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چکیده
التهاب يکي از واکنشهای دفاعي بدن در برابر ميکروارگانيسمها و عوامل حساسيتزا است .مسير

NF-Κb (Nuclear factor

 )kappa-light-chain-enhancer of activated B cellsيک جزء ضروری از پاسخهای التهابي دخيل در تعدادی از بيماریهای
دستگاه تنفسي مانند آسم و بيماری انسداد مزمن ريوی ( )COPDاست .در طب سنتي ،گياه  Eucalyptus globulus Labill.از تيره
 Myrtaceaeبه شکل استنشاقي برای بيماریهای عفوني و التهابي دستگاه تنفسي استفاده ميشود .در اين مطالعه ،فعاليت ضدالتهابي
اسانس  E. globulusو همچنين تأثير آن بر مسير  NF-κBبررسي شد .برای ارزيابي فعاليت ضدالتهابي ،از مدل التهاب ايجاد شده
توسط کاراژينان در کف پای موش استفاده شد .اسانس به صورت داخل صفاقي در دوزهای  0/5 -3ميليگرم بر کيلوگرم وزن حيوان
تزريق شد .از استيل سالسيليک اسيد (آسپرين) در دوز  250ميليگرم بر کيلوگرم بهعنوان کنترل مثبت استفاده شد .يک مدل
آزمايشگاهي براساس ساختار ژن گزارشگر لوسيفراز (با تکرارهايي از يک توالي کدينگ مورد توافق  )NF-ĸBبرای بررسي اثرات
مهارکنندگي اسانس بر مسير  NF-κBدر سلولهای لوسمي ميلوئيد مزمن انساني ( )K562در غلظتهای  100-250ميکروگرم بر
ميليليتر استفاده شد .اسانس  E. globulusبهطور معنيداری سبب کاهش التهاب ( )p<0/05در دوزهای  0/5و  1ميليگرم بر
کيلوگرم در زمان  1تا  3ساعت پس از تزريق کاراژينان گرديد .ميزان حداکثر کاهش التهاب حدود  %58نسبت به گروه کنترل بود.
همچنين اسانس  E. globulusتوانست فعاليت  NF-κBناشي از  )Tumor Necrosis Factor alpha( TNFαرا بهطور معنيداری
( )p<0/01در غلظت  250ميکروگرم بر ميليليتر کاهش دهد .يافتههای اين مطالعه نشان ميدهد که اسانس  E. globulusيک
محصول طبيعي ضدالتهابي قوی است که اثرات آن احتماالً از طريق مسير  NF-κBتنظيم ميگردد.
واژههای کلیدی :اسانس ،Eucalyptus globulus Labill. ،التهاب ،کاراژينان.NF-κB ،
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مقدمه
التهاب بخشي از واکنشهای دفاعي بدن در برابر
ميکروارگانيسمهای بيماریزا و عوامل حساسيتزا است .در
غياب التهاب ،زخمها و عفونتها هيچ وقت التيام نمييابند.
باوجوداين ،هنگامي که واکنشهای التهابي مزمن و غيرقابل
کنترل ميشوند ،ميتوانند منجر به اختالالتي ازجمله سرطان،
حمالت قلبي و بيماری انسداد مزمن ريوی ( )COPDشوند
(White, 2005؛ Taubes, 2002؛ .)Moore et al., 2010
بنابراين ،کنترل التهاب يک هدف مهم برای پزشکان و
گروههای تحقيقاتي کشف داروست .متأسفانه ،داروهای
ضدالتهابي موجود ،عوارض جانبي متعددی دارند که نياز به
داروهای ضدالتهابي جديد را دوچندان ميکنند .در اين
راستا ،داروهای سنتي و گياهان دارويي ممکن است مورد
توجه زياد باشند .ترکيبهای جداسازی شده از گياهان
دارويي ،منبع مطمئني از ترکيبهای فعال زيستي طبيعي
هستند که فعاليتهای ضدباکتری ،ضدويروسي ،ضدقارچي و
ضدالتهابي دارند (Giamperi et al., 2002؛ Reichling et
 .)al., 2009در طب سنتي برگهای درخت Eucalyptus
 )Myrtaceae( globulus Labill.به شکل استنشاقي برای
بيماریهای عفوني و التهابي دستگاه تنفسي استفاده ميشود
( .)Zargari, 1990همچنين ،مطالعات متعددی فعاليت
ضدالتهابي اسانس و عصاره گياه  E. globulusرا در محيط
کشت و نيز در مدل حيواني ارزيابي کردهاند ( Silva et al.,
2003؛ Almeida et al., 2009؛ Vigo et al., 2004؛
 .)Serafino et al., 2008عالوه بر اين ،گزارش شده است
که ترکيبهای مونوترپنوئيدی اسانس گياه E. globulus
توانستند فعاليت ضدالتهابي و ضددردی از خود نشان دهند
(Liapi et al., 2007؛  .)Santos & Rao 2000همچنين
مطالعات قبلي نشان دادند که جزء عمده اسانس
 ،E. globulusيعني -1،8سينئول يا اکاليپتول ،توانست توليد
سيتوکين و متابوليسم آراشيدونيک اسيد را در مونوسيتهای
انساني مهار کند (Juergens et al., 2004؛ Juergens et
.)al., 1998

