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Abstract 

Background: because of the side effects of chemical drugs, using plant drugs was considered 
during recent decades. Based on previous studies, various concentrations of plant extracts can reduce 
ileum contraction caused by KCl and carbachol. Therefore, in this study, the role of muscarinic 
receptors in anti-spasmolytic activity of hydroalcohlic extract of parsley(petroselinum crispum)seed in 
adult male rat's ileum was investigated. 

Materials and Methods: The distal part of Wistar rat’s ileum was separated and its 
contractions were recorded under 1 gr stretching and 37oC temperature in the bathroom containing the 
solution of Tyrode by Isotonic method. The ileum tissue was inserted in separately in first group 
affected by KCl and parsley seed, in the second group affected by KCl and carbachol with 
concentration 10-2 mg/ml and after that parsley seed, the third group affected by carbachol with 
concentration 10-2 mg/ml and then the extraction of parsley seed and the fourth group affected by 
scopolamine with concentration 10-3 M and after that KCl and then the extraction of parsley seed. 

Results: Non-cumulative concentrations of extract reduced the ileum contraction caused by 
KCl (60mM) in a concentration-dependent form (p<0.001). There was a significant difference between 
the effect of extract in the presence of carbachol and extract concentration 0.2 mg/ml (p<0.01). There 
was no significant difference between the effect of extract in the presence of carbachol without 
stimulating tissue by KCl (60mM) with extract concentration 0.2mg/ml (p<0.05). There was no 
significant difference between the effect of extract in the presence of scopolamine with extract 
concentration 0.2mg/ml(p<0.05). 

Conclusion: This study showed that the hydroalcholic of parsley seed extract has a relaxatory 
effect on rat’s ileum. Carbachol with KCl has a synergistic effect on smooth muscle contraction of the 
ileum wall and muscarinic receptors do not involve in the inhibitory function of parsley seed extract. 
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 هیدروالکلی عصاره ضداسپاسمی عملکرد رد موسکارینی هاي گیرنده نقش
  بالغ نر صحرائی موش ایلئوم در بذرجعفري
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   چکیده
 موردبسیار  اخیر دهه چند در دارویی گیاهان از استفاده شیمیایی، داروهاي آور زیان جانبی اثرات علت به :هدف و زمینه
 ایلئوم انقباض کاهش به قادر گیاهی هاي عصاره مختلف هاي غلظت پیشین، مطالعات اساس بر .است گرفته قرار توجه
 ضد عملکرد رد موسکارینی هاي گیرنده نقش مطالعه این در رو، این از .باشند می کارباکول و KCl طریق از شده ایجاد

  .است گرفته قرار مطالعه مورد بالغ نر صحرائی موش ایلئوم در جعفري بذر هیدروالکلی عصاره اسپاسمی
 دماي و کشش گرم یک تحت آن انقباضات و شد جدا ویستار نژاد صحرائی موش ومایلئ انتهایی بخش :ها روش و مواد

 در جداگانه صورت به ایلئوم بافت .شد ثبت ایزوتونیک روش به تایرود محلول حاوي بافت حمام در گراد، سانتی درجه 37
- 2غلظت با کولکاربا سپسو  KCl ثیرأت تحت دوم گروه جعفري، بذر عصاره سپسو  KCl ثیرأت تحت اول گروه

 بر گرم میلی10-2غلظت با کارباکول ثیرأت تحت سوم گروه جعفري، بذر عصاره آن از پس و لیتر میلی بر گرم میلی10
 آن از پس و KCl سپس ،موالر 10 -3غلظت با اسکوپوالمین ثیرأت تحت چهارم گروه جعفري، بذر عصاره سپسو  لیتر میلی

  .گرفتند قرار جعفري بذر عصاره
 وابسته شکل به را )موالر میلی 60(پتاسیم کلرور اثر در شده ایجاد ایلئوم انقباض عصاره، تجمعی غیر هاي غلظت :ها یافته

 اختالف ،عصاره لیتر گرم بر میلی  میلی2/0 غلظت با کارباکول حضور در عصاره اثر بین .)>001/0p(داد کاهش غلظت به
 )موالر میلی 60(پتاسیم کلرور با بافت تحریک بدون کارباکول حضور رد عصاره اثر بین .)>01/0p(داشت وجود داري معنی

