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Abstract  
Background: There are reports that essential oils of different species of eucalyptus have special 
properties including anti-bacterial, antiviral, anticancer and insecticidal activities. Most of plant 
essential oils are dissolved in polar or non-polar solvents before examination.  
Objective: The aim of this study was to determine the cytotoxic effects of different solvents and 
essential oil of eucalyptus on human fibroblast cells. 
Methods: This experimental study was performed in the Institute of Biotechnology affiliated to 
Iranian Research Organization for Science and Technology during 2013-2014. The studied solvents 
were including ethanol, propylene glycol, dichloromethane, and dimethyl sulfoxide. Fibroblast cells 
were seeded in 96-well plates. After 24 h incubation at 37ºC, the cells were treated with different 
concentrations of the solvents or essential oil of eucalyptus (0.05-1 mg/ml). The viability of the 
cells was determined by the colorimetric MTT assay. Data were analyzed using T-test and One-way 
ANOVA. 
Findings: The lowest cytotoxic effect against fibroblast cells was related to 1% ethanol and 
propylene glycol, while the highest cytotoxic effect was related to 10% dimethyl sulfoxide that 
decreased cell survival by 47%. Essential oil of eucalyptus also induced fibroblast cell death at 
concentrations higher than 0.05 mg/ml. 
Conclusion: For clinical application of essential oil of eucalyptus, using solvent with appropriate 
concentration is necessary to prevent its cytotoxic effects. 
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چکیده 

رد. هاي مختلف اکالیپتوس وجود داگونه کشی اسانسهایی مبنی بر خواص ضد باکتریایی، ضد ویروسی، ضد سرطانی و فعالیت حشرهگزارشزمینه: 
 هاي قطبی یا غیرقطبی حل می شوند. آزمایش، در حالل هاي گیاهی قبل ازتر اسانسبیش

 هاي طبیعی انجام شد.هاي مختلف و اسانس اکالیپتوس بر روي سلولمطالعه به منظور تعیین اثر سمیت حاللهدف: 
هاي علمی و صنعتی ایران انجام شد. کنولوژي سازمان پژوهشدر پژوهشکده بیوت 1393و  1392 هاياین مطالعه تجربی در سال ها:مواد و روش

اي کشت داده خانه 96هاي هاي فیبروبالست در پلیتسولفوکسید بودند. سلولمتیلکلرومتان و ديگلیکول، ديهاي مورد بررسی اتانل، پروپیلنحالل
گـرم بـر     میلـی  1تـا   05/0ها یا اسـانس اکـالیپتوس (  اي مختلف حاللهگراد، با غلظتدرجه سانتی 37گذاري در خانهساعت پس از گرم 24شدند و 

 ها با آزمون آماري تی و واریانس یک طرفه تحلیل شدند.لیتر) تیمار شدند. میزان بقاي سلولی توسط رنگ سنجی تترازولیوم تعیین شد. دادهمیلی
بـا کـاهش    10سولفوکسید %متیلکه ديهاي فیبروبالست داشتند. در حالی لولعلیه سر ترین اثر سمی را بکم 1گلیکول %اتانل و پروپیلنها: یافته

لیتـر اسـانس اکـالیپتوس نیـز باعـث القـاي مـرگ           گرم بر میلـی میلی 05/0هاي باالتر از ترین سمیت را نشان داد. غلظت، بیش47بقاي سلولی به %
 .ندهاي فیبروبالست شدسلول

 اسانس اکالیپتوس، استفاده از حالل و غلظت مناسب آن جهت جلوگیري از اثرات سمی ضروري است.براي کاربرد بالینی  گیري:نتیجه
 

 هاها، فیبروبالستاکالیپتوس، حالل ها:کلیدواژه
      

 
:مقدمه 

داروهـاي   جـانبی  عوارض بودن ترکم علت به امروزه      
 هاآن روي بر پژوهش شیمیایی، داروهاي به نسبت گیاهی

گیاهان  از که است سال 3500 بر بالغ )1(.است شده تربیش
 از جمله )2(.شود می استفاده مختلف هايدرمان بیماري رد

