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 )Teucrium polium(اثر ضد انقباضی گیاه کلپوره 
 رحم موش صحرایی باکره  بر

  گالره وکیل زاده،دکتر محمد کاظم غریب ناصری،   فاطمه امیدی بیرگانی 
  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده پزشکی،گروه فیزیولوژی

  26/9/83 :له  ،    تاریخ پذیرش مقا23/5/83:    تاریخ دریافت مقاله
 

 خالصه
در . از تیره نعناع، گیاهی علفی است کـه مصـرف دارویـی آن از زمانهـای بسـیار قـدیم شـناخته شـده اسـت         ) Teucrium polium(کلپوره یا چز 

 سالهای اخیر نیز اثرات ضد دیابت، ضد چربی زیاد خون و ضد میکروبی آن گـزارش شـده اسـت ولـی در مـورد اثـرات آن بـر عضـله صـاف رحـم                        
لذا هدف این تحقیق بررسی  اثر عصاره این گیاه بر انقباضات ناشی از چند محرک شناخته شده بـر رحـم مـوش          . تحقیقی علمی انجام نگردیده است    

انقباضات رحم در حمام بافت حاوی محلولهای تایرود و یـا دیژالـون تحـت یـک           . عصاره آبی سرشاخه های این گیاه تهیه شد       . صحرایی باکره است  
انقبـاض ناشـی از   ) mg/m8 و 4، 2، 1، 5/0، 25/0، 125/0(نتـایج نشـان دادنـد کـه ایـن عصـاره       . شش اولیه به روش ایزومتریک ثبت گردیدگرم ک 

حضـور  ). >0001/0P(دهد  را به صورت وابسته به غلظت کاهش می       ) mM4(و کلرورباریم   ) mU/ml10(توسین    اکسی و) mM60(کلرورپتاسیم  
 اثری بر عملکرد مهاری عصاره به ترتیـب بـر انقبـاض ناشـی از                µM 300 و   100با غلظتهای   ) L-NAME(از  ت اکساید سنت  مهارکننده آنزیم نیتریک  

 اثری بر عملکرد مهاری عصاره در انقباضات ناشی از کلرورپتاسیم نداشت    µM 1حضور پروپرانولول با غلظت     . توسین و کلرورپتاسیم نداشت     اکسی
عملکرد مهاری عصاره بر انقباض ناشی از کلرورباریم در محـیط  . شدت کاهش داده ب توسین را  انقباض ناشی از اکسیولی اثر مهاری اعمال شده بر    

دهـد کـه بخشـی از عملکـرد مهـاری عصـاره حاضـر ناشـی از انسـداد                      نتایج حاصل از این تحقیق نشان می      . بدون کلسیم کمتر از محیط با کلسیم بود       
 . باشد  میcAMPاژ بوده و بخش دیگر از اثر مهاری عصاره احتماالً نتیجه افزایش سنتز کانالهای کلسیمی وابسته به ولت

 . ، رحم ، موش صحرایی ، کلرور پتاسیم، اکسی توسین ، کلرور باریمTeucrium poliumکلپوره ، : کلمات کلیدی 
 
 

 مقدمه
ــز    ــا چـ ــوره یـ ــاع  ) Teucrium polium(کلپـ ــره نعنـ از تیـ

)Labiatae (   تـا    10علفـی، پایـا بـه ارتفـاع         گیاهی است cm30 
ای که معمـوالً در نـواحی سـنگالخی و            دارای ظاهری سفید پنبه   

فریقا آماسه زارهای نواحی مختلف اروپا، منطقه مدیترانه، شمال         
و جنوب غربی آسیا از جمله ایـران در نـواحی مختلـف شـمال،               
ــه خشــک      ــتانهای نیم ــران و کوهس ــز ای ــوب و مرک ــرب، جن غ

ــدگی دارد ــراط و   ). 1 (پراکن ــان بق ــه زم ــی آن ب مصــرف داروی
هـای    گـردد و بخـش دارویـی آن کـه سرشـاخه             جالینوس برمـی  