 حضور در عصاره اثر بین .)>05/0p(نداشت وجود داري معنی اختالف ،لیتر گرم بر میلی  میلی2/0 عصاره غلظت با
  ).>05/0p(نداشت وجود داري معنی اختالف ،لیتر گرم بر میلی  میلی2/0 عصاره غلظت با اسکوپوالمین

 .دارد صحرائی موش درایلئوماثر شل کنندگی  جعفري، بذر هیدروالکلی عصاره که داد نشان مطالعه این :گیري جهنتی
 در دخالتی موسکارینی هاي گیرنده و دارد ایلئوم دیواره صاف عضالت انقباض بر سینرژیسم اثر پتاسیم کلرور با کارباکول
  .ندارند جعفري بذر عصاره مهاري عملکرد

 اسکوپوالمین کارباکول، ایلئوم، انقباض، :یديکل واژگان
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  مقدمه
 براي جعفري مانند سنتی دارویی گیاهان از برخی

 .)1(روند می کار هب ایران در اي روده اختالالت درمان
 و هاست بیماري فراگیرترین از گوارش دستگاه هاي یماريب

 -اقتصادي يها زمینه و نژاد سن، به توجه با مردم همه تقریباً
 .هستند گوارشی مشکالت به ابتال معرض در اجتماعی

 در گوارشی هاي بیماري درمان در دارویی گیاهان از استفاده
 جمعیت از درصد 80 حدود .)2(باشد می رایج دنیا سر تا سر

 در عمدتاً که هستند سنتی طب از استفاده به متکی جهان
 در که است ساله یک گیاهی جعفري .)3(است گیاهی مواد
 استفاده سرطان از خاصی انواع درمان براي آن از سنتی طب
 ها ویتامین از باالیی میزان داراي جعفري .)4(است شده

 داراي چنین هم .)5(است اکسیدان آنتی و )C ویتامین عمدتاً(
 سبک هاي روغن بعضی و آهن مانند معدنی مواد بعضی

 از .)6(دارد دارویی صنعت در مهمی نقش  که باشد می
 ضد میکروبی، ضد اثر به توان می جعفري دارویی خواص

 چنین هم و باال خون چربی ضد خون، انعقاد ضد خونی، کم
  .)1(کرد اشاره آور قاعدگی

 عصاره مختلف هاي غلظت اثر از حاصل نتایج
 داد نشان KCl از ناشی ایلئوم انقباض بر جعفري بذر الکلی

 مهار را انقباضات غلظت، به وابسته صورت به عصاره که
 هاي اکسیدان آنتی که دهد می نشان مطالعه چندین .)1(کند می
 اسید، آسکوربیک کاروتنوئید، فالونوئیدها، چون هم یفعال

 نقش .)7(دارند ودوجدر جعفري  کومارین و توکوفورول
ه ب احشا حرکت عمده کننده تنظیم عنوان به کولین استیل
 خوبی به M3 و M1 موسکارینی هاي گیرنده طریق از ویژه

 زیر 5 داراي موسکارینی هاي گیرنده .)8(است شده توصیف
 وجود عصبی غیر و عصبی هاي سلول در که هستند واحد
 که شوند می لمتص متفاوتی پروتئین G به کدام هر و دارند
 و M1 هاي گیرنده .کند می مشخص را سلولی داخل پاسخ
M3 و M5 هاي گیرنده و اینوزیتول فسفو مسیر از M2 و M4 

 هاي ارگان در .)9(کنند می عمل سیکالز آدنیلیل مسیر از
 و مثانه ریه، هاي برونشیول گوارش، دستگاه جمله از مختلف

 و M2 گیرنده وعن دو ي واسطه هب صاف عضله انقباض ،رحم

M3 صاف عضله و هوایی هاي راه در .)10(گیرد می صورت 
 کانال شدن فعال موجب تواند می M2 گیرنده تحریک روده،

 دپالریزاسیون باعث امر این که شود کاتیونی غیرانتخابی
 انقباض به نتیجه در و شده ولتاژ به وابسته کلسیمی کانال

 زمان هم سازي فعال به بستگی اثر این که کند می کمک
 هاي آگونیست که است شده گزارش .دارد M3 گیرنده
 تحریک موجب کارباکول مانند موسکارینی هاي گیرنده
 در که شده گربه مري در حلقوي و طولی عضالت انقباض