اثر ضدالتهابی اسانس حاصل ...

 NF-κBيک ترکيب پروتئيني پيچيده است که رونويسي
 ،DNAتوليد سيتوکين و زندهماني سلولي را کنترل ميکند.
 NF-κBنقشي کليدی در تنظيم پاسخهای سلولي بر عهده
دارد و تعدادی از شناختهشدهترين عوامل القاء فعاليت آن
عبارتند ازTNFα ،)Reactive Oxygen Species( ROS :
( )Tumor Necrosis Factor alphaو bacterial ( LPS
 NF-κB .)Gilmore, 2006( )lipopolysaccharidesدر
کنترل بسياری از ژنهای مسئول در فرايند التهاب دخيل
است و نقش پيامرساني مهمي در بسياری از بيماریهای
التهابي ازجمله بيماریهای التهابي دستگاه تنفسي همانند
آسم و  COPDايفاء ميکند (Edwards et al., 2009؛
 .)Wong & Tergaonkar, 2009باوجود اين ،فعاليت بيش
از حد  NF-κBخود سبب بروز و يا تشديد بيماری ميگردد.
در سالهای اخير NF-κB ،بهعنوان يک هدف درماني برای
داروهای جديد مورد توجه قرار گرفته است ( & Garg
 .)Aggarwal, 2002همچنين گزارش شده است که بسياری
از ترکيبهای طبيعي دارای اثر ضدالتهابي ،فعاليت خود را از
طريق مهار مسير توليد  NF-κBانجام ميدهند ( Paur et al.,
.)2010
هدف اصلي از اين مطالعه ،بررسي فعاليت ضددالتهابي
اسانس  E. globulusبود .کدارايي اسدانس E. globulus
در کاهش التهداب در مددل التهداب ايجداد شدده توسدط
کاراژينان در پشت پای موش مورد بررسي قرار گرفت .با
توجه به نقش مهم پيامرساني  NF-κBدر بيماریهای مهم
دسددتگاه تنفسددي هماننددد آسددم و  COPDاثددر اسددانس
 E. globulusروی اين مسير در شرايط آزمايشگاهي در
سلولهای  ،K562يک الين سلولي لوسمي ميلوئيد مزمن
انساني ،مورد بررسي قرار گرفت .عالوه بر اين ،پروفايدل
شيميايي اسانس برای درک بهتر اثر ضددالتهابي مشداهده
شده و ارتباط آن با ترکيب های تشکيلدهنده اسانس ،بدا
اسددتفاده از دسددتگاه  GCو  GC-MSمددورد آندداليز قددرار
گرفت.
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مواد گیاهی
برگهای خشک گياه  E. globulusاز عطاری خريداری
و توسط بخش گياهشناسي پژوهشکده گياهان و مواد اوليه
دارويي دانشگاه شهيد بهشتي ،مورد تأييد قرار گرفت
(شماره سند.)MPH ،1751 :

اين طيفها با ترکيبهای استاندارد و اطالعدات موجدود در
کتابخانه رايانه دستگاه  GC-MSمورد شناسايي کيفدي قدرار
گرفددت .سددپس ،درصددد نسددبي هددر يددک از ترکيبهددای
تشکيلدهنده اسانس با توجه بده سدط زيدر منحندي آن در
کروماتوگرام  GCبه روش نرمال کردن سط و ناديده گرفتن
ضرايب پاسخ بدست آمد.

