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Abstract 

Background: Due to the harmful side effects of chemical drugs, in recent decades, much 
attention has been returned to the use of medicinal plants. The flavonoids as plant secondary 
compounds are allocated to own an important part of this attention. Based on previous studies, some of 
the flavonoids are able to reduce contraction induced by KCl, acetylcholine, etc in rat ileum. 
Therefore, in this study, the effect of the flavonoid extract of parsley leaves on smooth muscle 
contraction of the ileum and the role of Nitric oxide (NO) has been studied. 

Materials and Methods: Distal segment of Wistar rat ileum was separated and contractions 
under one gram tension and at 37°C, in an organ bath containing Tyrode solution was recorded by 
isotonic method. Rats were divided into 2 groups with 7 in each group. After placing the tissue 
exposed to L-NAME 100μM (Sigma, America) as an inhibitor of NO, the antispasmodic effect of 
cumulative concentrations of the flavonoid extract was investigated 

Results: The extract cumulative concentrations reduced ileum contraction induced by KCl in a 
dose-dependent manner. Also, the antispasmoide effect of flavonoids extract on ileum contractions 
(only 16 mg/ml) was affected by L-NAME.  

Conclusion: This study showed that the extract relaxed rat's ileum by the NO system at higher 
concentrations. 
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 در اثر ضد انقباضی عصاره فالونوئیدي برگ گیاه جعفري بر انقباض NOنقش 
   در ایلئوم موش صحرایی نر بالغKClناشی از 
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   چکیده
 به علت اثرات جانبی زیان آور داروهاي شیمیایی، استفاده از گیاهان دارویی در چند دهه اخیر مورد توجـه              :زمینه و هدف  

 فالونوئیدها به عنوان ترکیبات ثانویه گیاهی بخش مهمـی از ایـن توجـه را بـه خـود            ،در این میان  . بسیار قرار گرفته است   
 KCLاز طریق اساس مطالعات پیشین، برخی از فالونوئیدها قادر به کاهش انقباض ایلئوم ایجاد شده بر  . اند اختصاص داده 

 در این مطالعه تاثیر عصاره فالونوئیدي برگ گیاه جعفري بر انقبـاض عـضالت        از این رو،  . باشند ، استیل کولین و غیره می     
  .ین اثر، مورد مطالعه قرار گرفته استدر ا (NO)  نیتریک اکسایدصاف ایلئوم موش صحرایی و نقش سیستم

 بخش انتهایی ایلئوم موش صحرایی نژاد ویستار جدا شد و انقباضات آن تحت یک گرم کشش و دمـاي  :ها مواد و روش  
 تـایی تقـسیم   7 گروه 2ها به  موش. گراد، در حمام بافت حاوي محلول تایرود به روش ایزوتونیک ثبت شد        درجه سانتی  37

به عنوان مهارکننده تولیـد     )  آمریکا ،سیگماشرکت  ( میکروموالر   L-NAME 100اردادن بافت در معرض     پس از قر  . شدند
NOهاي تجمعی عصاره بررسی شد ، اثر ضد انقباضی غلظت.  

 کلرید پتاسیم را بـه شـکل وابـسته بـه غلظـت        از طریق عصاره، انقباضات ایلئوم ایجاد شده      هاي تجمعی    غلظت :ها یافته
گـرم    میلی16 تنها در غلظت L-NAMEوسیله  بهعصاره فالونوئیدها چنین اثر ضد انقباضی     هم). >001/0p(کاهش داد   

  . داري کاهش یافت لیتر تحت تاثیر قرار گرفت و به شکل معنی بر میلی
ایـن عمـل را از طریـق سیـستم     کننده ایلئوم موش صحرایی است و     این مطالعه نشان داد که عصاره، شل       :گیري نتیجه

NOدهد هاي باالتر انجام می ر غلظت د.  
  ، فالونوئیدL-NAME انقباض، ایلئوم، :کلیدي واژگان
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  مقدمه
 مــورد قــدیم بــسیار هــاي زمــان از دارویــی گیاهـان 

