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  1/7/97 تاريخ تصويب:                                             12/3/96تاريخ دريافت: 
   چكيده
استنشاق تواند بر عملكرد جسماني اثرگذار باشد. برخوردار بوده و مياهميت زيادي  از رانبراي ورزشكا يعملكرد تنفس مقدمه:
   د.شوتواند با اثرگذاري بر عملكرد ريوي، موجب بهبود عملكرد جسماني هاي معطر نيز مياسانس
  د.شيك وهله فعاليت زير بيشينه انجام مطالعه حاضر با هدف بررسي اثر استنشاق اسانس اكاليپتوس بر عملكرد ريوي طي از اين رو  هدف:

دانشجوي دختر  12انجام شد،  1394در يك كارآزمايي نيمه تجربي كه در سالن ورزشي دانشگاه آزاد كرج در خرداد  روش بررسي:
اق . مراحل اين مطالعه شامل استنششدند انتخاب )cm180-159 ، قد kg 80 -48، وزن 25-30(سن  فعال و سالم رشته تربيت بدني

، فشار خون، درد عضالت پا و هاي فعال ريويحجماثر استنشاق اكاليپتوس بر متغيرهاي  دارونما و استنشاق اسانس اكاليپتوس بود.
  ندگي بررسي شد.ماازمان رسيدن به و

شـار خـون   هـاي فعـال ريـوي و ف   ها، استنشاق اكاليپتوس تفـاوت معنـاداري در حجـم   ها با پس آزموندر مقايسه پيش آزمون :نتايج
ثير بود. مقايسه اكاليپتوس با دارونمـا تفـاوت   أتدارونما بي كهحالي در ايجاد كرد، )=001/0P( و دياستوليك )=P 001/0( سيستوليك

. اثـر استنشـاق   )=001/0P( اما در فشار خـون دياسـتوليك معنـادار بـود     )P=139/0( معناداري در فشار خون سيستوليك نشان نداد
نشـاق اكـاليپتوس و   ت. تفاوت معنـاداري بـين اس  )P=011/0( رسيدن به واماندگي در مقايسه با دارونما معنادار بود اكاليپتوس در زمان

 ).P=002/0( از فعاليت مشاهده شد ساعت بعد 24دقيقه و  30دارونما در ميزان درد عضالت پا در 

ات سودمندي بر عملكرد ريوي، كاهش فشار خون، افزايش تواند تأثيررسد كه استنشاق اسانس اكاليپتوس ميبه نظر مي گيري:نتيجه
  .داشته باشدناشي از فعاليت بدني زمان رسيدن به واماندگي و كاهش درد و گرفتگي عضالني 

  

  نهيشيب ريز تيفعال ،يويعملكرد ر پتوس،ياسانس اكال واژگان:گل
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 ... تأثير استنشاق اسانس اكاليپتوس

 

  مقدمه
ه هاي تنگاتنگي بين ورزشكاران براي دستيابي بامروزه رقابت

تغذيه  بهترين ركورد و كسب باالترين امتيازات وجود دارد.
مناسب و استفاده از مواد نيروافزاي مجاز از جمله عواملي است كه 

تواند كارآيي و عملكرد افراد را تحت تأثير قرار دهد. استفاده از مي
تواند به عنوان يك ماده نيروافزاي تركيبات معطر طبيعي نيز مي

ش توانايي و عملكرد افراد مورد استفاده قرار طبيعي جهت افزاي
ثير استنشاق أبه بررسي ت پژوهشيدر همين راستا  .]1[ گيرد

هوازي و بر توان (.Menthe piperita L) اسانس الكلي نعناع 
پرداخته و نشان  هوازي مردان ورزشكارزمان رسيدن به آستانه بي

 موجب لفمخت هايغلظت با نعناع الكلي اسانس داد استنشاق

 دارمعني افزايش ) و≥P 013/0توان هوازي ( در دارمعني افزايش

در  .]P≤( ]2 012/0( دشومي هوازيبي آستانه به رسيدن زمان در
دار استنشاق عصاره نعناع را ثير معنيأعدم ت تحقيقي ديگر مقابل

ليتر در (ميلي VO2و  VO2maxضربان قلب، زمان دويدن،  بر
 اي و نسبت تبادل تنفسي در زنان ورزشكارقهدقيقه)، تهويه دقي
و  )Eucalyptus globulus(اكاليپتوس  .]3[ گزارش نمودند