استخراج ،جداسازی و شناسایی اسانس
از  100گرم گياه مذکور با روش تقطير با آب و بهکمک
کلونجر به مدت سه ساعت اسانسگيری بعمل آمد .سپس
اسانسهای بدست آمده توسط سديمسولفات خشک و در
يک ظرف تيره و دربسته تا زمان آناليز در يخچال در دمای
 4Cنگهداری شدند.
آناليز اسانس به کمک دستگاه گاز کروماتوگراف
 Thermoquestمدل  Traceمجهز به ستون  DB-5به طول
 30متر و قطر داخلي  0/25ميليمتر و ضخامت اليه نازک
 0/25ميکرومتر انجام شد .دمای محفظه تزريق و آشکارساز
بهترتيب  250و  300 Cبود و از نيتروژن با سرعت
 1/1ميليليتر بر دقيقه بهعنوان گاز حامل استفاده شد.
برنامهريزی حرارتي آون به اين صورت بود که دما از  60تا
 250°Cبا سرعت  4درجه سانتيگراد بر دقيقه افزايش پيدا کرد و
سپس به مدت  10دقيقه در دمای  ،250°Cثابت نگه داشته شد.
شناسددايي اجددزاء اسددانس بدده کمددک دسددتگاه گدداز
کرومددداتوگراف کوپدددل شدددده بدددا طيدددفسدددنر جرمدددي
 Thermoquest-Finniganمدددل  Traceمجهددز بدده سددتون
 DB-5به طول  30متدر و قطدر داخلدي  0/25ميلديمتدر و
ضخامت اليه نازک  0/25ميکرومتدر انجدام شدد .هلديم بدا
سرعت جريان  1/1ميليليتر بر دقيقه بهعنوان گاز حامدل و
انرژی يونيزاسيون  70الکتدرون ولدت اسدتفاده شدد .برنامده
دمايي همانند دستگاه  GCتنظيم گرديد.
از دستگاه  GCبرای جداسازی و تعيين درصد هدر يدک
از اجزاء اسانس استفاده شد .سپس اسانس توسدط دسدتگاه
 GC-MSبا استفاده از پارامترهای مختلف از قبيدل زمدان و
شاخص بازداری ( ،)RIمطالعه طيفهدای جرمدي و مقايسده