ــواردي ــه م ــروزه ک ــان در ام ــرطان درم ــورد س ــه م     توج
 هـاي ترکیب کنندگیممانعت اثر ،گرفته رقرا گرانپژوهش

 سـرطانی  هايسلول رشد روي بر دارویی گیاهان از برخی
 )3(.است
 ســرطان، درمــان در اســتفاده مــورد گیاهــان از یکــی     

 ضـد  خاصـیت  بـر  عـالوه  گیـاه  این )4-8(.است اکالیپتوس
 )9-11(.دارد نیز قارچی ضد و باکتریایی ضد خواص توموري،

  )Myrtaceae( میرتاسـه  خـانواده  به متعلق اکالیپتوس    
 در است کـه  استرالیا بومی سبز همیشهو از جمله درختان 

 بـه  گیـاه  ایـن . اسـت  یافته گسترش نواحی مختلف جهان
 و دارویـی  خـواص  همچنـین  و چـوب  صمغ، روغن، دلیل
 غذایی، آرایشی، صنایع در و شودمی کشت خود بخشآرام

طـب   در) 12(.دارد فراوانـی  کاربردهـاي  بو و عطر و دارویی
هـاي  عفونـت  درمـان  بـراي  اکـالیپتوس،  هايبرگ نتیس

 آنفـوالنزا،  (آسـم،  تنفسـی  هـاي بیمـاري  ها وزخم ،قارچی
  اسـتفاده  سـرماخوردگی)  و برونشـیت  هـا، سینوس احتقان

 هـم  هنـوز  آن انـواع  از برخی این بر عالوه. است شدهمی
 هالوزه تهابال مفصلی، دردهاي خونی، اسهال درمان براي
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 عنـوان  بـه  اکـالیپتوس  شده پودر هايبرگ از. دارد کاربرد
 )13(.شودمی استفاده نیز کشحشره
 مختلـف  هـاي گونـه  اسانس فیتوشیمیایی هايمطالعه     

 ايپیچیده مخلوط اسانس این که دهدمی نشان اکالیپتوس
 سـزکوئی  مونـوترپنی،  هـاي ترکیب انواع فرار، آلی مواد از

اسـتري،   اتـري،  هايترکیب و آروماتیک هايفنول ترپنی،
هـاي  اسـانس در  هـا آن غلظت که است کتونی و لدئیديآ

وابسـته    گیـاه  سـن  و خـاك  ترکیـب  هوا، و آب روغنی به
 )14(.است

جنس  دهندهلیتشک اجزاي ترینعمده و ترینمهم از      
 اکـالیپتول  یـا  )cineole-1,8( سینئول - 8 ،1 الیپتوس،اک

 )15(.باشدمی آن خواص انواع لمسؤو زیادي حد تا هک است
 و درمانی هايآزمایش در حالل مهم نقش به توجه با     

 مـاده  یـا  دارو براي مناسب حالل از استفاده سلولی، کشت
  که است حاللی مناسب، حالل. دارد بسزایی مؤثره اهمیت

 هـا سـلول  رويرا  )Cytotoxicity( سـمی  ثـر ا تـرین کم
. باشـد  صرفه به مقرون قیمتی نظر از و دسترس رد، داشته

 ضـد  اثـرات  دربـاره  زیـادي  هـاي آزمایش این که وجود با
 وجـود  اسـت،  شـده  انجـام  روغنـی  هـاي اسانس سرطانی

 اثـر  سالم هايسلول روي بر که خطر بی و مناسب حاللی
 .  است برانگیز چالش موضوعی باشد، نداشته منفی
هـاي  اثـر سـمیت حـالل    این مطالعه با هدف تعیـین      

هـاي طبیعـی   مختلف و اسانس اکالیپتوس بر روي سـلول 
 انجام شد.