در طب سنتي در درمان برونشيت،  )vulgaris Thymus( آويشن
داروهايي  .]4[ هاي تنفسي استفاده شده استآسم و ديگر بيماري

همچون بخورهاي گياهي كه در درمان احتقان بيني در 
وردگي مورد استفاده قرار گرفته و اثر ضد التهابي نيز دارند، سرماخ

ثره سينئول و منتول هستند كه در اسانس گياهان ؤحاوي ماده م
دهنده سينئول ماده اصلي تشكيل. ]5[ اكاليپتوس و نعناع وجود دارد

كه بر اساس نوع گونه و منطقه و زمان  ]6[ اسانس اكاليپتوس است
هاي دارويي، آرايشي و صنايع در زمينه آوري متغير بوده وجمع

. سينئول اثرات مثبتي روي فركانس ]7[ كاربردهاي مختلفي دارد
دهنده هاي تنفسي غشاي مخاطي داشته و اتساعاي مژكضربه

كنند منتول همان محققان فرض مي برونش و ضد التهاب است.
مكانيسمي كه روي عضالت صاف ايليوم دارد، در مورد عضالت 

عمل ه برونشي نيز داشته و از جريان يافتن كلسيم ممانعت ب صاف
آورد. از طرفي، منتول عالوه بر اثر بر عضالت صاف روي مي

 ياعصاب حسي نيز تأثير گذاشته و از اين طريق داراي عملكرد
  .]8[ دو طرفه است

  هامواد و روش
 همراه با ،در رديف مطالعات نيمه تجربي اين پژوهش

در سالن ورزشي ها آزمون. تكراري بود هايگيرياندازه
 ت،انجام پذيرف 1394 سال خرداددر دانشگاه آزاد اسالمي كرج 

- 30(سن  دانشجوي دختر فعال و سالم رشته تربيت بدني 12
طي  .شدند انتخاب )cm180 -159 ، قد kg 80 -48، وزن 25

ها از نظر ميزان آمادگي بدني در يك سطح كنندهآزموني شركت
دند، و در روزهاي اجراي آزمون از انجام هرگونه انتخاب ش

فعاليت بدني خارج از برنامه منع شدند. سعي بر اين بود كه 
ها، گر از قبيل خستگي، داروها، رايحههرگونه عامل مداخله

براي  موسيقي، زمان غذا خوردن و غيره تحت كنترل باشد.
اعت س 48بازيابي ذخاير انرژي از دست رفته، بين دو آزمون 

نفره يك مرتبه تحت شرايط  12فاصله قرار داده شد. گروه 
استنشاق اكاليپتوس قرار گرفتند و در آزمون بعدي همان گروه 

اثر استنشاق تحت شرايط استنشاق دارونما قرار گرفتند. 
، فشار خون، درد عضالت هاي فعال ريويحجماكاليپتوس بر 

  .ار گرفتمورد بررسي قرپا و زمان رسيدن به واماندگي 
قطره الكل سفيد  3( مراحل آن شامل استنشاق دارونما

قطره  3خالص)، استنشاق دوز ايمن اسانس اكاليپتوس ( 100%
قطره الكل سفيد  3اسانس خالص اكاليپتوس در تركيب با 

از اي، قبل از استنشاق هر گونه مادهخالص) بود. در ابتدا  100%
گرفته شد، نحوه ها تست فشارخون و اسپيرومتري آزمودني

  اجراي اسپيرومتري به ترتيب زير بود:
شد كه يك نفس عميق بكشند، ها گفته ميبه آزمودني
صورت ه ب هايشان تا حداكثر از هوا پر شد،سپس وقتي ريه

ممتد داخل دهاني اسپيرومتر فوت كنند. براي انجام حداكثر دم 
ت تنفسي نه از عضالها مجبور به استفاده فعاالو بازدم آزمودني
ها بر روي نهايت عملكرد ريوي آزمودنيخود بودند. در

 شد.اسپيروگرام ثبت مي

قطره بر روي پد ريخته شد،  6در مرحله استنشاق اسانس، 
كه نيمي از آن الكل خالص بود. وجود الكل باعث متصاعد 

در مرحله دارونما،  شود.ها ميشدن رايحه اسانس به درون ريه
شد، اينكار براي الص بر روي پد ريخته ميقطره از الكل خ 3