  اثر مقوی و ضد تشـنج داشـته و مصـرف آن      ،باشد  گلدار آن می  
خیر یا عـدم  ارا برای رفع بیماریهای دستگاه تناسلی ـ ادراری و ت 

انـد    تحقیقات علمی نشان داده   ). 1(دانند    وقوع قاعدگی مفید می   
 ، ضد زیادی کلسترول)6(که این گیاه دارای اثرات ضد دیابت 

  

 
، )6(، ضد التهاب )22(، ضد اشتها )17(و تری گلیسرید سرم 

) 2(و ضد درد ) 3(ضد تب و ضد میکروب ) 5(آنتی اکسیدان 
با این وجود، اثرات این گیاه در ایجاد التهاب کبدی نیز . باشد می

 بررسی انجام شده مشخص در). 12(اخیراً گزارش شده است 
فقط عنوان و غیر قابل دسترس به (گردید که به جز یک گزارش 

) 21(در مورد تأثیر کلپوره بر حرکات روده ) خالصه نتایج آن
عمل نیامده ه بررسی دیگری در مورد اثرات ضد انقباضی آن ب

 ، cedrol ، guaiol ترکیب ترپنوئیدی از جمله 10وجود . است
linalool و beta-pinene 8( در روغن آن مشخص شده است .(

با توجه به روشن نبودن اثرات این گیاه بر روی عضله صاف 
رحم،  هدف این تحقیق بررسی اثرات عصاره آبی گیاه کلپوره بر 
انقباضات ناشی از چند محرک شناخته شده در رحم موش 

 .باشد این اثر می صحرایی باکره و تا حد امکان تعیین مکانیسم

 :gharibnaseri_m@yahoo.com  E.mail     ، 0611-333 2036 :نمابر ،   0611-333 0074  :  تلفناظم غریب ناصری،  دکتر محمد ک :نویسنده مسئول
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 اثر ضدانقباضی گیاه کلپوره

32    84، بهار 1ماره، ش8مجله علوم پایه پزشکی ایران، جلد         

   کار اد و روشمو
گیـاه کلپـوره از منطقـه مسـجد          :گیری  روش تهیه گیاه و عصاره    

ــلیمان  ــتان(س ــار ) خوزس ــل  (در فصــل به ــروردین و اوای اواخــر ف
آوری و توسـط آقـای دکتـر موسـوی از بخـش               جمع) اردیبهشت

گیـاه  . گیاه شناسی دانشگاه شهید چمران اهـواز شناسـایی گردیـد          
ه هـای آن بـ      س سرشـاخه  آوری شده در سایه خشـک  و سـپ           جمع

ــ  ــی ب ــیاب برق ــیله آس ــد ه وس ــودر درآورده ش جهــت . صــورت پ
کردن استفاده شد که منطبق بـا مصـرف          گیری از روش دم     عصاره

 گرم پـودر گیـاه بـا        10ین منظور   ه ا ب. باشد  سنتی گیاه در منطقه می    
ml 250          ه دقیق 5مدت  ه  ب  آب مقطر مخلوط و حرارت داده شد و 

. ط، عمـل حـرارت دادن ادامـه یافـت         بدون به جوش آمدن مخلـو     
سپس مخلوط در ظرف درپوش دار در دمای اتاق نگهـداری شـد             

.  عبور داده شد   1مخلوط از کاغذ صافی واتمن شماره       . تا سرد شود  
محلول عصاره روی شیشه مسطح گسترده شـد و بـا دمیـدن هـوا از                

گراد، حالل عصاره تبخیر و       درجه سانتی  30 تا 25سشوار با حرارت    
ر عصاره تهیه شد کـه تـا زمـان اسـتفاده در یخچـال نگهـداری                 پود
بـود و بنـابراین غلظـت       % 20نسـبت اسـتخراج عصـاره تـام         . شد  می

mg/ml1 عصاره در حمام معادل mg/ml5از گیاه بوده است . 
موشهای صحرایی مـاده بـالغ و        :آماده سازی بافت و روش کار     