 این از .)11(دارند اي عمده نقش M3 هاي گیرنده عملکرد این
 ردعملک بر موسکارینی ي گیرنده نقش تحقیق این در ،رو

  .گرفت قرار بررسی مورد عصاره اسپاسمی ضد
  

  ها روش و مواد
   گیري عصاره روش

 70 اتانول لیتر میلی 10 به گرم 1 نسبت به بذر پودر
 نوبت چند در روزانه و خیسانده ساعت 72 مدت به درصد

 واتمن صافی کاغذ از مخلوط سپس .شود می زده هم به
 شیشه سطح يرو عصاره محلول و  شدهداده عبور 1 شماره
 تراشیدن با .شود تبخیر اتاق دماي در حالل تا شود می پخش

 دست هب عصاره پودر شیشه، روي از شده خشک عصاره
 سانتیگراد درجه 4 دماي در استفاده زمان تا که آید می

 محلول در کردن حل با حاصل پودر از .گردد می نگهداري
  .)1(دوش می تهیه عصاره مختلف هاي غلظت تایرود،

  ایلئوم سازي آماده و حیوانات
 با ویستار نژاد از بالغ نر صحرائی هاي موش

 و تکثیر تحقیقات، مرکز از گرم 225±25 وزنی محدوده
 پزشکی علوم دانشگاه آزمایشگاهی حیوانات نگهداري

 دمایی استاندارد شرایط در و شدند تهیه اهواز شاپور جندي
 روشنایی اعتهس12 دوره و گراد سانتی درجه 24±2( نوري و
 آزاد دسترسی و شدند نگهداري مناسب تهویه با )تاریکی و
 .داشتند جوندگان مخصوص استاندارد غذاي و آب به

 آن در گرسنگی ساعت 24 طول در ها موش که هایی قفس
 توري کف با مخصوص هایی قفس شدند، می نگهداري

 فضوالت به  راها موش دسترسی امکان که ريطو هب بوده،
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 ها موش .ساخت می ممکن غیر مجدد استفاده تجه خود
 به آزاد دسترسی که گرسنگی ساعت 24 گذراندن از پس
 نخاعی سپسو  هوش بی خفیف طور به اتر با داشتند، آب
 ازمتر   سانتی2قطعاتی به طول  شکم، کردن باز از پس .ندشد

 که پتري در بالفاصله و جدا گردیده ایلئوم انتهایی بخش
 محلول حاوي و شده پوشیده جامد پارافین هوسیل به آن کف

 ذکر به الزم .شد داده قرار بود، سرد اکسیژنه فیزیولوژیک
 اکسیژنه استفادهاز  قبل سرد فیزیولوژیک محلول که است

 آرامی به سرد اکسیژنه تایرود محلول با ایلئوم داخل .شد می
 و لیتر میلی 10 حجم با بافت حمام در سپس، .شد شسته

 و گراد سانتی درجه 37 دماي در( تایرود حلولم محتوي
4/7PH=(ضد زنگ استیل قالب دو بین به طور عمودي 

 آزمایش کل در استفاده مورد هاي موش تعداد .شد داده قرار
 متر سانتی 8 ایلئوم تقریبی طول  از آن جایی که.بود عدد 16
 و شد جدا متري سانتی 2 قطعه 4 موش هر ایلئوم از باشد، می

 تکرار 7 این از که داشت وجود تکرار 7 آزمایش هر براي
 در و ایلئوم قطعه 42 اول گروه در .شد گرفته میانگین

 مورد ایلئوم قطعه 7 کدام هر چهارم ،سوم و دوم هاي گروه
 مرحله 4 در ایلئوم بافت روي پروتکل .گرفت قرار  استفاده

، 2/0، 1/0 هاي غلظت عصاره براي مطالعه این در .شد انجام
 کارباکول براي ،)1(لیتر میلی بر گرم میلی 5/0 و 4/0، 3/0

 اسکوپوالمین براي ،)12(لیتر میلی بر گرم میلی 10-2 غلظت
 60 غلظت پتاسیم کلرور براي و )13(موالر10-3 غلظت

 اولیه کشش میزان .گرفت قرار استفاده مورد )10(موالر میلی
 از تفادهاس با ایزوتونیک انقباضات .بود گرم 1 بافت به