ارزیابی فعالیت ضدالتهابی
مطالعه حیوانی
در کليه آزمايشها از موش نر صحرايي سفيد ( Ratus
 )albinusبا نژاد ويستار ( )Wistarاستفاده شد .حيوانات در
جعبههای مخصوص نگهداری حيوان از جنس پلکسي گالس
با درب فلزی مشبک نگهداری شدند و هيچ محدوديتي از نظر
آب و غذا نداشتند .نگهداری در دمای  24 ± 2°Cو در
 12ساعت روشنايي و  12ساعت تاريکي انجام شد .تمامي
موشهای صحرايي مورد استفاده در محدوده وزني200 ± 20
گرم بودند و در دستههای  6تايي نگهداری شدند .هر حيوان
فقط يکبار استفاده شد .حيوانات از دانشکده فارماکولوژی،
دانشگاه شهيد بهشتي تهران تهيه شدند.
اثرات ضدالتهابي آسپرين و اسانس در مدل التهاب ايجاد
شده توسط کاراژينان در کف پای موش بررسي شد
( .)Winter et al., 1962کاراژينان با غلظت  %1و به حجم
 0/1ميليليتر بهصورت زير جلدی به کف پای چپ حيوان
تزريق شد .غلظتهای مختلف اسانس (دوزهای ،1 ،0/5
 1/5و  3ميليگرم بر کيلوگرم) و آسپرين ( 250ميليگرم بر
کيلوگرم) بهصورت داخل صفاقي به سمت چپ حيوان
تزريق شدند و حجم تزريق در هر مورد  0/2ميليليتر به
ازای هر  100گرم وزن حيوان بوده است .حالل تمامي
اسانسها و نيز آسپرين ،نرمال سالين به همراه توئين  80با
غلظت  %4بود .در اين آزمايشها ابتدا حجم پای چپ
حيوان اندازهگيری شد ،سپس غلظتهای مختلف اسانس يا
آسپرين به آن تزريق شد و نيم ساعت پس از تزريق،
کاراژينان به کف پای چپ حيوان تزريق شد .وزن پای
تزريق شده در زمانهای  5 ،4 ،3 ،2 ،1و  6ساعت پس از
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تزريق اندازهگيری شد .به گروه کنترل تنها حاللدارها يعني
نرمال سالين به همراه توئين  80تزريق گرديد .هر غلظت از
اسانس و همچنين آسپرين بر روی  6حيوان بررسي شد.
برای اندازهگيری حجم پا به روشي که قبالً توسط
 Fereidoniو همکاران ( )2000توضي داده شده است ،استفاده
شد .بهطور خالصه ،يک ظرف پالستيکي لولهای شکل حدود
 5سانتيمتر طول و  2سانتيمتر عرض که يک انتهای آن بسته
و در داخل يک پتری چسبانيده شده بود تا ارتفاع حدود
 4/5سانتيمتر از جيوه پر شد و پس از قرار گرفتن روی ترازو،
ترازو صفر شد .دور پای چپ حيوان در ناحيه مچ حلقهای با
ماژيک کشيده شد .حيوان داخل يک نگهدارنده حيوان
( )restrainerقرار گرفت و پای چپ حيوان از برش طولي
موجود در نگهدارنده خارج شد و تا محل عالمت طوری وارد
ستون جيوه شد که با بدنه لوله هيچ تماسي نداشته باشد .بنابر
قانون ارشميدس ،ترازو وزن مقدار جيوه جابجا شده را نشان
ميدهد .اگر اين وزن را بر جرم حجمي جيوه ( )13/6تقسيم
کنيم ،حجم جيوه جابجا شده بر حسب ميليليتر بدست ميآيد
که برابر حجم پای حيوان تا آن قسمتي است که وارد جيوه شده
است .بدينترتيب حجم پای حيوان قابل محاسبه بود.
مطالعه آزمایشگاهی
کشت سلول و تیمار
سلولهای لوسمي ميلوئيد مزمن انساني  K562در محيط
)Lonza,
Verviers,
Belgium( RPMI
1640
همددددراه بددددا سددددرم جنددددين گدددداوی ،)Lonza( %10
پندديسدديلين ( 100واحددد/ميليليتددر) و استرپتومايسددين
( 100ميکروگرم/ميلدديليتددر) ( )Lonzaکشددت داده شدددند.
سلولها در يک انکوباتور  %5 CO2و دمای  37 Cکشت و
هر  3روز پاساژ داده شدند.
انتقال گذرای ژن و سنجش ژن گزارشگر لوسیفراز
ال
انتقال گذرای ژن به سلولهای  k562براساس روشي که قب ً
 44ارائه شده بود ،انجام شد ( .)Duvoix et al., 2004بهطور
خالصه  5ميکروگرم از سازه ژن گزارشگر لوسيفراز که حاوی
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 5تکرار از يک ترادف مورد توافق Stratagene, ( NF-κB