 تهیــه بــراي منبعــی همــواره و )1(انــد گرفتــه مــی قــرار اســتفاده
 در دارویـی  گیاهـان  از اسـتفاده  .)2(انـد  بـوده  جدیـد  داروهاي

 .باشـد   مـی   رایـج  دنیا سرتاسر در گوارشی هاي بیماري درمان
 ایـن  در متعـددي  تحقیقات دنیا مختلف هاي بخش در امروزه

  .)3(شود  میانجام زمینه
 عنـوان  بـه  سـنتی  طـب  در جعفـري  گیاه هاي برگ

 مـورد  هـا  نـاراحتی  و امراض  از بسیاري درمان جهت دارویی
 ارتبـاط  در نیز متعددي هاي گزارش .)4(گیرد می قرار استفاده

 دسـتگاه  و اي روده اخـتالالت  درمـان  در گیـاه  ایـن  اثـرات  با
 دهنــده تــشکیل ترکیبــات جملــه از .)5(دارد وجــود گــوارش

 و هـا  فعالیـت  علت به که )5(هستند ونوئیدهافال جعفري، برگ
 بـه  و )6(محققـان  زیاد توجه مورد شان فارماکولوژیک اثرات

 قـرار  درمـانی  و پزشـکی  تحقیقـات  موضـوع  اي فزاینـده  طور
 بــر فالونوئیــدها از بــسیاري انقباضــی ضــد اثــر .)7(انــد گرفتــه

 مثانه، عروقی، صاف ماهیچه جمله از مختلف صاف عضالت
  .)8(است شده مشخص رحم و وازدفران

 مختلـف  هـاي  غلظـت  اثـر  از حاصل نتایجچنین   هم
 KCl از ناشـی  ایلئـوم  انقبـاض  بـر  جعفري بذر الکلی عصاره

 را انقباضات غلظت، به وابسته صورت به عصاره که داد نشان
 در کـه  ترکیبـاتی  جملـه  از ایـن کـه      بـه  توجه با .کند  می مهار

 کننـدگی  شل اثر و )5(هستند فالونوئیدها دارد وجود جعفري
ــدها از برخــی ــاالت در فالونوئی ــددي مق ــده گــزارش متع  ش

 مهـاري،  اثـر  این از بخشی رسد می نظر به از این رو   ،)9(است
 اکـساید  نیتریـک  .باشـد  آن در ترکیبـات  این حضور دلیل به

(NO)    کـشف  و شناسـایی  عروقـی  انـدوتلیوم  درنخستین بار 
 هــاي ســلول جملــه از هــا ســلول از بــسیاري در NO .)10(شــد

 هــا،  پالکــت  هــا،  نوتروفیــل  اعــصاب،  عروقــی،  انــدوتلیال 
 از ،)11(دآی  می به وجود  تلیال اپی هاي سلول و ها فیبروبالست

L-عـضالت  هـاي  سـلول  در ،)11 ،10(شـود   می ساخته آرژنین 
 رسـان  پیـام  مولکـول  یک عنوان به عروقی و گوارشی صاف
 از سیاريبــ در وکنــد  مـی  عمــل سـلولی  بــین و سـلولی  درون

ــدهاي ــوژیکی فراین ــابی، و فیزیول ــانجی نقــش الته ــا را می  ایف

 در میـانجی  یـک  NO کـه  اظهـارات بـر ایـن اسـت       .کنـد  می
 میوالکتریـک  کمـپلکس  عـضله، -عـصب  مهـاري  پیام ارسال
 از بـسیاري  کـه  ییجا آن از .باشد  می دودي حرکات و مهاجر

 رهاســـازي  طریـــق از کوئرســـتین جملـــه از فالونوئیـــدها
ــ ــشتق ايفاکتورهــ ــدوتلیوم از مــ ــه از انــ ــر NO جملــ  اثــ

 در هـا   آن ت فعالی و )10(کنند  می اعمال را خود گشادکنندگی
 و )12(باشـد  میوابسته   NO رهاسازي به عروقی، صاف عضله

 سازنده آنزیم میانتریک، شبکه در که با توجه به آن   چنین   هم
 NO بنـابراین  ،)13-15(دارد حـضور  (NOS) اکساید نیتریک

