ظرف پالستيکي لوله طور خالصه،به شد.
انتهای آن بسته متر عرض که يک سانتي 2متر طول و سانتي 5

 حدود  نيده شده بود تا ارتفاعو در داخل يک پتری چسبا
و، شد و پس از قرار گرفتن روی ترازمتر از جيوه پر سانتي 5/4

ای با حيه مچ حلقهشد. دور پای چپ حيوان در نا ترازو صفر
دارنده حيوان شد. حيوان داخل يک نگهماژيک کشيده 

(restrainer)  طولي گرفت و پای چپ حيوان از برش قرار
محل عالمت طوری وارد شد و تا موجود در نگهدارنده خارج 

شد که با بدنه لوله هيچ تماسي نداشته باشد. بنابر ستون جيوه 
شده را نشان وزن مقدار جيوه جابجا قانون ارشميدس، ترازو 

( تقسيم 6/13دهد. اگر اين وزن را بر جرم حجمي جيوه )مي
آيد ليتر بدست ميجم جيوه جابجا شده بر حسب ميليکنيم، ح

که برابر حجم پای حيوان تا آن قسمتي است که وارد جيوه شده 
 بل محاسبه بود.ترتيب حجم پای حيوان قااست. بدين

 
 مطالعه آزمایشگاهی

 تیمارو  کشت سلول
 محيطدر  K562 انساني های لوسمي ميلوئيد مزمنسلول

1640 RPMI (Verviers, Belgium, Lonza)  
 ، (Lonza) %10جنددددين گدددداوی همددددراه بددددا سددددرم 

 ليتددر( و استرپتومايسددين ميليواحددد/ 100)سدديلين پنددي
 کشددت داده شدددند.( Lonza)ليتددر( ميلدديميکروگرم/ 100)

کشت و  C 37و دمای  CO2 5%ها در يک انکوباتور سلول
 .شدندداده  روز پاساژ 3هر 

 
 گزارشگر لوسیفرازگذرای ژن و سنجش ژن  انتقال

 براساس روشي که قبالً  k562انتقال گذرای ژن به سلولهای 
طور (. به 2004et al.Duvoix ,انجام شد ) ،ارائه شده بود 44

ژن گزارشگر لوسيفراز که حاوی  ميکروگرم از سازه 5خالصه 

 ,κB-NF (Stratageneتکرار از يک ترادف مورد توافق  5

Huissen ,Netherlands ) ميکروگرم از پالسميد لوسيفراز  5و
Renilla reniformis  برای هر پالس در الکتروپوريشن بود

استفاده شد. پس از انجام الکتروپوريشن، سوسپانسيوني از 
سرم جنين  %10که حاوی  RPMIسلولها در محيط کشت 
گراد تحت اتمسفر درجه سانتي C°37گاوی بود تهيه شده و در 

2CO 5%  .ساعت پس از انتقال ژن، سلولها  20گرماگذاری شد
سلول در  106آوری شده و سوسپانسيوني با غلظت نهايي جمع
سرم  %1/0حاوی  RPMIآنها در محيط کشت  ليتر ازميلي

اسانس مدت دو ساعت تحت تيمار با جنين گاوی تهيه شد و به
globulus E. در عنوان کنترل قرار داده شد. يک نمونه هم به

همان شرايط بدون اسانس تهيه و نگهداری شد. سپس سلولها 
 TNFαليتر از نانوگرم بر ميلي 20ساعت با غلظت  6به مدت 

گيری ميزان فعاليت تحت تيمار قرار گرفتند. پيش از اندازه
 ميکروليتر معرف 75محلولي از  تاب(،لوسيفراز )کرم شب

Glo Luciferase (Promega)–Dual  به سلولها اضافه شده و
گراد درجه سانتي 22دقيقه در دمای  10سلولها به مدت 

Glo -Dual ميکروليتر از معرف 75گرماگذاری شدند. سپس 

Stop & Glo (Promega)  به مخلوط اضافه شده و دوباره
منظور تعيين ميزان گرماگذاری در همان شرايط تکرار شد. به

 ,Orion (Bertholdمينومتر از لو Renillaفعاليت لوسيفراز 

Pforzheim, Germany)  نشر نور به مدت  واستفاده شد 
 نتاير به شکل نسبتي از فعاليت لوسيفراز  .بود ثانيه 10

 نرمااليز Renillaتاب( که با توجه به فعاليت لوسيفراز )کرم شب
 شده بود تعيين گرديد.