 )Netherlands, Huissenو  5ميکروگرم از پالسميد لوسيفراز
 Renilla reniformisبود برای هر پالس در الکتروپوريشن
استفاده شد .پس از انجام الکتروپوريشن ،سوسپانسيوني از
سلولها در محيط کشت  RPMIکه حاوی  %10سرم جنين
گاوی بود تهيه شده و در  37°Cدرجه سانتيگراد تحت اتمسفر
 %5 CO2گرماگذاری شد 20 .ساعت پس از انتقال ژن ،سلولها
جمعآوری شده و سوسپانسيوني با غلظت نهايي  106سلول در
ميليليتر از آنها در محيط کشت  RPMIحاوی  %0/1سرم
جنين گاوی تهيه شد و بهمدت دو ساعت تحت تيمار با اسانس
 E. globulusقرار داده شد .يک نمونه هم بهعنوان کنترل در
همان شرايط بدون اسانس تهيه و نگهداری شد .سپس سلولها
به مدت  6ساعت با غلظت  20نانوگرم بر ميليليتر از TNFα
تحت تيمار قرار گرفتند .پيش از اندازهگيری ميزان فعاليت
لوسيفراز (کرم شبتاب) ،محلولي از  75ميکروليتر معرف
) Dual–Glo Luciferase (Promegaبه سلولها اضافه شده و
سلولها به مدت  10دقيقه در دمای  22درجه سانتيگراد
گرماگذاری شدند .سپس  75ميکروليتر از معرف Dual-Glo
) Stop & Glo (Promegaبه مخلوط اضافه شده و دوباره
گرماگذاری در همان شرايط تکرار شد .بهمنظور تعيين ميزان
فعاليت لوسيفراز  Renillaاز لومينومتر Berthold, ( Orion
 )Pforzheim, Germanyاستفاده شد و نشر نور به مدت
 10ثانيه بود .نتاير به شکل نسبتي از فعاليت لوسيفراز
(کرم شبتاب) که با توجه به فعاليت لوسيفراز  Renillaنرمااليز
شده بود تعيين گرديد.
تجزیهوتحلیل آماری
تمام نتاير بدست آمده بهصورت  Mean ± SEMنشان
داده شدهاند .برای مقايسه ميزان اثر دوزهای مختلف اسانس و
دارو ،با کمک نرمافزار  SPSSو بعد از بررسي نرمال بودن
One-Sample
شکل توزيع جامعه با کمک آزمون
 ،Kolmogorov-Smirnov Testاز  ANOVAيکطرفه و
بهدنبال آن از آزمون  Tukeyاستفاده شد .احتمال ( )pکمتر از
 0/05بهعنوان اختالف معنيدار در نظر گرفته شد.
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نتایج
با مطالعه و بررسي دقيق زمانهای بازداری ترکيبها،
شاخص بازداری ،طيفهای جرمي و مقايسه اين پارامترها با
ترکيبهای استاندارد و کتابخانه دستگاه 19 ،ترکيب در
اسانس برگهای درخت  E. globulusشناسايي شد که
 %94کل اسانس را تشکيل ميدادند (جدول  .)1ترکيبهای
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اصلي اسانس عبارت بودند از :آلفا-فالندرن ( )%44/2و
-1،8سينئول ( .)%31/6در اسانس حاصل %53/4
مونوترپنهای هيدروکربني %33/2 ،مونوترپنهای
اکسيژندار %6/2 ،سسکوئيترپنهای هيدروکربني و %1/2
سسکوئيترپنهای اکسيژندار وجود داشتند.

جدول  -1آنالیز فیتوشیمیایی اسانس  E. globulusتوسط دستگاه  GCو GC-MS

ردیف

نام ترکیب

شاخص بازداری

درصد

روش شناسایی

1

α-thujene

930

0/7

RI-MS

2

α-pinene

939

2/4

RI-MS

3

sabinene

977

0/1

RI-MS

4

β-pinene

983

0/12

RI-MS

5

myrecene

990

0/6

RI-MS

6

α-phellanderene

1014

44/2

RI-MS

7

α-terpinene

1021

1/0

RI-MS

8

p-cymene

1031

0/9

RI-MS

9

1,8-cineole

1041

31/6

RI-MS

10

γ-terpinene

1063

3/3

RI-MS

11

terpinolene

1093

0/5

RI-MS

12

terpinene-4-ol

1183

1/1

RI-MS

13

α-gurjunene

1423

0/1

RI-MS

14

E-caryophyllene

1436

2/8

RI-MS

15

aromadendrane

1456

1/5

RI-MS

16

α-humulene

1469

0/2

RI-MS

17

9-epi-(E)-caryophyllene

1477

0/5

RI-MS

18

bicyclogermacrene

1512

1/2

RI-MS

19

viridiflorol

1606

1/2

RI-MS

نتاير مربوط به اثر ضدالتهابي دوزهای مختلف اسانس و
نيز آسپرين در نمودار  1نشان داده شده است .اسانس
 E. globulusدر دوزهای  1/5 ،1 ،0/5و  3ميليگرم بر
کيلوگرم تزريق شد .نتاير نشان داد که تنها دوزهای  0/5و
 1ميليگرم از اسانس در کاهش التهاب مؤثر بودند .اسانس
 E. globulusدر دوز  0/5ميليگرم در طي دوره زماني 1

( )%49 ،P>0/05( 2 ،)%57 ،P>0/05و ،P>0/05( 3
 )%44ساعت پس از تزريق کاراژينان و در دوز  1ميليگرم
همانند دوز  0/5ميليگرم در مدت زمان ،P>0/05( 1
 )%54 ،P>0/05( 2 ،)%58و  )%47 ،P>0/05( 3ساعت
پس از تزريق کاراژينان ،باعث کاهش معنيدار التهاب شدند.
همانگونه که از شکل  1برميآيد دوزهای  0/5و  1ميليگرم

اثر ضدالتهابی اسانس حاصل ...