تفكيك اثر الكل نسبت به اسانس در اين پژوهش ضروري بود. 
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وسيله چسب نواري پشت آغشته به اسانس و يا دارونما ب پد
دقيقه  30از  بعدت. فگرمي قرارها زير بيني آزمودنيو لب باال 

 استنشاق، مجدد تست فشار خون و اسپيرومتري تكرار شد.
  هاي ريوي از دستگاه اسپيرومتري مدلگيري حجماي اندازهبر

120-atospirR.MOD 118 ساخت اسپانيا-E 035 .:N Ser 

استفاده شد. براي سنجش فشار خون سيستولي و دياستولي از 
مدل ) Riester( اي ريشتردستگاه فشارسنج جيوه

002BLPrie-diplomat  .ساخت كشور آلمان استفاده شد
درصد و ماكزيمم  99/99ن فشارسنج باالي ميزان دقت اي

  .استمتر جيوه ميلي ±3خطاي آن 

سنجش ميزان توان هوازي، آزمودنيها   در مرحله بعد جهت
بايد در حين استنشاق اكاليپتوس يا دارونما تا حد ناتواني بر 
روي نوار گردان مي دويدند. شيب نوار گردان صفر درجه بود 

ن قلب آزمودنيها تغيير مي كرد، و سرعت آن با توجه به ضربا
براي در نهايت زمان دويدن ثبت شد. پيش از اجراي آزمونها 

خواسته شد  آنها، از هر فرد تخمين شدت فعاليت زير بيشينه
برخواستن از خواب ضربان قلب زمان استراحت  در هنگامكه 

تعيين  از فرمول كارونن جهت ،خود را ثبت و گزارش كنند
استفاده ضربان قلب  %85- 80و %75- 70 ،%65-60نقطه هاي

دقيقه  10 هاآزمودني براي آزمون دويدن زير بيشنه، ابتدا .شد
 %65 - 60دقيقه اول را با شدت  5گرم كردند، به اين ترتيب كه 

HRmax  75 -70دقيقه دوم را با شدت  5و% HRmax 
را استنشاق  اسانس يا دارونماكه پنبه آغشته به در حالي ،دويدند

تا حد واماندگي به   HRmax%85تا  80كردند در دامنه مي
براي آنكه شدت دويدن آزمودنيها در  دويدن ادامه دادند.

تا رسيدن به حد واماندگي ثابت   HRmax%85تا  80محدوده 
متناسب با ضربان قلب رعت نوار گردان باقي بماند ، س

 1200نوار گردان تكنوجيم مدل  .مرتباً تنظيم مي شدآزمودنيها 
HC ها با شدت زير ساخت كشور ايتاليا، براي دويدن آزمودني

جهت  بيشينه تا حد واماندگي مورد استفاده قرار گرفت.
ضربان قلب در حين تمرين از كمربند ضربان  ميزانسنجش 

با  F6) (Polarسنج ديجيتالي و ساعت مچي مارك پالر 
صوتي قابليت تنظيم محدوده ضربان قلب و نشانگر تصويري و 

ضربان قلب استفاده شد. در حين دويدن براي اطمينان از 
ها به حد واماندگي از آزمون بورگ استفاده و رسيدن آزمودني

  د.ش در نهايت زمان دويدن آنها ثبت
درد  ايگزينه 10 پرسشنامه نهايي مربوط به پر كردن مرحله

از فعاليت  بعد هساعت 24و  هنيم ساعتمرحله در دو عضالت پا 
  ها ميزان دردي را كه در عضالت پاي آزمودني .بودساز اماندهو

  

  عالمت زدند.   10تا  1كردند از خود احساس مي
براي تهيه اسانس خالص اكاليپتوس، برگ حاضردر تحقيق 

 Eucalyptus microthecaهاي درخت اكاليپتوس از خانواده 

F. Muell  آورياز شهر تهران جمع 1394در خردادماه سال 
(شكل شماره  ييد قرار گرفتأشناس مورد تد و توسط گياهش
1(.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  شد) هيته اين درخت ي( اسانس بكار رفته در پژوهش حاضر از برگهاپتوسيمشخصات درخت اكال -1 شكل شماره
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 ... تأثير استنشاق اسانس اكاليپتوس

 

 100مقدار و سپس آسياب شد.  ها در سايه خشكاين برگ
 به روش تقطير با آبگرم از گياه آسياب شده 