 
ها:مواد و روش 

در  1393و  1392هـاي  این مطالعه تجربـی در سـال       
هـاي  در سـازمان پـژوهش   )in vitro(شرایط برون تنـی  

ــرگ  ــران انجــام شــد. ب ــه  هــايعلمــی و صــنعتی ای گون
ــا  ــالیپتوس میکروتک  درEucalyptus microtecha) ( اک

 و علمـی  هـاي پـژوهش  سازمان از 1392پاییز سال  فصل
 هـاي ترکیـب  حفظ منظور به. شد آوريجمع ایران صنعتی

 بـا  سپس و خشک در سایه هابرگ آن، در موجود اسانسی
 پـودر  از. شدند بنديدانه مناسب هايالک با و پودر آسیاب

 ،لـونجر ک دسـتگاه  بـا  و آب بخـار  بـا  تقطیر روش به گیاه
 حاصـله  اسـانس  کـه  آنجـا  از )16(آمـد.  دسـت  بـه  اسانس
در  بسـته  در و تیـره  ظـروف  در داشـت  فـرار  هـاي ترکیب

 شد. دارينگهیخچال 
هاي مورد استفاده در این مطالعه تجربی عبارت حالل     

ــل،   ــد از: اتان ــان، ديبودن ــلديکلرومت ــمتی ید سولفوکس
)DMSO( همگی با خلـوص   و پروپیلن) بـاالي  گلیکول

 80درصد). ماده فعال سطحی مـورد اسـتفاده، تـوئین     90
)Tween80(   .بود 

 ســلولی هــاي ســلولی، رده بــراي انجــام مطالعــه      
انسـتیتو   سـلولی  بانک از )SW 872(فیبروبالست انسانی 

 10حاوي  DMEM کشت محیط در و تهیه ایران پاستور
  هـاي بیوتیـک  آنتـی  و )FBS(سرم جنـین گـاوي    درصد

در  سـپس  شـدند.  داده کشت استرپتومایسین و سیلینپنی
 37کربن و دمـاي  اکسـید دي درصد 5  وباتور در شرایطانک

کشـت   محیط گذاري انجام شد.خانهگرم گراددرجه سانتی
 .شد تعویض یک بار روز 4ها هر سلول
و   80تـوئین   ها، سـورفکتانت سمیت سلولی حالل اثر     

سنجی با اسـتفاده از   گرن روش اکالیپتوس توسط اسانس
 فعالیـت  اساسبر روش این. شد انجام )MTT( ترازولیومت

 هـاي سلول در میتوکندریایی دهیدروژناز سوکسینات آنزیم
ــده ــتوار زن ــت اس ــن. اس ــزیم ای ــه در آن ــی چرخ  تنفس

ــدریایی، ــول میتوکن ــگ زرد محل ــوم ت رن ــا و راترازولی  احی
 آنجـا  زا. کندمی تولید فورمازان رنگ بنفش هايکریستال

 توسـط  بایـد  نـامحلول هسـتند   آب در هاکریستال این که
 محلـول  حالـت  بـه  سولفوکسـید متیلدي مثل حاللی ماده

-متیـل دي ها،جذب نمونهخواندن  از قبل بنابراین درآیند.
جـذب   سـپس  و شودمی اضافه چاهک هر به سولفوکسید
 سـنجش  مـورد  نـانومتر  570 موج طول ها درنوري نمونه

 )18و17(رد.گیمی قرار
ــا،ســلول کشــت جهــت      ــدار ه ــر 100 مق  از میکرولیت

 96 هــايپلیــت از چاهــک هــر در ســلولی سوسپانســیون
 هـزار  8چاهـک   هـر  کـه  ايگونـه  به؛ شد ریخته چاهکی

همچنـین   و مختلـف  هـاي اثر حـالل  سپس. اشتد سلول
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 لیتر)گرم بر میلیکالیپتوس (میلیانس ااس

ها به هر میکرولیتر از آن 100اسانس اکالیپتوس با افزودن 
 بـدون  کشت محیط هاي حاويسلول چاهک بررسی شد.