 سرعت با )هاروارد ایزوتونیک ترانسدیوسر(ثبات دستگاه
 دستگاه یک روي بر ثانیه در متر میلی 1/0 کاغذ

 فقط آزمایش هر براي .گردید ثبت هاروارد اوسیلوگراف
 تایرود محلول .گرفت قرار استفاده مورد ایلئوم بافت بار یک

 :بود موالر میلی حسب بر زیر ترکیب داراي حمام
NaCl)9/136(، MgCl2)05/1(، KCl)68/2(، 

CaCl2)8/1(، NaH2PO4)42/0(، NaHCO3)9/11( و 
 و ها نمک کلیه .شد تهیه مقطر آب در که )55/5(گلوکز
 و آلمان مرك شرکت از تایرود محلول در موجود گلوکز

 تهیه آمریکا سیگماي شرکت از اسکوپوالمین و کارباکول
 حالل تایرود ولمحل تحقیق، از بخش این در .بودند شده

  .)14(بود اسکوپوالمین حالل مقطر آب و کارباکول و عصاره
 هاي غلظت تجمعی غیر اثر بررسی منظور به

 پاسخ ثبت طی بافت سالمت از اطمینان از پس عصاره،
 اي دقیقه 15 شوي و شست و پتاسیم کلرور به انقباضی
 به موالر میلی 60 غلظت با پتاسیم کلرور مجددا آن، متعاقب

، 1/0 عصاره از هایی غلظت سپس .گردید اضافه بافت حمام
 مراحل در )لیتر میلی بر گرم میلی 5/0 و 4/0، 3/0، 2/0

 هب .شد اضافه بافت حمام به جداگانه صورت به و مختلف
 بافت اي دقیقه 15 استراحت و شو و شست از پس که طوري

 در .شد اضافه عصاره بعدي غلظت پتاسیم، کلرور افزودن و
 طریق از ایلئوم سازگاري، از پس آزمایش، دیگر رحلهم

 و شد منقبض و دپوالریزه موالر میلی 60 پتاسیم کلرور
 گرم میلی10-2 غلظت رسید کفه حالت به انقباض که هنگامی

 از پس .)12(شد اضافه بافت حمام به کارباکول لیتر میلی بر
 و شست گونه هیچ بدون کارباکول کنندگی منقبض اثر ثبت

 افزوده حمام به عصاره لیتر میلی بر گرم میلی2/0 غلظت و،ش
 10-2 غلظت با کارباکول ،جداگانه مرحله در چنین هم .شد

 کلرور توسط بافت تحریک بدون لیتر میلی بر گرم میلی
 از پس .گردید اضافه بافت حمام به )موالر میلی 60(پتاسیم

 و شست گونه هیچ بدون کارباکول کنندگی منقبض اثر ثبت
 افزوده حمام به عصاره لیتر میلی بر گرم میلی 2/0 غلظت شو،
 در دقیقه 30 مدت به ایلئوم بافت آزمایش، دیگر گام در .شد

 .)13(گرفت قرار موالر10-3 غلظت با اسکوپوالمین معرض
 غلظت موالر، میلی 60 پتاسیم کلرور با بافت تحریک از پس

  .شد اضافه بافت حمام به عصاره لیتر میلی بر گرم میلی 2/0
 

  آماري تحلیل
 به 16 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با نتایج

 ها داده تحلیل منظور به .سدند بررسی تحلیلی و توصیفی طور
 تکمیلی تست و تکراري گیري اندازه با واریانس آنالیز از

LSD انحراف±میانگین صورت به نتایج .گردید استفاده 
 >05/0p با برابر داري معنی طحس .است گردیده ارائه معیار

  .شد گرفته نظر در
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  ها یافته
 بذر الکلی -آبی عصاره تجمعی غیر اثر بررسی

 میلی 60(پتاسیم کلرور از ناشی ایلئوم انقباض بر جعفري
 عصاره، هاي غلظت تجمعی غیر اثر بررسی منظور به ):موالر

 به انقباضی پاسخ ثبت طی بافت سالمت از اطمینان از پس
 آن، متعاقب اي دقیقه 15 شوي و شست و پتاسیم رکلرو