 شـدگی  شـل  در دخالـت  بـراي  احتمـالی  ندیـداي کا از یکـی 
ــضله ــاف، ع ــدون ص ــت ب ــستم دخال ــاي سی ــک ه  /آدرنرژی

 تحقیـق،  این در  از این رو،   .باشد  می (NANC) کولینرژیک
 خـود  اثـر  اعمـال  براي NO سیستم از عصاره استفاده احتمال

  .گرفت قرار بررسی مورد
  

  اه روشمواد و 
  :برگ فالونوئیدهاي استخراج روش

ــه  منطقــه بــومی اســتفاده، مــورد گیــاهی يهــا نمون
 شناســی گیــاه گــروه توســط آن شناســایی و بــوده خوزســتان

 بـه  .گرفـت  انجـام  اهواز چمران شهید دانشگاه علوم دانشکده
 درصد، 70 اتانل لیتر میلی 100 حاوي دار درپوش شیشه یک

 در و گردیـد  اضـافه  )بـرگ ( شده خشک گیاه پودر گرم دو
 محلول  ساعت، 24 پس از    .شد داده قرار شیکر در اتاق دماي
 فیلتـر  سـاعت  24 از پس و بوخنر قیف از استفاده با نظر مورد

 بـه  شد، تبخیر حاصل محلول حجم  از  سوم دو تقریبا .گردید
 بـه  باقیمانده آبی عصاره .گردید حذف الکل بیشتر که نحوي

 جداکننـــده قیـــف یــک  از اســـتفاده بــا  و اترنفـــت کمــک 
ــا هــایی گیآلــود وجــود از ،)دکــانتور( ــر کــم، قطبیــت ب  نظی

 عمـل  ایـن  .شـد  پـاك  غیـره  و کلروفیـل  هـا،  تـرپن  هـا،  چربی
 حجم حاوي شده استخراج آبی فاز .گرفت انجام بار چندین
ــده ــدها از اي عم ــود فالونوئی ــه ب ــا ک ــد ت ــشکی ح ــر خ  تبخی
  .)16(گردید
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  ایلئوم سازي آماده و حیوانات
ــی،   ــق تجرب ــن تحقی ــا کــار روشدر ای ــا ب  تحیوان

 دانــشگاه پــژوهش اخــالق کمیتــه تــصویب بــه ایــشگاهیآزم
 نـژاد  بـالغ  نـر  صـحرایی  هـاي  موش .رسید اهواز چمران شهید

ــا ویــستار  تکثیــر مرکــز از گــرم، 225±25 وزنــی محــدوده ب
 تهیــه اهــواز شــاپور جنــدي دانــشگاه آزمایــشگاهی حیوانــات

 و سـاعته  12 تـاریکی  و روشـنایی  شرایط در حیوانات .ندشد
 .گرفتنـد  قـرار  گراد سانتی درجه 25 تا  20 یآزمایشگاه دماي
 کارخانــه از شــده تهیــه فــشرده غــذاي از هــا آن تغذیــه بــراي

 آزادانـه  هـا  آن. شـد  استفاده تهران پارس طیور و دام خوراك
 از قبــل ســاعت 24 حیــوان .دسترســی داشــتند غــذا و آب بــه

 آب به فقط که اي گونه به ماند،  می غذا بدون آزمایش شروع
 هــاي قفــس در ســاعت، 24 ایــن طــی در و شــتدا دسترســی
 هـاي  قفـس  ایـن کف   .شد می نگهداري گرسنگی مخصوص
 هـا  مـوش  دسترسی امکان که ي به طور  ،بود توري مخصوص

ــه ــضوالت ب ــود ف ــت خ ــتفاده جه ــدد اس ــررا  مج ــن غی  ممک
 پـشت  بـه  ضـربه  زدن بـا  آزمـایش  روز در مـوش  .سـاخت  می

 بــراي وگردیــد  جــدا ایلئــوم از قطعــاتی و شــد کــشته گـردن 
 تـایرود  اکـسیژنه  سـرد  محلـول  بـا  آن داخـل  ایلئوم، پاکسازي