 نظر در شاهد عنوان به حاللی و اسانس هیچ کردن اضافه
 انکوبـاتور  در سـاعت  24 مـدت  بـه هـا  پلیت شدند. گرفته

ــاوي  ــربن دراکســیدديدرصــد  5ح ــاي  ک ــه  37دم   درج
تر میکرولی 100 سپس. گردیدند گذاريخانهگرم گرادسانتی

 لیتر بـه گرم بر میلیلیمی 5با غلظت  تترازولیوم ز محلولا
 انکوباتور در ساعت 4 مدت به و شد اضافه پلیت چاهک ره

 سولفوکسـید متیـل میکرولیتـر دي  100 مقـدار  گرفت. قرار
 محلول گزینجاي فورمازان هايکریستال کردن حل براي
 )OD570( نـانومتر  570 مـوج  طـول  در جذب و شد قبلی

ـ تک سه. شد خوانده االیزاریدر دستگاه توسط  هـر  رايرار ب
 درصـد . شـد  انجـام  اسـانس  حاوي حالل و حالل غلظت
 درصد و شد گرفته نظر در 100 شاهد گروه در سلولی بقاي
  گردید: محاسبه زیر فرمول با هاسلولی در سایر گروه بقاي

           100× ) OD570/شــاهدOD570 (ــاي  = حــالل درصــد بق
 سلولی

 

رد گزارش شدند. خطاي استاندا ±نتایج به صورت میانگین 
هاي آماري واریانس و آزمون 16SPSSافزار نرم با هـاداده

 تی تحلیل شدند.و  )One-way ANOVA( یک طرفه
 
هاافتهی : 

درصـد و   1هاي مـورد آزمـایش، اتانـل    در بین حالل     
درصد در مقایسه با گروه شـاهد (فاقـد    1پروپیلن گلیکول 

ترین سـمیت  دند. کمداري را نشان نداحالل) سمیت معنی
ترین اثر آن مربوط بیش درصد و 10 سلولی مربوط به اتانل

 ).1درصد بود (جدول شماره  10سولفوکسید متیلبه دي
 

هاي فیبروبالست میانگین درصد بقاي سلول -1ول جد
 هاي آلی مختلفساعت با حالل 24تیمار شده به مدت 

 
 حالل خطاي استاندارد ±درصد بقاي سلولی 

 درصد 1اتانل  95 ± 5
 درصد 10اتانل  75 ± 4
 درصد 1پروپیلن گلیکول  99 ± 2
 درصد 1سولفوکسید متیلدي 74 ± 6
 درصد 10سولفوکسید متیلدي 47 ± 5

 درصد 1متان کلرودي 84 ± 7

درصد کـاهش   75باعث درصد  80سورفکتانت توئین      
هـاي کـم (یـک درصـد)     ها شد. حتی غلظـت سلول بقاي

هاي آلی مختلف نیز باعث افزایش سمیت حالل 80وئین ت
 ).2شد (جدول شماره 

 
هاي فیبروبالست میانگین درصد بقاي سلول -2جدول 

هاي آلی مختلف به ساعت با حالل 24تیمار شده براي 
 80توئین همراه درصدهاي متفاوت

 
خطاي ±درصد بقاي سلولی حالل

 استاندارد
 62±  5 80ندرصد توئی 5 درصد+ 10اتانل 

 42±  7 80درصد توئین  5درصد+  5سولفوکسید متیلدي
 58±  3 80درصد توئین  1درصد+  1سولفوکسید متیلدي

 70±  3 80درصد توئین  1درصد+  1پروپیلن گلیکول 
 56±  5 80درصد توئین  1 درصد+ 1کلرومتان دي

 

سانس لیتر اگرم بر میلیمیلی 1/0تر از هاي کمغلظت     
درصد، فاقد اثر سمی بـر   10اکالیپتوس حل شده در اتانل 

هـاي  که غلظتهاي فیبروبالست بود. در حالیروي سلول
درصـدي در بقـاي    30تا  25آن باعث کاهش  3/0و  1/0

بقاي سلولی  با افزایش غلظت اسانس، درصدها شد. سلول
لیتـر  گـرم بـر میلـی   میلی 1و  5/0در غلظت  شد.تر میکم
درصـد کـاهش در    67و  36س اکالیپتوس، به ترتیب اسان

هاي فیبروبالست مشاهده شد. بنـابراین  میزان بقاي سلول
IC50  درصـد بـراي    10اسانس اکالیپتوس در حالل اتانل
نظـر   لیتـر در میلیگرم بر میلی 1هاي فیبروبالست، سلول

 ).1نمودار شماره گرفته شد (
 

نس اکالیپتوس در هاي مختلف اسااثر غلظت -1نمودار 
  هاي فیبروبالست انسانیدرصد بر بقاي سلول 10اتانل 