 بافت حمام به میلی موالر 60 غلظت با پتاسیم کلرور مجدداً
، 3/0، 2/0، 1/0( عصاره از هایی غلظت سپس .گردید اضافه

 به مختلف مراحل در )لیتر گرم بر میلی  میلی5/0 و 4/0
 پس که طوري هب ،شد اضافه بافت حمام به جداگانه صورت

 افزودن و بافت اي دقیقه 15 استراحت و شو و ستش از
 آماري مقایسه .شد اضافه عصاره بعدي غلظت پتاسیم، کلرور

 1/0 غلظت و کنترل گروه بین تنها که دهد می نشان تی تست
 که حالی در ندارد، وجود داري معنی اختالف عصاره

 2/0 غلظت و کنترل گروه بین داري معنی اختالف
)01/0**p<،7n=(3/0 ، 4/0 ، 5/0 مقادیر یزن و 
)001/0***p<، 7n=( پتاسیم کلرور انقباضات .دارد وجود 

 به وابسته صورت به عصاره تجمعی غیر هاي غلظت توسط
  .)2  و1هاي شکل(است یافته کاهش غلظت

  

  
 جعفري بذر عصاره تجمعی غیر هاي غلظت مهاري اثر .1شکل

 انقباض بر ،)لیتر میلی بر گرم میلی 5/0 و 4/0، 3/0، 2/0، 1/0(
 صحرائی موش ایلئوم در موالر میلی 60 پتاسیم کلرور از ناشی

 به وابسته شکل به را KCl اثر در شده ایجاد ایلئوم انقباض که
 ، >p**01/0( داد کاهش داري معنی طور به و غلظت

001/0***p< ، 7n= (  
  

  

 

  

  

  
  

 ذرب عصاره تجمعی غیر هاي غلظت ثیرأت حقیقی ثبت .2شکل
  )موالر میلی 60(پتاسیم کلرور از ناشی ایلئوم انقباض بر جعفري
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 بر جعفري بذر عصاره و کارباکول تداخل بررسی
 جهت :)موالر میلی 60(پتاسیم کلرور از ناشی ایلئوم انقباض
 یک عصاره، کنندگی شل فعالیت بر کارباکول نقش بررسی
 لکارباکو حاوي بافت حمام به و انتخاب عصاره از غلظت
 کلرور با ایزوله بافت تحقیق، از مرحله این در .شد افزوده
 10-2 غلظت و گردید منقبض  میلی موالر60 پتاسیم

 پس .شد اضافه بافت حمام به کارباکوللیتر  گرم بر میلی میلی
 شست گونه هیچ بدون کارباکول کنندگی منقبض اثر ثبت از

 حمام به عصارهلیتر  گرم بر میلی میلی 2/0 غلظت شو،و 
 اثر بین که دهد می نشان تی تست آماري مقایسه .شد افزوده
 2/0 تجمعی غیر غلظت با کارباکول حضور در عصاره

 کلرور با بافت تحریک از پس عصارهلیتر  گرم بر میلی میلی
 وجود داري معنی اختالف ، میلی موالر60 پتاسیم

  ).4  و3هاي  شکل)(=p<، 7n**01/0(دارد

  
  

 بذر هعصار لیتر میلی بر گرم میلی2/0 غلظت مهاري اثر .3شکل
 میلی 60(پتاسیم کلرور از ناشی ایلئوم انقباض بر جعفري

 اثر بین که کارباکول معرض در بافت دادن قرار از پس)موالر
 لیتر میلی بر گرم میلی2/0 غلظت با کارباکول حضور در عصاره

  )=p< 7n**01/0(دارد وجود داري معنی اختالف عصاره،
  

  
  

 بر گرم میلی2/0 غلظت مهاري اثر حقیقی ثبت .4شکل
 بر گرم میلی 10-2 غلظت افزودن از پس جعفري عصارهلیتر میلی
 کلرور از ناشی ایلئوم انقباض بر کارباکول لیتر میلی

  )موالر میلی60(پتاسیم

 از ناشی ایلئوم انقباض بر عصاره اثر بررسی
 سازي آماده از بعد ):لیتر میلی بر گرم میلی10-2( کارباکول

 و شد اضافه حمام به ) میلی موالر60( پتاسیم کلرور بافت،
 15 شوي و شست و بافت سالمت از اطمینان از پس