 از متـري  سـانتی  2 قطعـه  یـک  سـپس  .شـد  داده شـو  و شـست 
 دمـاي  در تیـرود  محلـول  محتوي( لیتر میلی 10 حجم با ایلئوم

 اسـتیل  قـالب  دواز طریق   ) =4/7pH و گراد سانتی درجه 37
 گـروه  2 به ها موش .گرفت  قرار بافت حمام درون زنگ ضد

 قـرار  عـصاره  تـاثیر  تحت تنها اول گروه .شدند تقسیم تایی 7
ــت ــا .گرف ــروه در ام ــصاره دوم، گ ــر L-NAME و ع  دو ه

 هر در .گرفتند می قرار تاثیرتحت   و شدند می بررسی زمان هم
 بافـت  .شـد  مـی  جـدا  ایلئـوم  بافـت  یک موش هر از آزمایش

 بـه  ،گرفـت  مـی  قـرار  اي دقیقه 60 سازگاري دوره یک تحت
 جریـان  .شد می عوض حمام محلول دقیقه 15 هر که اي گونه
 اولیه کشش میزان .بود برقرار بافت حمام در نیز اکسیژن دائم

 از اســتفاده بــا ایزوتونیــک انقباضــات .بــود گــرم 1 بافــت بــه
 سـرعت  بـا  )هـاروارد  ایزوتونیـک  ترانـسدیوسر (ثبات دستگاه

 رافاوســیلوگ دســتگاه یــک روي بــر ثانیــه در متــر میلـی  1/0
 و بـود  سر 7 گروه هر در ها موش تعداد .گردید ثبت هاروارد

 اسـتفاده  مـورد  ایلئـوم  بافـت  یک موش هر از آزمایش هر در
 حسب بر زیر ترکیب داراي حمام تایرود محلول .گرفت قرار

ــی ــوالر میل ــود م  NaCl )9/136(، MgCl2 )05/1(، KCl :ب
)68/2(، CaCl2 )8/1(، NaH2PO4 )42/0(، NaHCO3 
 کلیــه .شــد تهیــه مقطــر آب درکــه  )55/5(گلــوکز  و)9/11(

 مـرك  شرکت از تایرود محلول در موجود گلوکز و ها نمک
 شـده  تهیـه  امریکـا  سـیگماي  شرکت از پروپراتولول و آلمان
 و عصاره حالل  محلول تایروددر این بخش از تحقیق،  .بودند
  .)17(بود مواد کلیه

ــس ــازگاري، از پـ ــوم سـ ــق ایلئـ ــد از طریـ  کلریـ
 بـه  انقبـاض  که هنگامی و شد منقبض )موالر میلی 60(تاسیمپ

 و  8،  4،  2،  1( عـصاره  تجمعـی  هـاي  غلظت رسید کفه حالت
 منظـور  بـه  .ندشـد  اضـافه  حمـام  بـه  )لیتر میلی بر گرم میلی 16

 سیـستم  بـا  فالونوئیـدي  عـصاره  عمـل  تداخل احتمال بررسی
 بـا  NO (L-NAME) تولیـد  کننده مهار از اکساید، نیتریک

 انقبــاض اثـر  ابتـدا  .گردیــد اسـتفاده  میکرومـوالر 100 لظـت غ
 ثبـت  تنهـایی  بـه  مـوالر  میلـی  60 پتاسیم کلرور از ناشی ایلئوم

 میکرومـول  100 بافت، استراحت و شو و   شست از پس و شد
L-NAME دقیقـه  30 از پـس  و  گشت افزوده بافت حمام به 

 مـوالر  میلی 60 غلظت با پتاسیم کلرید ، L-NAME حضور
 و شـد  اضـافه  فالونوئیدي عصاره تجمعی هاي غلظت سسپ و

 قـرار  مقایـسه  مـورد  L-NAME حضور و غیاب در آن تاثیر
  .)18(گرفت

  آماري تحلیل
 افـزار  نـرم  از اسـتفاده  با شده آوري جمع هاي داده

SPSS به .شدند بررسی تحلیلی و توصیفی به طور     16 نسخه 
ــل منظــور ــا داده تحلی ــالیز از ه ــانس آن ــا واری ــد ب ــري ازهان  گی