(Hydrodistillation) گيري توسط دستگاه كلونجر اسانس
شد. اسانس حاصل پس از آبگيري با سولفات سديم خشك، 

هاي آناليز شد تا درصد تركيب MS-GC و GC توسط دستگاه
  هاي آن معلوم شود. دهنده و نوع تركيبتشكيل

 Agilentوعدستگاه گاز كروماتوگرافي استفاده شده از ن

متر و ميلي 25/0متر، قطر داخلي  30به طول ستون  با 6890
ي يبود. برنامه دما BPX5ميكرومتر از نوع  25/0ضخامت اليه 

درجه  50ي آون يد: دماي ابتداشصورت ذيل تنظيم ه ستون ب
دقيقه، گراديان  5گراد و توقف در اين دما به مدت سانتي

 240گراد در هر دقيقه، افزايش دما تا درجه سانتي 3حرارتي 
درجه در هر دقيقه،  15گراد و سپس با سرعت درجه سانتي

دقيقه توقف در اين  3گراد و درجه سانتي 300افزايش دما تا 
درجه  290دقيقه بود. دماي اتاقك تزريق  75دما و زمان پاسخ 

بود و از گاز هليوم به  35به  split 1صورت ه گراد بسانتي

ليتر در دقيقه ميلي 5/0(فلو)  عنوان گاز حامل با سرعت جريان
 Agilentنگار جرمي مورد استفاده مدلد. طيفشاستفاده 

الكترون ولت، روش يونيزاسيون  70يونيزاسيون  با ولتاژ 5973
EI  گراد بود. درجه سانتي 220و دماي منبع يونيزاسيون

شناسايي  د.شتنظيم  500تا  40ها از جرممحدوده اسكن 
آنها  به كمك شاخص بازداري دهنده اسانسهاي تشكيلتركيب

هاي بازداري گزارش شده در منابع، و مقايسه آن با شاخص
جرمي هر يك از اجزاي اسانس با طيف جرمي  مقايسه طيف

 .]9، 10[ گرفتانجام  MS-GCموجود در كتابخانه دستگاه 
اسانس اكاليپتوس در دهنده هاي تشكيلدرصد تركيب نوع و
 هاي به دست آمده ازداده ت.ارائه شده اس 1شماره  جدول

اسپيرومتري و زمان رسيدن به خستگي، با استفاده از تحليل 
تكراري مورد تجزيه و  هايگيرييكراهه واريانس با اندازه

داري براي تمام محاسبات سطح معني تحليل قرار گرفت.
05/0P =   نرمدر نظر گرفته شد. تمامي محاسبات با استفاده از

  شد. نجاما spss19افزار 
  

   )Leucoxylon(دست آمده از اسانس اكاليپتوس ه تركيبات اصلي ب -1 شماره جدول

نمونه  اجزاء درصد RT شماره
KI 

آدامز 
KI 

نوع 
 ماده

1 3/8  16/0  2E-Hexanal 860 855 Other 

2 72/11  38/9  α-Pinene 934 939 MH 

3 05/14  38/0  β-Pinene 980 979 MH 

4 62/16  13/2  p-Cymene 1030 1025 MH 

5 79/16  55/4  Limonene 1034 1029 MH 

6 02/17  63/69  1,8-Cineole 1038 1031 MO 

7 31/18  52/0  γ-Terpinene 1063 1060 MH 

8 73/20  11/0  3-Methyl butyl-2-methyl butanoate 1110 1100 MO 

9 73/22  67/0  trans- Pinocarveol 1150 1139 MO 

10 9/23  29/0  Pinocarvone 1174 1165 MH 
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 -1 شماره جدولادامه 

نمونه  اجزاء درصد RT شماره
KI 

آدامز 
KI 

نوع 
 ماده

11 35/24  12/0  Borneol 1183 1169 MO 

12 69/24  72/0  Terpinen-4-ol 1189 1177 MO 

13 08/24  41/0  Mentha-1(7),8-dien-2-ol 1197 1189 MO 

14 47/25  98/0  α‐Terpineol	 1205 9118  MO 

15 64/26  16/0  trans-Carveol 1230 1217 MO 

16 16/27  41/0  cis-Carveol 1241 1229 MO 

17 41/30  16/0  Carvacrol 1311 1299 MO 

18 28/36  23/1  Aromadendrene 1446 1441 SH 

19 2/37  68/0  allo- Aromadendrene 1468 1460 SH 

20 47/38  14/0  γ‐	Amorphene 1498 1496 SH 

21 8/41  13/0  Ledol 1582 1569 SO 

22 1/42  99/0  Spathulenol 1590 1578 SH 

23 43/42  63/2  Viridiflorol 1598 1593 SO 

24 18/44  22/0  γ-Eudesmol 1645 1632 SO 

25 16/45  62/0  β-Eudesmol 1671 1651 SO 

  
42/97  Total Identified 

   