لیتر  گرم بر میلی میلی 10-2 غلظت با کارباکول اي، دقیقه
 اضافه بافت حمام به KCl توسط بافت تحریک بدون

 بدون کارباکول کنندگی منقبض اثر ثبت از پس .گردید
لیتر  گرم بر میلی میلی 2/0 غلظت شو، و شست گونه هیچ

 نشان تی تست آماري مقایسه .شد افزوده حمام به عصاره
 بدون کارباکول حضور در عصاره اثر بین که دهد می

گرم  میلی 2/0 تجمعی غیر غلظت با KCl با بافت تحریک
 60 پتاسیم کلرور با بافت تحریک از پس عصارهلیتر  بر میلی

 وجود داري معنی اختالف ،لیتر گرم بر میلی میلی
  ).6  و5هاي  شکل)(>05/0p(ندارد

  

  
  

 بذر عصارهلیتر میلی بر گرم میلی2/0 غلظت مهاري اثر .5 شکل
 بر گرم میلی10-2( کارباکول از ناشی ایلئوم انقباض بر جعفري

 کارباکول حضور در عصاره اثر بین دهد می نشان که )لیتر میلی
 لیتر میلی بر گرم میلی 2/0 غلظت با ،KCl با افتب تحریک بدون

  )=05/0p< ، 7n(ندارد وجود داري معنی اختالف عصاره،
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 بر گرم میلی 2/0 غلظت مهاري اثر حقیقی ثبت .6 شکل
 گرم میلی 10-2 غلظت افزودن از پس جعفري عصاره لیتر میلی

  کارباکول لیتر میلی بر
  

 بر رهعصا اثر در اسکوپوالمین نقش بررسی
 از پس ):موالر میلی 60( پتاسیم کلرور از ناشی ایلئوم انقباض
 بافت اي، دقیقه 15 شويت و شس و بافت سالمت از اطمینان

-3  غلظت با اسکوپوالمین معرض در دقیقه 30 مدت به ایلئوم

 پتاسیم کلرور با بافت تحریک از پس .گرفت قرارموالر  10
 عصاره ازلیتر  بر میلیگرم  میلی 2/0 غلظت ، میلی موالر60
 حضور در عصاره اثر مقایسه .شد اضافه بافت حمام به

لیتر  گرم بر میلی میلی 2/0 تجمعی غیر غلظت با اسکوپوالمین
 یعنی ،دهد را نشان نمی داري معنی اختالف تنهایی به عصاره

 اسکوپوالمین افزودن با عصاره اثر در بافت شدگی شل میزان
  ).8  و7 هاي  لشک(کند نمی خاصی تغییر

  
  

 بذر عصاره لیتر میلی بر گرم میلی 2/0 غلظت مهاري اثر .7شکل
 60( پتاسیم کلرور از ناشی ایلئوم انقباض بر جعفري

-3(اسکوپوالمین معرض در بافت دادن قرار از پس)موالر میلی

 عصاره اثر بین که دهد می نشان  دقیقه 30 مدت به )موالر 10
 لیتر میلی بر گرم میلی 2/0 غلظت با اسکوپوالمین حضور در

  )=05/0p< ، 7n(ندارد وجود داري معنی اختالف عصاره،

  

  
  

 لیتر میلی بر گرم میلی 2/0 غلظت مهاري اثر حقیقی ثبت .8شکل
 از پیش )موالر 10-3(اسکوپوالمین حضور در جعفري عصاره

  )موالر میلی 60( پتاسیم کلرور با انقباض تحریک
  

  بحث
 اثر که داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج

، 1/0 (جعفري بذر الکلی-آبی عصاره مختلف هاي غلظت
 بر )لیتر میلی بر گرم میلی 5/0 و 4/0، 3/0، 2/0

 مهار باعث ،KCl از ناشی ایلئوم انقباض دپوالریزاسیون
 با مرحله این نتایج .شود می غلظت به وابسته شکل به انقباض
 گزارش 2007 سال در .دارد خوانی هم گزارشات از برخی

 به وابسته صورت به جعفري بذر هیدروالکلی عصاره که شده
 با .دهد می راکاهش پتاسیم کلرید از ناشی انقباض مقدار،
 دارد وجود جعفري در که ترکیباتی جمله از که این به توجه