 بــه نتــایج .گردیـد  اســتفاده LSD تکمیلـی  تــست و تکـراري 
سـطح   .اسـت  گردیـده  ارائـه انحراف معیار   ± میانگین صورت

  . در نظر گرفته شد>p 05/0ي برابر با دار معنی
  

  ها یافته
از طریـق   اثر عـصاره روي انقبـاض ایلئـوم ایجـاد شـده             : الف

  : ) میلی مول60(کلرید پتاسیم 
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، 1(اره فالونوئیـدهاي بـرگ جعفـري    هاي تجمعی عص   غلظت
، انقبـاض ایلئـوم ایجـاد    ) میلی گرم بر میلی لیتـر 16 و  8،  4،  2

طـور    را بـه شـکل وابـسته بـه غلظـت و بـه      KCl در اثـر شـده  
  ).1 شکل ،1 نمودار(داري کاهش داد  معنی

   
 بـرگ  فالونوئیدهاي مختلف مقادیر مهاري اثر مقایسه .1 نمودار

 کلریدپتاسیم میلی مول   60 از ناشی اضانقب بر کنترل با جعفري
ــوم در ــوش ایلئ ــحرایی م  ,p<0/001, **p<0/01***) ص

*p<0/05, n=7)  
  

  
 تجمعـی  هـاي غلظـت  تـاثیر  حقیقـی  ثبت از اينمونه .1 شکل

ــدهاي ــرگ فالونوئی ــر جعفــري ب ــاض ب ــد از ناشــی انقب  کلری
  ایلئوم در)  میلی مول60(پتاسیم

  
رگ جعفري بـر انقبـاض      مقایسه اثر عصاره فالونوئیدي ب    : ب

  :L-NAMEناشی از کلرید پتاسیم در حضور و غیاب  
ــسه ــین مقای ــر ب ــدام ه ــت از ک ــاي غلظ ــصاره ه  ع

 داد نـشان  L-NAME حـضور  عدم و حضور در فالونوئیدي
 8  و 4 ،2 ،1 هـاي  غلظـت  از کدام هر بین گروه دو این در که

گـرم   میلی 16 غلظت در اما ندارد، وجود يدار  معنی  اختالف

-L حـضور  عـدم  و حضور بین يدار  معنی تفاوتلیتر    میلی بر

NAME 01/0(دارد وجودp<)(7n=.(  کـه  معنـی  بـدین L-

NAME 16 غلظـت  انقباضـی  ضـد  تـاثیر  اسـت  توانسته فقط 
 اي مالحظـه  قابـل  طـور  بـه  را عـصاره  لیتـر  میلـی  بـر  گرم میلی

  ).2 شکل و 2 نمودار(دهد کاهش
  

  
 برانقبـاض  عصاره ختلفم هاي غلظت آماري مقایسه .2 نمودار
 در و حـضور  در پتاسـیم،  کلریـد  میلی مـول     60 از ناشی ایلئوم
  L-NAME. )(**p<0/01, n=7 غیاب

  
 

 عصاره مختلف هاي غلظت اثر حقیقی ثبت از اي نمونه .2 شکل
 در ) میلی مول  60( کلریدپتاسیم از ناشی انقباض بر فالونوئیدي

  L-NAME حضور
  

  بحث
ــایج ــل نت ــن از حاص ــهمطا ای ــشان لع ــه داد ن ــر ک  اث

، 2،  1(جعفـري  برگ فالونوئیدي عصاره مختلف هاي غلظت
 از ناشـی  ایلئـوم  انقبـاض  بر ) میلی گرم بر میلی لیتر16 و 8،  4

KCl، شـود   مـی  غلظت به وابسته شکل به انقباض مهار باعث. 
 فالونوئیدها از برخی از شده گزارش نتایج با مرحله این نتایج

 اثـر   روي مطالعـه  در )2008(همکاران و امیرا .دارد خوانی هم
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 همـــه کـــه دریافتنـــد مـــوش، معـــده تـــون بـــر فالونوئیـــدها
 و  کوئرستین جنیستئین، اپیژنین،(آزمایش مورد فالونوئیدهاي