774

آماری معنيدار بين آنها مشاهده نشد.

اسانس  E. globulusنسبت به دوز  250ميليگرم آسپرين
فعاليت کمتری در کاهش التهاب داشتند اما هيچگونه تفاوت
E.globulus 1 mg

E.globulus 0/5 mg

کنترل

آسپرين

E.globulus 3 mg

E.globulus 1/5 mg

*

*

**
**

**
*

6

4

5

زمان (ساعت)

2

3

التهاب (میلی متر مکعب)

*

**

**

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

1

شکل  -1اثر ضدالتهابی اسانس  E. globulusدر دوزهای  1/5 ،1 ،0/5و  3میلیگرم بر کیلوگرم و آسپرین در دوز  250میلیگرم بر
کیلوگرم در مقایسه با گروه کنترل ( *p<0.05و  )**p<0.01در کف پای موش تا  6ساعت پس از تزریق کاراژینان
(تعداد حیوان برای هر غلظت مطالعه شده=)6
140
120

80
60
40
**

E.gluobulus
250

فعالیت نسبی لوسیفراز

100

20
E.gluobulus
125

E.gluobulus
100

0
حالل

کنترل منفي

گروه ها (میکروگرم /میلی لیتر)

شکل  -2مهار فعالیت  NF-KBتوسط  TNFαبهوسیله پیش تیمار با عصاره  E. globulusدر دوزهای  125 ،100و  250میکروگرم بر
میلی لیتر در مقایسه با گروه کنترل ( *p<0.05و  )**p<0.01در سلولهای لوسمی میلوئید مزمن انسانی ()K562
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فعاليددت بازدارندددگي اسددانس  E. globulusبددر مسددير
 NF-κBدر شکل  2نشان داده شده است .نتاير نشان دادندد
کدده اسددانس فعاليددت  NF-κBناشددي از  TNFαرا ب دهطددور
معنيداری ( )P>0/01با توجه به گروه کنترل مهدار کدرد و
 IC50اندازهگيری شده باالتر از  100ميکروگدرم /ميلديليتدر
بود .اسانس  E. globulusفعاليت  NF-κBناشدي از TNFα
را حدود  %50در يک غلظت بين  125و  250ميکروگرم بر
ميليليتر مهار کرد.