 این از بخشی رسد می نظر به از این رو هستند، فالونوئیدها
 در .)1(باشد آن در ترکیبات این حضور دلیل به مهاري اثر

 که شد مشخص موش، معده تون بر فالونوئیدها اثر مطالعه
 و کوئرستین اپیژنین،( آزمایش مورد فالونوئیدهاي همه
 هاي بررسی در .)15(شوند می معده شدگی شل باعث )غیره
 گیاه اسپاسمی ضد فعالیت در درگیر هاي مکانیسم روي قبلی

 و آلفا هاي گیرنده که شده داده اننش 2010 سال در جعفري،
 عصاره کنندگی شل اثرات بروز در دخالتی آدرنرژیک بتا

 صحرائی موش ایلئوم KCl از ناشی انقباضات بر جعفري بذر
 بررسی براي آزمایشگاهی، هاي مدل در .)3(اند نداشته
 هاي عصاره عمل مکانیسم یا و انقباضی ضد هاي فعالیت

 استفاده انقباض ایجاد يبرا KCl از عموما گیاهی،
 بررسی جهت مناسبی محرك پتاسیم کلرور .)16(شود می
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 اغلب که باالست بسیار تکرارپذیري با صاف عضله فعالیت
 و شده استفاده صاف عضله تحریک جهت ابزاري عنوان به
 و پتاسیم تعادل تغییر از متشکل که ساده نسبتا مکانیسمی با

 استراحت حالت به بتنس غشا پتانسیل نگهداشتن باالتر
 در .)17(شود می استفاده فیزیولوژي مطالعات در است،

 به وابسته کلسیمی هاي کانال ، KCl از حاصل انقباضات
 هاي کانال نوع این L نوع وجود و ند هستدخیل ولتاژ

 اثبات به صحرائی موش ایلئوم صاف عضالت در کلسیمی
 مستقیمی ثرا ،KCl از ناشی ایلئوم انقباض .)18(است رسیده

 به که KCl باالي هاي غلظت .دارد ایلئوم صاف عضله بر
 دپالریزاسیون به منجر شد، افزوده سلولی خارج صورت
 به وابسته کلسیمی هاي کانال سازي فعال نتیجه در و سلولی

 بر .)19(گردد می صاف عضله درون به کلسیم ورود و ولتاژ
 از احتماال جعفري بذر عصاره در موجود ترکیبات اساس این

 سبب کلسیم، جریان از ممانعت و ها کانال این مهار طریق
  .شوند می KCl از ناشی انقباضات مهار

 تداخل بررسی جهت ،تحقیقی کار این ي ادامه در
 از ناشی ایلئوم انقباض بر جعفري بذر عصاره و کارباکول

 غلظت پتاسیم، کلرور با بافت انقباض از پس پتاسیم کلرور
 اضافه بافت حمام به عصاره سپس و کارباکول از منتخبی
 بر گرم میلی2/0 غلظت با داري معنی اختالف که گردید

 ،جداگانه اي مرحله در چنین هم .داشت عصاره لیتر میلی
 بافت حمام به پتاسیم کلرور با بافت تحریک بدون کارباکول

 حمام به عصاره از منتخبی غلظت سپس گردید، اضافه
 بر گرم میلی 2/0 غلظت با داري معنی تالفاخ که شد افزوده

 2011 سال در که آزمایشی در .نداشت عصاره لیتر میلی
 لیتر بر مول10-7  و 10-6 بین غلظت در کارباکول شد، انجام
 موش روده در صاف عضله ایزومتریک انقباض باعث

 .)21(بود غلظت به وابسته صورت به که شد  صحرائی
زمینه  در فارماکولوژیک لعاتمطا ،2011 سال در چنین هم

 کارباکول و کولین استیل متاکولین، داروي سه ذاتی فعالیت
 این در که شده انجام رت شده جدا ایلئوم سازي آماده در

 به کارباکول موالر10-8تا  10-5 هاي غلظت از آزمایش

 بافت انقباضی پاسخ حداکثر تا شد استفاده تجمعی صورت
  .)21(شود مشاهده

 عصاره که شد مشخص 2015 سال همطالع در
 داراي غلظت به وابسته صورت به سداب برگ هیدروالکلی