 بایـد  چنـین  هـم  .)12(ندوشـ  مـی  معده شدگی شل باعث )غیره
 جعفـري  در کـه  فالونوئیـدهایی  جملـه  از که کرد خاطرنشان

ــت ــده یاف ــد، ش ــولی ان ــژنین، ن،لوتئ ــتین اپی ــین و کوئرس  روت
  .)19(باشند می

ــدل در ــاي مـ ــشگاهی هـ ــرايآزمایـ ــی ، بـ  بررسـ
 هـاي  عـصاره  عمـل  مکانیـسم  یـا  و انقباضـی  ضـد  هاي فعالیت

ــاً گیـــاهی، ــراي KCl از عمومـ ــاد بـ ــتفاده انقبـــاض ایجـ  اسـ
 عـضله  تحریـک  براي ارزش با ي زیرا یک ماده   ،)20(شود می

 و پتاسـیم  تعـادل  در یـر تغی طریـق  ازرا   کار این و است صاف
 انجـام  اسـتراحت  سـطح  از باالتر در غشاء پتانسیل داشتن نگه
 فیبرهـاي  دپوالریزاسیون باعث KCl حقیقت در .)21(دهد می

 ،پتاسـیم  بـاالي  غلظت .شود می پتاسیم افزایش و صاف عضله
کنـد    مـی  باز را (VDCC) ولتاژ به وابسته کلسیمی هاي کانال

ــب و ــاض موج ــضله انقب ــاف ع ــی ص ــود م ــر .)20(ش ــق ب  طب
 صـحرایی  مـوش  درایلئـوم  هـا  کانـال  ایـن  L نـوع  گزارشات،

 یـک  طریـق  از کلـسیمی  هـاي  کانـال  از نـوع  این .دارد وجود
اظهارات بـر   چنین    هم .)22(شوند می فعال قوي دپوالریزاسیون

 ایجـاد  صـاف  عـضله  انقبـاض  بتواننـد  که موادي که این است 
ــد، کــاهش را KCl ناشــی از شــده ــن مهــار ریــقط از دهن  ای
 کـل  فالونوئیـدهاي  اسـاس  این بر .)12(کنند  می عمل ها کانال
 از ممانعت و ها کانال این مهار طریق از احتماالً جعفري برگ

ــان ــسیم، جریـ ــبب کلـ ــار سـ ــات مهـ  KCl از ناشـــی انقباضـ
  .گردند می

 بـر  فالونوئیـدي  عـصاره  اثـر  پژوهش، این ادامه در
 L-NAME حـضور  در پتاسیم کلرید از ناشی ایلئوم انقباض

 بررسـی  منظـور  بـه  باشد می NOS آنزیم کننده مهار یک که
ــش ــیNO نق ــد  بررس ــم .ش ــین ه ــسه چن ــر مقای ــصاره اث  ع

ــر فالونوئیــدي ــاض ب ــوم انقب ــد از ناشــی ایلئ  در پتاســیم کلری
 ریتمیک فعالیت .مقایسه شد  نیز L-NAME غیاب و حضور

 هـاي  سـلول  از گوارشـی  صـاف  عـضالت  خـودي ه  بـ  خود و
 منـشا  گـوارش  لولـه  میانتریـک  ناحیـه  اي شـبکه  درون کاجال

 فاکتورهـاي  وسیله به گوارشی سیستم حرکت و )11(گیرد می

 در .شود  می تنظیم مختلف بیرونی و درونی هورمونی-عصبی
  .)23(دارد حضور نیز NO فاکتورها، این میان

 از یکـــیبـــه عنــوان   NO ،مــوارد  از بــسیاري  در
تایید شـده    گوارش لوله ريمها نوروترنسمیترهاي ترین اصلی
 منـشا  عـصبی  غیـر  هـاي  سـلول  از توانـد  میچنین    هم که است

 عـضله  کننـده  شـل  اصـلی  مهـاري  نوروترنسمیتر NO .بگیرد
 مـوش  روده درگزارشات حـاکی اسـت کـه         .)12(است معده