 
 آماریوتحلیل تجزیه
نشان  Mean ± SEMصورت هنتاير بدست آمده ب تمام
و  ند. برای مقايسه ميزان اثر دوزهای مختلف اسانساداده شده

بعد از بررسي نرمال بودن و  SPSSافزار با کمک نرم، دارو
Sample-One آزمون شکل توزيع جامعه با کمک 

Smirnov Test-Kolmogorov از ،ANOVA طرفه و يک
کمتر از  (p) احتمال .استفاده شد Tukeyاز آزمون دنبال آن به
 .دار در نظر گرفته شدختالف معنيعنوان ابه 50/0



 773                                                                                                               5، شماره 33دوماهنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، جلد 

 نتایج
ا، ههای بازداری ترکيببا مطالعه و بررسي دقيق زمان

مترها با های جرمي و مقايسه اين پاراشاخص بازداری، طيف
ترکيب در  19ستاندارد و کتابخانه دستگاه، ا یاهترکيب

شناسايي شد که  lusuE. globهای درخت اسانس برگ
 یاه. ترکيب(1 )جدول دادندکل اسانس را تشکيل مي 94%

 و (%2/44فالندرن )-آلفااصلي اسانس عبارت بودند از: 
 %4/53در اسانس حاصل  .(%6/31سينئول )-8،1

های مونوترپن %2/33هيدروکربني، های مونوترپن
 %2/1های هيدروکربني و ترپنسسکوئي %2/6 دار،ناکسيژ

 شتند.دار وجود داهای اکسيژنترپنسسکوئي

 

 MS-GCو  GCتوسط دستگاه  .globulus Eآنالیز فیتوشیمیایی اسانس  -1جدول 
 روش شناسایی درصد شاخص بازداری نام ترکیب ردیف

1 hujenet-α 930 7/0 MS-RI 

2 inenep-α 939 4/2 MS-RI 

3 abinenes 977 1/0 MS-RI 

4 inenep-β 983 12/0 MS-RI 

5 yrecenem 990 6/0 MS-RI 

6 hellanderenep-α 1014 2/44 MS-RI 

7 erpinenet-α 1021 0/1 MS-RI 

8 ymenec-p 1031 9/0 MS-RI 

9 cineole-1,8 1041 6/31 MS-RI 

10 erpinenet-γ 1063 3/3 MS-RI 

11 erpinolenet 1093 5/0 MS-RI 

12 ol-4-erpinenet 1183 1/1 MS-RI 

13 urjuneneg-α 1423 1/0 MS-RI 

14 aryophyllenec-E 1436 8/2 MS-RI 

15 romadendranea 1456 5/1 MS-RI 

16 umuleneh-α 1469 2/0 MS-RI 

17 aryophyllenec-(E)-epi-9 1477 5/0 MS-RI 

18 icyclogermacreneb 1512 2/1 MS-RI 

19 iridiflorolv 1606 2/1 MS-RI 

 

و اسانس نتاير مربوط به اثر ضدالتهابي دوزهای مختلف 
 اسانس نشان داده شده است. 1نمودار در  آسپريننيز 
lusuglob E.  گرم بر ميلي 3 و 5/1، 1، 5/0در دوزهای

 و 5/0د که تنها دوزهای تزريق شد. نتاير نشان دا کيلوگرم
اسانس لتهاب مؤثر بودند. کاهش اگرم از اسانس در ميلي 1

lusuglob E. 1زماني  در طي دورهگرم ميلي 5/0 در دوز 

(05/0>P، 57% ،)2 (05/0>P، 49% و )05/0) 3>P، 
گرم ميلي 1 در دوز و ( ساعت پس از تزريق کاراژينان44%

 ،P<05/0) 1در مدت زمان  گرمميلي 5/0همانند دوز 
58% ،)2 (50/0>P، 54% و )3 (05/0>P، 47% ساعت )

 لتهاب شدند.دار اپس از تزريق کاراژينان، باعث کاهش معني
 گرمميلي 1و  5/0آيد دوزهای برمي 1 شکل همانگونه که از



 ... اثر ضدالتهابی اسانس حاصل                                                                                                                                                                 774

آسپرين  گرمميلي 250 نسبت به دوز .lusuglob Eاسانس 
شتند اما هيچگونه تفاوت لتهاب دافعاليت کمتری در کاهش ا

 دار بين آنها مشاهده نشد.آماری معني

 

 
بر  گرممیلی 250 دوز و آسپرین درکیلوگرم  بر گرممیلی 3 و 5/1 ،1 ،5/0در دوزهای  .globulus E اسانس ضدالتهابیاثر  -1 شکل