  
25/17  Monoterpene Hydrocarbons MH 

  

  
37/73  Oxygenated Monoterpenes MO 

  

  
04/3  Sesquiterpene Hydrocarbons SH 

  

  
60/3  Oxygenated Sesquiterpenes SO 

  

  
00/0  Phenyl Propanoids PP 

  

  
16/0  Other Other 

  

  
42/97  Total Identified 
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  نتايج
با  دادها نشان ها و پس آزموننتيجه مقايسه پيش آزمون

فشار خون سيستوليك بعد از استنشاق اسانس وجود اينكه 
، اما مقايسه فشار  =001/0Pدار يافت اكاليپتوس كاهش معني

از خون سيستوليك در دو شرايط استنشاق اكاليپتوس و دارونما 
ها و . با مقايسه پيش آزمونبرخوردار نبودداري تفاوت معني
داري در اعث كاهش معنيها، استنشاق اكاليپتوس بپس آزمون

در شرايط استنشاق ، اما =P 001/0 فشار خون دياستوليك شد
  . داري مشاهده نشدمعني دارونما تغيير
پيش آزمون و پس آزمون پس از استنشاق  مقادير مقايسه

نشان  Best FEV1 ميزانداري را در اكاليپتوس تفاوت معني
رونما تفاوت كه در شرايط استنشاق دا در حالي =008/0Pداد 
   1FEV اي كه مقادير متغيرداري مشاهده نشد. به گونهمعني

Best .در زمان استنشاق اكاليپتوس بيشتر بود  
نسبت به پيش  FEV1 ميزاندر شرايط استنشاق اكاليپتوس 

كه استنشاق  . در حالي=004/0P دار يافتافزايش معني آزمون
ه پيش آزمون نسبت ب FEV1داري بر ميزان دارونما اثر معني

    نداشت.
ها در شرايط استنشاق ها و پس آزمونمقايسه پيش آزمون

   =007/0Pاكاليپتوس از نظر الگوي انسدادي با توجه به ارزش 
  

  

در داشت، اما FEV1 / FVC نسبتدار معنيموجب افزايش 
   .مشاهده نشدداري دارونما تأثير معنيشرايط 

رونما موجب افزايش در مقايسه با دا استنشاق اكاليپتوس
  .=001/0P شد Best FVCمعني دار در ميزان 

به طور در زمان استنشاق اكاليپتوس  Best FEV1 ميزان
  .=007/0P بود از زمان استفاده ازدارونمابيشتردار معني

 دارنيز در اثر استنشاق اكاليپتوس به طور معني FVC ميزان
  .  )2شماره  (جدول =001/0P افزايش يافت

رسيدن به واماندگي هنگام دويدن در شدت زير  زمان
داري بيشينه همراه با استنشاق اسانس اكاليپتوس افزايش معني

الزم به ذكر است  .P=011/0را نسبت به دارونما نشان داد 
اظهار كردند هنگام استنشاق اسانس اكاليپتوس ميزان  هاآزمودني

مچنين اظهار . هكمتر بودفشار فيزيولوژيك ادراك شده در آنها 
هاي تنفسي آنها بازتر شده و در هنگام دويدن كردند كه راه

  اند.تر تنفس كردهراحت
ساعت پس  24دقيقه و  30ميزان درد و گرفتگي عضالت پا 

كه اكاليپتوس استنشاق  ساز، هنگامياز تمرين زير بيشينه وامانده
ه (جدول شمار داري داشتشده بود نسبت به دارونما كاهش معني

3( 002/0=P.  