 طـولی  عـضله  شـدگی  شل سبب NO خرگوش، و صحرایی
 را کوچــک روده تونیــک انقبــاض و )18، 11(شــود  مــیروده
 خـود  انقباض زاد، برون NO نیز انسان ژنوم در .کند  می مهار

 ایـن  از .)11(کنـد   مـی  شل را صاف عضله و مهار را خوديه  ب
 ضداسپاسـمی  عمـل  در را مـسیر  ایـن  بودن درگیراحتمال   رو

ــدهاي ــرگ فالونوئی ــري ب ــق از جعف ــ طری ــارگیريه ب -L ک

NAME   سنتز مهارکننده یککه NO آزمایش مورد ، است 
  .یمداد قرار

 از واکـنش،  مرحله دو طی سینتتاز اکساید نیتریک
L-،آرژنین NO واکـنش  طول در از این رو،   .نماید می تولید 

ــسیداسیون ــطه  NO ،اکـ ــه واسـ ــین-L از NOSي  بـ  و آرژنـ
ــسیژن ــد اک ــی تولی ــردد م ــزیم .)11(گ ــل آن ــیکالز گوانیلی  س

 از طریـق   کـه  بـوده  NO سوبـستراهاي  ترین مهم از سیتوزولی
 cGMP تولیـد  سـبب  و شـده  فعال NO ژیکفیزیولو غلظت

 خـود،  کنندگی شل نقش ایفاي براي NO .)24،   10(گردد می
 cGMP تـا  کـرده  فعـال  را محلـول  )GC( سـیکالز  گوانیلیل

ــاخته ــود ســ ــستراي .)20(شــ ــوزین سوبــ ــري-5-گوانــ  تــ
 بـــهGTP تبـــدیل(cGMP تـــشکیل بـــراي )GTP(فـــسفات
cGMP ( اساسـی  سـیکالز  گوانیلیـل  دو از شـدن،  حلقوي و 

 گوانیلیـل  و NO بـه  حساس سیکالز گوانیلیل یعنی مشخص،
 در کـه  )ناتریوتیـک  پپتیـد ( NP ناشـی از    شـده  فعال سیکالز

 طـور  بـه  GC فعالیـت  .کنـد   می استفاده است قرارگرفته غشاء
 .)25(باشـد   می NO داخلی غلظت به پاسخ در اي مالحظه قابل
 cGMP غلظـت  افزایش به منجر سیکالز گوانیلیل شدن فعال

 هـاي  کانـال  روي مـستقیماً  cGMP .شـود   می صاف عضله در
 فعـال  را کینازهـایی  پـروتئین چنـین     هـم  و گذارد می اثر یونی
 از درگیـر  هاي پروتئین دیگر فعالیت ها، آن طریق از که کرده
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 کینــاز پــروتئین .)11(شــود  مــیتنظــیم فــسفوریالسیون طریــق
G)PKG( عناصــر حــساسیت وکــرده  مهــار را کلـسیم  ورود 
 اثــرات .)20، 11(دهــد مــی کـاهش  نیــز را کلــسیم بــه قباضـی ان

 سـدیم  مثـل ( NO هـاي  دهنـده  و NO عروقی گشادکنندگی
 و cGMP ، PKG طریـــــــــق از )SNP نیتروپروســـــــــید

ــستراهایی ــل سوب ــسفاتاز MLC مث ــال و ف ــاي کان  پتاســیمی ه
 طـی  اثـر،  ایـن  از بخـشی  .گیـرد  صورت مـی   کلسیم به وابسته

 یـونی  هـاي  کانـال  قبیـل  از مـواردي  ،cGMP/PKG افزایش
 فعـال  را اسـترازها  فسفودي و حلقوي نوکلئوتیدهاي به وابسته

 ایـن  cGMP که اي ویژه هاي غلظت در هر صورت،   .کند می
ــانومولکولی ازکنــد   مــیفعــال هــا مــواد را بــه وســیله آن  تــا ن

  .است میکرومولکولی
cGMP بسیاري در ثانویه  رسان پیام یک عنوان به 

 عملکردهـاي  و اسـت  شده یافت انسان تا ککپ از ها گونه از
 ؛دارد  در بیولـوژي پـستانداران     متنـوعی  و متفاوت بیولوژیکی