 ساعت پس از تزریق کاراژینان 6تا موش  پای کف در (**0.01p>و  *0.05p>) مقایسه با گروه کنترلکیلوگرم در 
 (6)تعداد حیوان برای هر غلظت مطالعه شده=

 

 
 

میکروگرم بر  250و  125، 100دوزهای  در .globulus E وسیله پیش تیمار با عصارههب TNFαتوسط  KB-NFمهار فعالیت  -2شکل 
 (K562) انسانی مزمن میلوئید لوسمی هایسلول در( **0.0p>1و  *0.05p>) مقایسه با گروه کنترل میلی لیتر در
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 بددر مسددير .lusuglob E اسددانس فعاليددت بازدارندددگي
Bκ-NF  نددنشان داد نتاير نشان داده شده است. 2شکل در 
طددور هرا بدد TNFα ناشددي از Bκ-NFفعاليددت اسددانس  کدده
 با توجه به گروه کنترل مهدار کدرد و (P<01/0داری )معني

50IC ليتدرميلدي /ميکروگدرم 100باالتر از  گيری شدهاندازه 
 TNFα ناشدي از Bκ-NFفعاليت  .lusuglob Eاسانس  بود.
 ميکروگرم بر 250و  125 بين در يک غلظت %50حدود را 
 .ليتر مهار کردميلي

 
 بحث

 اجزاءکه  نشان داد MS-GC و GC نتاير در اين مطالعه،
 سينئول-81،، يتاز نظر کمّ، globulus .E اسانس اصلي

و  Kumar. ند( بود%16/44)فالندرن -آلفا( و 59/31%)
 هایبرگ را درسينئول -8،1 ميزان ،(2012)همکاران 
globulus .E  کردند گزارش %62/33 ميزانبه. 

Papachristos را فالندرن -آلفا ميزان( 2004) و همکاران
 و 8/2، 3/10 حدود globulus .Eدر اسانس حاصل از 

گزارش برداشت  سه ماه مختلفطي  درترتيب به 60/50%
 شرايططور کلي شيمي گياهان با توجه به هب .کردند

 متغير است. ،متفاوت زمان برداشت نيز و مختلف جغرافيايي
در از آنها يک  هر مقداردهنده و اجزای تشکيلمتفاوت بودن 

-سينئول و آلفا-8،1 مقدار ويژهبه ،اسانس مورد مطالعه
به دليل تواند مينيز قبلي  یاهنسبت به گزارش ،فالندرن
 . باشدگياه  يبودن شرايط جغرافيايي رويشمتفاوت 
مدل در  .globulus Eاسانس  التهابيضد فعاليتالبته 
دوز  ترينثرمؤنبود.  دوز وابسته به شده همطالع حيواني

به  افزايش دوز بود. کيلوگرم گرم/ميلي 0/1 مشاهده شده
 پاسخ منجر به کاهش کيلوگرمگرم/ ميلي 0/1 باالتر از

تأييد با در ه مطالعاين نتاير حاصل از  .شدالتهابي ضد
 زيرجلدی تجويز است که گزارش کرده بودند های قبلييافته

 به کاهشمنجر طور قابل توجهي ه، ب.globulus Eاسانس 
قبلي انجام طي مطالعات . ( 2003et alSilva ,.) شد التهاب

 lusuglob E. ،Silva اسانس لتهابياشده در مورد اثرات ضد
گزارش کردند که در تزريق زيرجلدی  (2003) همکارانو 

مدل  در .globulus Eاسانس گرم ميلي 100و  10دوزهای 
محلول  ليترميلي 1/0التهاب ايجاد شده توسط تزريق 

2I (, 2PGIعالوه پروستاگالندين هب (pawµg/200)کاراژينان 

ng/paw 200،)  لتهاب را نست ااسانس نتوا گرمميلي 10دوز
نست در بهترين حالت تواگرم ميلي 100کاهش دهد و دوز 

 البته در اين مطالعه،لتهاب را کاهش دهد. ا %76به ميزان 
 .بود گزارش نشده .globulus Eاسانس  شيميايي پروفايل

مقدار قابل توجهي از اسانس  فالندرن-آلفابا توجه به اينکه 
E. globulus اختصاص داده است را در اين مطالعه به خود 

 ضددردی و (2016et al Siqueira ,.) ضدالتهابي اثرات
(., 2012et alLima ) ممکن  فالندرن-از آلفا گزارش شده

 های مشاهده شده باشد.است عاملي اثرگذار بر تفاوت
افزايي اثر همممکن است تأييدی بر مطالعه اين همچنين، 
ضدالتهابي  پاسخ در سينئول-8،1 وفالندرن -آلفا احتمالي