بحث
در اين مطالعه ،نتاير  GCو  GC-MSنشان داد که اجزاء
اصلي اسانس  ،E. globulusاز نظر کمّيت-1،8 ،سينئول
( )%31/59و آلفا-فالندرن ( )%44/16بودند Kumar .و
همکاران ( ،)2012ميزان -1،8سينئول را در برگهای
 E. globulusبه ميزان  %33/62گزارش کردند.
 Papachristosو همکاران ( )2004ميزان آلفا-فالندرن را
در اسانس حاصل از  E. globulusحدود  2/8 ،10/3و
 %50/60بهترتيب در طي سه ماه مختلف برداشت گزارش
کردند .بهطور کلي شيمي گياهان با توجه به شرايط
جغرافيايي مختلف و نيز زمان برداشت متفاوت ،متغير است.
متفاوت بودن اجزای تشکيلدهنده و مقدار هر يک از آنها در
اسانس مورد مطالعه ،بهويژه مقدار -1،8سينئول و آلفا-
فالندرن ،نسبت به گزارشهای قبلي نيز ميتواند به دليل
متفاوت بودن شرايط جغرافيايي رويشي گياه باشد.
البته فعاليت ضدالتهابي اسانس  E. globulusدر مدل
حيواني مطالعه شده وابسته به دوز نبود .مؤثرترين دوز
مشاهده شده  1/0ميليگرم /کيلوگرم بود .افزايش دوز به
باالتر از  1/0ميليگرم /کيلوگرم منجر به کاهش پاسخ
ضدالتهابي شد .نتاير حاصل از اين مطالعه در تأييد با
يافتههای قبلي است که گزارش کرده بودند تجويز زيرجلدی
اسانس  ،E. globulusبهطور قابل توجهي منجر به کاهش
التهاب شد ( .)Silva et al., 2003طي مطالعات قبلي انجام
شده در مورد اثرات ضدالتهابي اسانس Silva ،E. globulus
و همکاران ( )2003گزارش کردند که در تزريق زيرجلدی
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دوزهای  10و  100ميليگرم اسانس  E. globulusدر مدل
التهاب ايجاد شده توسط تزريق  0/1ميليليتر محلول
کاراژينان ( )200µg/pawبهعالوه پروستاگالندين PGI2, ( I2
 ،)200 ng/pawدوز  10ميليگرم اسانس نتوانست التهاب را
کاهش دهد و دوز  100ميليگرم در بهترين حالت توانست
به ميزان  %76التهاب را کاهش دهد .البته در اين مطالعه،
پروفايل شيميايي اسانس  E. globulusگزارش نشده بود.
با توجه به اينکه آلفا-فالندرن مقدار قابل توجهي از اسانس
 E. globulusرا در اين مطالعه به خود اختصاص داده است
اثرات ضدالتهابي ( )Siqueira et al., 2016و ضددردی
( )Lima et al., 2012گزارش شده از آلفا-فالندرن ممکن
است عاملي اثرگذار بر تفاوتهای مشاهده شده باشد.
همچنين ،اين مطالعه ممکن است تأييدی بر اثر همافزايي
احتمالي آلفا-فالندرن و -1،8سينئول در پاسخ ضدالتهابي
افزايش يافته نسبت به مطالعات قبلي باشد.
تأثير اسانس  E. globulusبر مهار فعاليت  NF-κBناشي
از  ،TNFαوابسته به دوز بود IC50 .اسانس برای مهار فعاليت
 NF-κBدر غلظتهای باالتر از  125ميکروگرم/ميليليتر
مشاهده شد .در غلظت  250ميکروگرم /ميليليتر حداکثر اثر
مهار فعاليت  NF-κBتوسط اسانس مشاهده شد .البته با
توجه به اينکه آزمون زندهماني سلولي انجام نشده است
نميتوان با قطعيت گفت که اثر مشاهده شده در غلظت 250
ميکروگرم /ميليليتر تنها به علت مهار فعاليت  NF-κBبوده
است Greiner .و همکاران ( )Greiner et al., 2013گزارش
کردهاند که -1،8سينئول توانسته سبب مهار فعاليت NF-κB
در ردههای سلولهای  U373و  HeLaشود .عالوه بر اين،
اثرات سيستم ايمني -1،8سينئول در درمان پانکراس حاد
آزمايشگاهي که از طريق مسير  NF-κBتنظيم ميگردد،
نشان داده شده است ( .)Lima et al., 2013براساس نقش
شناخته شده پيامرساني تنظيم شده با  NF-κBدر برخي از
بيماریهای تنفسي مانند آسم و Edwards et al., ( COPD
 ،)2009اين مسير ميتواند بهعنوان يک هدف درماني
مناسب در نظر گرفته شود .البته مطالعات بيشتر روی اسانس
 E. globulusممکن است يک مهار کننده جديد از سيستم
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 مهار کنندههای ديگر. فراهم بياوردNF-κB پيامرساني
 مولکولهای،DNA  (ازجمله اليگونوکلئوتيدهایNF-κB
 و،]IKK β[ kappaB kinase β  بازدارنده،پپتيد-DNA
) نتاير جالب توجهای درproteasome مهار کنندههای
مدلهای حيواني التهاب نشان دادهاند و آزمايشهای باليني
جديدی برای درمان بيماریهای التهابي به راه انداختهاند
.)Edwards et al., 2009(
 اين مطالعه نشان ميدهد که اسانس،بهطور کلي
 فعاليت ضدالتهابي قوی در مدل حيوانيE. globulus
E. globulus  فعاليت بازدارندگي اسانس.آزمايشگاهي دارد
 ممکنNF-κB  نشان ميدهد که مسيرNF-κB بر مسير
است يکي از مکانيزمهای احتمالي دخيل در فعاليت
.ضدالتهابي مشاهده شده در اسانس مورد مطالعه باشد

سپاسگزاری
اين کار با حمايت شورای پژوهش دانشگاه شهيد بهشتي
 نويسندگان همچنين سپاسگزاری خود را از.انجام شده است
حمايت پژوهشکده گياهان و مواد اوليه دارويي بعمل
.ميآورند
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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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