 ترشـح  هـا،  سـیناپس  در پیـام  ارسال ها، پالکت تجمع جمله از
  .)25(عروق عضالت شدگی شل و گوارشی مایع

 ذکر cGMP از ناشی شدگی شل برايهاي زیر  مکانیسم
  :اند شده

  سیمکل ورود جریان کاهش)1
  سارکوپالسمی شبکهاز طریق  کلسیم جذب افزایش)2
   کینازها پروتئین دخالت)3
   کلسیم در اثر شده فعال پتاسیم جریان افزایش)4

 بـر  cGMP مهـاري  اثـر  رسـد  مـی  نظـر  بـه  بنابراین
همـراه   کلـسیم  هومئوسـتازي  تنظـیم  بـا  صـاف  عضله حرکت

 فیزیولوژیک عملکرد ترین مهم که است ذکر قابل .)23(است
NO، عروقـی  صاف عضالت استراحت و عروق گشادسازي 

 فعـال  سـبب  NO چنـین  هـم . باشد می خون گردش سیستم در
 پــایین  و سارکوپالســمی شــبکه ATPase کلــسیم ســازي
ــسیم ســطح آوردن ــی ســیتوزولی کل ــن رو گــردد، م  در از ای
 شـل  سـبب  غلظـت  بـه  وابـسته  شـکل  به  آزمایشگاهی  شرایط

 ایـن  در نیـز  cGMP کـه  گـردد  مـی  حلقـوي  عـضالت  شدن
  .)26(کند می اعمال را اثر این شرایط

 بـر  NO اثرات از متناقضی هاي گزارش حال هر به
 مطالعاتی در .دارد وجود گوارش دستگاه طولی صاف عضله

 انقباضـی  ضـد  عملکـرد  در کـه  شـد  مـشخص  شـد،  انجام که
چنـین    هـم  .نـدارد  دخـالتی  جعفـري  بـذر  الکلـی  آبـی  عصاره

 سـه  کننـدگی  شـل  اثـر  در NO نقـش  زمینـه  در که مطالعاتی
 عـدم بـه    شـد،  انجـام  )28(پیـاز  و )27(رزماري ،)20(شوید گیاه

 عـصاره  مـورد  در امـا  .گردیـد  منـتج  اکساید نیتریک دخالت
 مثبـت  عـصاره،  کنندگی شل اثر در NO نقش سداب، برگ

  .)18(شد ارزیابی
  

  گیري نتیجه
 انقبـاض  بـر  فالونوئیـدي  عصاره اثر آماري مقایسه

 نـشان  L-NAME غیـاب  و حـضور  در KCl از ناشـی  ایلئوم
 توانـسته  8 و 4 ،2 ،1 هـاي  غلظت در L-NAME که دهد می

 کننـدگی  شـل  اثـرات  از  غلظـت  مقـدار  بـه  وابسته صورت به
 KCl از ناشـی  ایلئـوم  انقباض بر جعفري برگ فالونوئیدهاي

 با این وجود،   .نبوددار    معنی آماري نظر از اما ،کند جلوگیري
 عـصاره  لیتـر  میلی بر گرم میلی16 غلظت مهاري اثر در تفاوت

ــضور در ــاب و ح ــاکی L-NAME غی ــت آن از ح ــه اس  ک
 شــل اثــر ایجــاد بـراي  بــاالتر مقــادیر در فالونوئیــدي عـصاره 

 اما ،کند  می عمل NO سیستم طریق از احتماال خود کنندگی
 براي بافت حمام حجم محدودیت به توجه با آزمایش این در

 امکــان فالونوئیــدي، عــصاره بــاالتر هــاي غلظــت از اســتفاده
   .نبود پذیر امکان باالتر مقادیر از استفاده

  
  تشکر و قدردانی

 که است  یک کار پایان نامه    زبرگرفته ا  مطالعه این
 اهـواز  چمـران  شـهید  دانـشگاه  شناسـی  زیـست  گـروه  توسط

 ایـن گـروه    زبدین وسـیله محققـان ا      .است شده مالی حمایت
  .آورند ی را به عمل میکمال تشکر و قدردان
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