*05/0<P  
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گیري:بحث و نتیجه   

هاي پـروپیلن گلیکـول و   این مطالعه نشان داد حالل     
درصـد   10سولفوکسید متیلترین و ديدرصد، کم 1اتانل 
هـاي فیبروبالسـت   تـرین سـمیت را بـر روي سـلول    بیش

درصـد در   10. اسانس اکالیپتوس در حـالل اتانـل   داشتند
لیتـر بـراي   گرم بر میلـی میلی 05/0تر از هاي بیشغلظت
 هاي طبیعی فیبروبالست سمی بود. سلول
هـا بـر روي   تاکنون گزارشی در مورد اثر سمیت حالل     

، امـا اثـر   فیبروبالسـت وجـود نداشـته    هاي طبیعـی سلول
سلول  اه بر روي چند ردههاي مختلف این گیگونه اسانس

گـزارش   و همکـاران  سرطانی بررسی شـده اسـت. آشـور   
هـاي  هـاي حاصـل از سـاقه و بـرگ    اند که اسـانس کرده

حـل شـده در حـالل     )E. torquata(اکالیپتوس تورکوتا 
سـمیت  به عنـوان کمـک حـالل، اثـر      80نمکی و توئین 

 هـاي سـرطانی پسـتان   روي سلول قابل توجهی بر سلولی
براي اسانس مسـتخرج از سـاقه    IC50دارند.  MCF7رده 

هـاي ایـن   لیتر و براي برگگرم بر میلیمیلی 001/0برابر 
گـزارش شـده،   لیتـر  گرم بر میلیمیلی 015/0گیاه، معادل 

 در مطالعـه ) 19(اثر حالل به تنهایی بررسی نشده است. ولی
 هاي پـروپیلن گلیکـول و اتیـل الکـل بـا     دیگري از حالل

هـاي  برگ اسانس IC50 شده و استفاده چهار به یک نسبت
هـاي  بر روي سـلول  )E. benthamii(اکالیپتوس بنتامی 

لیتـر و بـر روي   گرم بر میلـی میلی 06/0تر از جورکت، کم
گـرم بـر   میلـی  12/0هاي سـرطانی هـال در حـدود    سلول
هـا،  در واقع طبق این گـزارش  )20(.گزارش گردیدلیتر میلی

درصـد   50ثره اسانس اکالیپتوس بـراي کشـتن   غلظت مؤ
ـ   تر از غلظتهاي سرطانی خیلی کمسلول ه هـاي سـمی ب

طبیعـی  هـاي  براي سلولمطالعه حاضر دست آمده توسط 
ثره اسـانس اکـالیپتوس در   بوده است. بنابراین غلظت مـؤ 

هاي سـرطانی حـدود   درصد بر روي سلول 10حالل اتانل 
هاي سمی آن براي سلولتر از غلظت برابر کم 800تا  10

 است. بوده فیبروبالست  طبیعی

براي کاربرد بالینی اسانس اکـالیپتوس جهـت درمـان         
حـالل و غلظـت مناسـب آن    ضـروري اسـت از   سرطان، 

 هاي طبیعـی که فاقد اثر سمی بر روي سلولاستفاده شود 
گونه گیـاه و   به نوعتواند با توجه میسمیت اسانس باشد. 

متفاوت باشد. بنابراین کاربرد اسـانس  هدف نیز نوع سلول 
هـاي  در غلظتتواند میاکالیپتوس در درمان سرطان فقط 

باشد و در به کارگیري مورد تأیید هاي مناسب کم و حالل
تري آن در راستاي مصارف دارویی باید دقت و توجه بیش

حد ممکن از خواص سـمی ایـن گیـاه اجتنـاب     تا کرد که 
 شود. 

 
گزاريسپاس   : 

سازمان  کارشناسی ارشدنامه ایـن مقالـه حاصل پایان     
سـازمان  ز ا. هـاي علمـی و صـنعتی ایـران اسـت     پژوهش
دانشگاه علوم پزشکی جهاد دانشگاهی  و مرکز لیزرمذکور 

ایـن پـژوهش   فراهم کردن امکانات جهت پزشکی تهران 
 . شودگزاري مـیسسپا
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