  
  يط استنشاق اكاليپتوس و دارونماها در دو شراآزمودني فشارخون و عملكرد ريويميزان  -2 شماره دولج

  متغيرها
  اكاليپتوساستنشاق اسانس   استنشاق دارونما

  پس آزمون  پيش آزمون  پس آزمون  پيش آزمون

  19/98 ± 66/1÷  42/118 ± 17/3  3/113 ± 61/3  6/114 ± 21/2  *فشار خون سيستوليك

 12/69 ± 31/1÷  31/79 ± 92/0  69/77 ± 34/1  51/78 ± 85/0  فشار خون دياستوليك

FVC (ليتر بر ثانيه)  52/3 ± 98/0÷  41/2 ± 28/0  28/2 ± 61/0  12/2 ± 21/0  

FEV1 (ليتر بر ثانيه) 61/2 ± 71/0÷  81/1 ± 45/0  14/2 ± 31/0  90/1 ± 34/0  

FEV1 / FVC (%) 91/12 ± 6/73  21/19 ± 2/76  31/28 ± 21/75  ÷2/34 ± 31/88  

  اطالعات بر اساس ميانگين و انحراف استاندارد گزارش شده است. *
  دار نسبت به گروه دارونما.نشانه تفاوت معني÷ 
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  رونماها در دو شرايط استنشاق اكاليپتوس و داآزمودني زمان رسيدن به واماندگي و درد عضالني ادراك شده -3شماره  جدول
  اكاليپتوساستنشاق اسانس   استنشاق دارونما  متغيرها

  5/38 ± 81/6÷  4/32 ± 51/4  *زمان دويدن

  6/0 ± 4/0÷  3/4 ± 22/1  دقيقه بعد از فعاليت 30درد عضالني 

  2/1 ± 36/0÷  5/6 ± 62/1  ساعت بعد از فعاليت 24درد عضالني 

  اطالعات بر اساس ميانگين و انحراف استاندارد گزارش شده است. *
  دار نسبت به گروه دارونما.نشانه تفاوت معني÷ 

  

  بحث 
دست آمده از تحقيق حاضر نشان داد استنشاق ه نتايج ب

هاي فعال ريوي اسانس اكاليپتوس باعث ايجاد تغيير در حجم
ساز كه با شدت مانده. در طي يك فعاليت زير بيشينه واشودمي
بر روي نوار گردان انجام گرفت،  HRmaxدرصد  85تا  80

هايي كه اسانس زمان رسيدن به واماندگي در آزمودني
نسبت به دارونما افزايش  ،اكاليپتوس استنشاق كرده بودند

دهد كه استنشاق اسانس اكاليپتوس يافت. اين نتايج نشان مي
ر هنگام فعاليت ها دباعث بهبود عملكرد ورزشي آزمودني

ادراك ها، فشار آزمودني يخوداظهارهوازي شده، و با توجه به 
تمرين در آنها كاهش يافته است. با توجه به تركيبات به شده 

ترين دست آمده از تجزيه تحليل اسانس اكاليپتوس از مهم
باشد، كه در طي تركيبات اين اسانس سينئول و منتول مي

توانند انجام شده اين تركيبات ميتحقيقاتي كه در اين زمينه 
  هاي هوايي بگذارند. تأثير مثبتي بر روي تنفس و اتساع راه

آور، در بيماران مبتال به بيماري انسدادي اثرات باليني خلط
بحث برانگيز است. سينئول بخش  (COPD) مزمن ريوي

هاي اصلي روغن اكاليپتوس است و به طور عمده در بيماري
شود. آور استفاده مياي هوايي به عنوان عامل خلطهالتهابي راه

التهابي آن دهنده برونش و اثرات ضدآور، اتساعاثرات خلط
شناخته شده است، و به عنوان درمان همزمان براي كاهش 

هاي عملكرد ريوي و كيفيت شدت حمالت و بهبود تست
شود. التهاب راهاستفاده مي COPDزندگي در بيماران مبتال به 

آوري در بيماران مبتال به اي هوايي و اختالل در عملكرد خلطه
COPD  .پيامدهاي باليني مستقيم بر كاهش عملكرد ريه دارد  

  

  

، سيگار يكي از اختالالت ناشي از مصرف دخانياتبه عنوان 
دار ريه شده و غشاء مخاطي ملتهب باعث آسيب اپيتليوم مژك

منجر به تجمع  شود، در نتيجه با كاهش انتقال خلط،مي
هاي د، كه احتمال عفونتشوهاي هوايي ميموكوس در راه