 .باشدافزايش يافته نسبت به مطالعات قبلي 
ناشي  κB-NFفعاليت مهار  بر E. globulusاسانس  تأثير

فعاليت برای مهار اسانس  50ICبود.  دوزوابسته به ، TNFαاز 
κB-NF ليترميلي/ميکروگرم 125 باالتر از هایدر غلظت 

ليتر حداکثر اثر ميلي/ ميکروگرم 250در غلظت  .مشاهده شد
با  البته. مشاهده شد اسانستوسط  κB-NF فعاليتمهار 

 ه استماني سلولي انجام نشدزنده آزمونتوجه به اينکه 
 250با قطعيت گفت که اثر مشاهده شده در غلظت توان نمي

بوده  κB-NFمهار فعاليت  علتليتر تنها به ميلي/ ميکروگرم
( گزارش  2013et alGreiner ,.)و همکاران  Greiner .است
 Bκ-NFسبب مهار فعاليت توانسته سينئول -8،1ند که اهکرد
. عالوه بر اين، شود HeLaو  U373های سلولهای ردهدر 

سينئول در درمان پانکراس حاد -8،1اثرات سيستم ايمني 
گردد، تنظيم مي Bκ-NFآزمايشگاهي که از طريق مسير 

(. براساس نقش  et alLima ,.2013نشان داده شده است )
در برخي از  Bκ-NFرساني تنظيم شده با شناخته شده پيام

 COPD (., et alEdwardsهای تنفسي مانند آسم و بيماری

عنوان يک هدف درماني تواند به(، اين مسير مي2009
اسانس مطالعات بيشتر روی البته مناسب در نظر گرفته شود. 

E. globulus  ممکن است يک مهار کننده جديد از سيستم
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 های ديگر مهار کننده فراهم بياورد. Bκ-NFرساني پيام
Bκ-NF جمله اليگونوکلئوتيدهای )ازDNAهای ، مولکول

DNA- پپتيد، بازدارندهkappaB kinase β [IKK β] و ،
ای در ( نتاير جالب توجهproteasomeهای مهار کننده

باليني  یاهاند و آزمايشنشان دادههای حيواني التهاب مدل
اند های التهابي به راه انداختهجديدی برای درمان بيماری

(., 2009et alEdwards .) 
 دهد که اسانس نشان مي طور کلي، اين مطالعهبه

E. globulus حيواني  مدلدر  قوی ضدالتهابي فعاليت
 E. globulusاسانس فعاليت بازدارندگي دارد.  زمايشگاهيآ

ممکن  κB-NF مسير دهد کهنشان مي κB-NF بر مسير
 های احتمالي دخيل در فعاليتيکي از مکانيزم است

  ضدالتهابي مشاهده شده در اسانس مورد مطالعه باشد.
 

 سپاسگزاری
 دانشگاه شهيد بهشتي شورای پژوهش با حمايتاين کار 

خود را از  سپاسگزاریهمچنين  نويسندگان .شده است انجام
حمايت پژوهشکده گياهان و مواد اوليه دارويي بعمل 
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Abstract 
     Inflammation is one of the body’s defensive reactions against microorganisms and allergens. 

The NF-κB pathway is an essential component of the inflammatory responses involved in a 

number of respiratory tract diseases, such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease. 

In traditional medicine, Eucalyptus globulus Labill. (Myrtaceae) is used in inhalation therapy 

for respiratory tract infections and inflammation. In this study, the anti-inflammatory activity of 

Eucalyptus globulus essential oil and its impact on the NF-κB pathway was evaluated. A rat 

model of carrageenan-induced hind paw edema was used to evaluate the anti-inflammatory 

activity of E. globulus oil. Essential oil was injected intraperitoneally at doses of 0.5-3 mg/kg. 

An in vitro model based on a luciferase reporter gene construct (with repeats of a consensus  

NF-κB coding sequence) was used for investigation of the inhibitory effects of oil on the NF-κB 

pathway at concentrations of 100-250 μg/ml in Human chronic myeloid leukemia (K562) cells. 

E. globulus oil significantly reduced rat hind paw edema (P<0.05) at doses of 0.5 and 1.0 mg/kg 

at 1 to 3 h after carrageenan injection. The maximal reduction in edema was 58%. E. globules 

oil inhibited TNFα-induced NF-κB activity significantly (P<0.01) at a concentration of  

250 μg/ml. The findings of the present study show that E. globulus essential oil is a potent  

anti-inflammatory natural product, whose effects could be mediated through the NF-κB 

pathway. 
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