 صحرائی موش در ناي صاف عضله روي بر کنندگی شل اثر
 هیدروالکلی عصاره که داد نشان تحقیق این نتایج .باشد می

 که را هوایی راه صاف عضله انقباض تواند می سداب برگ
 KCl و )کولینرژیک یستآگون( کارباکول حضور از ناشی
 در موجود زیستی فعال ترکیبات میان در .دهد کاهش بود،
 و گزانتوکسین ،)برگاپتن( ها فورانوکومارین سداب گیاه

 ترکیبات سایر از بیش )روتین و کوئرستین( فالونوئیدها
 2013 سال در .)22(باشند می کنندگی شل اثرات مسئول

 گیاه هوایی هاي قسمت اتانولی عصاره که شد گزارش
Solanum agrarium در انقباضی ضد عملکرد داراي 

 از ناشی انقباض تواند می که است هندي خوکچه ایلئوم
 دهد کاهش ایلئوم در را KCl و هیستامین کارباکول، حضور

 ولتاژ به وابسته کلسیم هاي کانال کردن مهار با را کار این و
 به گیاه این انقباضی ضد عملکرد .دهد می انجام دار دریچه
 با .)23(باشد می آن در موجود میریستیسین فالونوئید خاطر
 اثرات جعفري بذر عصاره در ترکیبات این وجود به توجه

 این وجود به توان می را تحقیقی کار این در شده مشاهده
 از پیش آزمایش دیگر گام در .داد نسبت ترکیبات گونه

 بافت پتاسیم، رکلرو محرك با ایلئومی ایزوله بافت تحریک
 پس و گرفت قرار اسکوپوالمین معرض در دقیقه 30 مدت به
 غلظت پتاسیم کلرور از ناشی انقباض رسیدن کفه به از

 اختالف که شد اضافه جعفري بذر عصاره از منتخبی
 .نداشت عصاره لیتر میلی بر گرم میلی2/0 غلظت با داري معنی

 هاي ونیستآنتاگ اثر خصوص در گزارشاتی رابطه همین در
 برگ آبی عصاره جمله از ؛دارد وجود کولینرژیک سیستم

Solanum aethiopicum باعث دوز به وابسته صورت به 
 آتروپین و شود می هندي خوکچه در ایلئوم انقباضات

 به وابسته صورت به تواند می )کولینرژیک آنتاگونیست(
 100( آتروپین .)24(کند مهار را پاسخ این غلظت

 100( کولین استیل انقباضی پاسخ انسداد باعث )رمیکروموال
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 بالغ و نوزاد موش کولون و روده راست در )میکروموالر
 شدن فعال وسیله هب کولینرژیک انقباضات این که شود می

 شدن مسدود اثر .دریگ می صورت موسکارینی هاي گیرنده
 .)25(است شده گزارش نیز انسان نوزاد در آتروپین از ناشی

 بتانکول، کولین، استیل گرفته صورت که شیآزمای در
 باعث غلظت به وابسته صورت به پیلوکارپین و کارباکول
 شده جدا حلقوي و طولی عضالنی الیه در تونیک انقباضات

 پیرنزپین، فنیدیل، هگزي تري آتروپین، .شوند می انسان معده
 انقباضات شدن مسدود موجب اسکوپوالمین و تلنزپین
 و طولی عضالنی الیه دو هر در کولین استیل از ناشی تونیک
 گیرنده ،M1 که ندده می نشان نتایج .شوند می حلقوي

  .)26(است انسان معده صاف عضله در غالب موسکارینی

  
  گیري نتیجه

 کلرور با کارباکول داد نشان مطالعه این نتایج
 مهاري اثر با تداخلی گونه هیچ و دارد سینرژیسم اثر پتاسیم
 در جعفري عصاره اثر کاهش عدم چنین هم .اردند عصاره
 از ناشی انقباض بر موسکارینی  گیرنده آنتاگونیست حضور
 در موسکارینی هاي گیرنده که دهد می نشان پتاسیم کلرور
 جعفري بذر الکلی هیدرو عصاره اسپاسمی ضد فعالیت
  .ندارند دخالتی

  
  تشکر و قدردانی

دانشگاه بدین وسیله محققان از معاونت پژوهشی 
شهید چمران اهواز به منظور تامین هزینه هاي این کار 
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