فركانس  براثرات مثبتي يابد. سينئول مكرر تنفسي افزايش مي
دهنده هاي تنفسي غشاي مخاطي داشته و اتساعاي مژكضربه

بر اساس نتايج يك  ]11، 12[ تالتهاب اسبرونش و ضد
بار در روز به  3سينئول  گرمميلي 200مطالعه، استفاده همزمان 

، انسداد مزمن ريوي ماه با درمان رايج بيماران مبتال به 6مدت 
بيماري و تنگي نفس را كاهش داده و عملكرد ريه را  شدت

كند كه نه تنها ها تأكيد مياين يافته .]13[ بهبود بخشيده است
دهد، بلكه به عنوان سينئول شدت حمالت را كاهش مي

اد جريان هوا مزاياي باليني دارد. شدت تنگي بهبوددهنده انسد
د. شودهد و باعث بهبود وضعيت سالمتي مينفس را كاهش مي

تواند براي درمان عالئم بيماران مبتال به بنابراين، سينئول مي
COPD كننده هم هست. اين مفيد باشد، عالوه بر اين درمان

ده شود. نتايج بايد در چهارچوب ابعاد اجتماعي و اقتصادي دي
COPD  به عنوان يك بيماري پرهزينه و همزمان باعث ايجاد

بار مالي و اجتماعي عمده است، به طور ويژه سينئول با توجه 
تواند كم ميبه عدم عوارض جانبي مربوطه و هزينه نسبتاً 

از آنجايي كه ماده سينئول يكي از  ].14، 15[ توصيه شود
ه وس است، نتايج بتركيبات اصلي و مهم در اسانس اكاليپت

، Heinrich ،Wittmannدست آمده از اين تحقيق با تحقيقات 
Juergens ،Zheng ،Decramer خصوص و همكاران، در

تأثيرگذاري ماده سينئول بر بهبود عملكرد ريوي، تا حدودي 
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، منتول براي مداواي هاي متماديهمخواني دارد. براي سال
. اثر فته استگراختالالت تنفسي مورد استفاده قرار 

 به خوبي ثابت شده است.گشادكنندگي برونش منتول هنوز 
منتول باعث رها شدن پتاسيم كلريد و استيل گزارش شده 

. مي شودكولين پيش انقباضي برونش در شرايط آزمايشگاهي 
تواند براي و ميدوگانه بودهراين خواص منتول يك اثر 

تغيير در ه وسيلستگاه تنفسي و بهبود آسم خفيف بعفونت د
به عنوان درمان مكمل هاي هوايي همراه با كاهش سرفه راهقظر 

نشان داده شد از طرف ديگر  ]12[ مورد استفاده قرار گيرد
منتول باعث شل شدن عضالت صاف ايلئوم در خوكچه هندي 

هاي بسيار، منتول براي مداواي براي سال ].13[ شودمي
رفته است. اثر گاختالالت تنفسي مورد استفاده قرار 

ايجاد  خوكچه هندي با مدل دركنندگي برونش منتول گشاد
 از طرف]. 17[ سرفه ناشي از اسيد سيتريك نشان داده شد

اپيتليوم راهشده يكي از اعمال ويژه منتول بر ديگر مشخص 
و همكاران،  Chiyotani. تحقيقات ]16[ هاي هوايي است

فسي را نشان ميتأثيرات مثبت منتول بر عملكرد ريوي و تن
ارتباط با منتول موجود در تركيبات اسانس دهد كه بي

  اكاليپتوس نيست.
همچنين  واثرات سودمند منتول در آسم  در پژوهشي ديگر

ه نشان داده شدبهبود عملكرد راه هوايي در افراد سرما خورده 
و همكاران كه  Tamaoki. با توجه به تحقيقات ]17، 18[ است

و بررسي اثرات  كردندر آسم بررسي تول را داثرات سودمند من
و همكاران، از لحاظ  Moriceضد سرفه منتول در پژوهش 

اينكه منتول يكي از تركيبات مهم اسانس اكاليپتوس است، تا 
  اين تحقيق همخواني دارند. نتايج به دست امده از حدودي با

در تحقيق حاضر به بررسي تأثير استنشاق اسانس 
رد و گرفتگي عضالني و فشار خون سيستولي و اكاليپتوس بر د

هايي كه دياستولي نيز پرداخته شد. نتايج نشان داد آزمودني
اسانس اكاليپتوس استنشاق كرده بودند نسبت به قبل از آن و 

داري را در كاهش درد و نسبت به گروه دارونما، تغييرات معني
. ساز داشتندگرفتگي عضالني در پي يك فعاليت وامانده

از استنشاق اسانس  همچنين فشارخون سيستوليك بعد
فشار . داري يافتاكاليپتوس نسبت به پيش آزمون كاهش معني

از استنشاق اسانس اكاليپتوس نسبت به  خون دياستولي نيز بعد
داري طور معنيه پيش آزمون و نسبت به گروه دارونما، ب

  كاهش يافت.
شد استنشاق در يك كار آزمايي باليني تصادفي گزارش 

فشار خون سيستوليك  ،اسانس اكاليپتوس بر كاهش درد، تورم
از جراحي تعويض كامل  هاي التهابي بعدو پاسخ و دياستوليك

با نتايج  كه از اين جهت كامالً. ]20[ گزارش شده استثر ؤزانو م
  به دست آمده از اين تحقيق همخواني دارد.

ناشي از  دهنده درد و استرساشاره به اثرات كاهش
 )2002(باكل  توسطهاي گياهي ها و اسانسعصاره استنشاق

اثرات ضد درد و التهاب اسانس . ]21[ گزارش شده است
 صفحه حرارتي داغهاي قرار گرفته در آزمون اكاليپتوس در رت

تحقيقات بيشتر احتمال توسعه . ]22[ شده استگزارش  نيز
تهاب از بندي جديدي از داروهاي ضد درد و ضد الطبقه

. نمايندميهاي اصلي انواع اكاليپتوس را توجيه تركيبات روغن
به دست آمده از اين مطالعه همسو با طور كلي اطالعات ه ب

محبوبيت استفاده از گياه اكاليپتوس در طب سنتي برزيل براي درد، 
در هر صورت  ].20[ باشدميبراي تنفس و ديگر شرايط التهابي 

مختلف اكاليپتوس بر فاكتورهاي درد و  هاياثرات اسانس گونه
ه با نتايج ب شرايط ازمايشگاهي متعدد به اثبات رسيده كهالتهاب در 

  .]22، 23[دست آمده از اين تحقيق همخواني دارد. 

  
  گيرينتيجه

كه در اين مطالعه استنشاق اسانس اكاليپتوس  از آنجايي
هاي فعال ريوي، كاهش فشارخون باعث افزايش حجم

ساز و از فعاليت وامانده پستوليك، كاهش درد عضالت پا دياس
در يك مرحله فعاليت زير  واماندگي افزايش زمان رسيدن به

توان از اين اسانس به عنوان يك ساز شد، ميبيشينه وامانده
  كمك نيروافزا جهت بهبود عملكرد ورزشي استفاده نمود.
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Abstract 
 

Background: Respiratory function is very important for athletes and can have an impact on 
physical performance. Inhaling aromatic essential oils can also improve physical performance 
by influencing pulmonary function. 

Objective: Hence, the current study has been done with the purpose of investigating the effect 
of Eucalyptus essence inhalation on pulmonary function during one bout of a submaximal 
exercise. 

Methods: In a semi experimental experiment which was done in the gym of Azad university of 
Karaj at the month of Khorad of the year 1394, 12 healthy and active girl students of physical 
education (with the age of 25-30, weight 48-80, 159-180 cm tall) were choosen. The processes of 
this study included the Eucalyptus essence and placebo inhalation. The effect of Eucalyptus 
inhaltion was invesigated on pulmonary function varaibles, blood pressure, leg muscle pain and 
the time to exhustion. 

Results: In the comparision of pretests with post tests, the Eucalyptus inhlation caused the 
significant difference in active pulmonary volumes and systolic blood pressure (P=0.000) and 
distolic pressure (P=0.000), and the placebo was effectless. In the comparision of eucalyptus with 
placebo no significant difference was found in systolic blood pressure (P=0.139) but was found in 
the diastolic pressure (P=0.000). The effect of eucalyptus was significant (P=0.011) on the time to 
exhaust in comparision with the placebo. A significant difference was found between placebo 
and eucalyptus inhalation on the leg muscles pain level in 30 minutes and 24 hours after the 
activity (P=0.002). 

Conclusion: It seems the Eucalyptus essence inhalation can have beneficial effects on 
pulmonary function, blood pressure reduction, increasing the time to exhust and mucels pain 
and cramps relief. 
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