ــژاد   ــاکره از ن ــداد  (Sprague Dawleyب ــر54=تع ــ)  س ه وزن ب
 گرم با زدن ضربه به پشت گردن کشته شده و از بخـش    6/4±205

 جدا نمـوده و در  cm5/1 تا   1طول  ه  میانی شاخهای رحم قطعاتی ب    
 حـــاوی محلـــول تـــایرود و یـــا دیژالـــون) ml10(حمـــام بافـــت 

) De Jalon ( بــه .  گــرم کشــش اولیــه قــرار داده شــدند1تحــت
 سـاعت قبـل از      24توسـین،     موشهای آزمایشهای مربوط به اکسـی     

تزریــق گردیــد ) mg/kg, s.c.5(آزمــایش، اســترادیول والریــت 
.  بــود4/7 محلــول تــایرود pH و ºC30دمــای حمــام بافــت ). 12(

ــایرود  ــامل ) mmol/lبــــر حســــب (ترکیــــب محلــــول تــ شــ
)9/136(NaCl   ، )7/2(KCl   ، )72/0(CaCl2  ،)4/0(NaH2PO4 
 ،)1/2(MgCl2 ،)9/11(NaHCO3 و گلــوکز )یــب و ترک) 55/5

ــول دیژالــون    ، NaCl)154(شــامل ) mmol/lبــر حســب  (محل
)6/5(KCl    ، )3/0(CaCl2  ،)4/1(MgCl2  ،)7/1(NaHCO3  و 

جهـت ایجـاد انقبـاض در رحـم از          ). 13 ، 15(بود  ) 55/5(گلوکز  
ــیم  ــی)mM60(کلرورپتاســـ ــین  ، اکســـ و ) mU/ml10(توســـ

انقباضات به روش ایزومتریـک     . استفاده شد ) mM4(کلرورباریم  

)Dynamometer UF1 Harvard, UK ( وسـیله دسـتگاه   ه و بـ
بـا سـرعت   ) Universal Harvard Osillograph, UK(ثبات 

mm/s1/0     مدت دوره سازگاری یک    . شد   بر روی کاغذ ثبت می
ــر    ــی آن ه ــود و ط ــاعت ب ــویض   15س ــام تع ــول حم ــه محل  دقیق

در (در تمام دوره آزمـایش جریـان حبابهـای اکسـیژن            . گردید  می
در حمـام بافـت برقـرار     ) محلول دیژالـون  (و یا هوا    ) دمحلول تایرو 

، 5/0،  25/0،  125/0(بر حسب مورد از یک و یا چند غلظـت           . بود
یـا   عصاره چند دقیقه قبل از ایجاد انقبـاض  و         ) mg/m8 و   4،  2،  1

. در زمانی که انقباض به حالت کفه رسـیده بـود، اسـتفاده گردیـد              
 رســــپتورهایآنتاگونیســــت غیــــر انتخــــابی   (پروپرانولــــول 

 β -آدرنرژیــک  ( وL-NAME)   ــزیم نیتریــک ــده آن ــار کنن مه
کار بردن عصـاره  ه ب  دقیقه قبل از 10 و  5به ترتیب   ) تازتاکساید سن 

فاصله زمـانی بـین اجـرای دو مرحلـه          . شد  به حمام بافت اضافه می    
.  دقیقه و بازگشت تون بافت بـه سـطح پایـه بـود             20 تا   10آزمایش

  ،)آلمـــان(ول شـــرکت مـــرک کلیـــه نمکهـــای معـــدنی محصـــ
ــول و  ــیگما  L-NAMEپروپرانولـ ــرکت سـ ــا( از شـ و ) آمریکـ

. بودنــد) آلمــان (Weimer Pharmaتوســین از شــرکت  اکســی
در بخش نتـایج و     ) n(تعداد موشهای استفاده شده در هر پروتکل        

 .اند در زیرنویس نمودارها ذکر شده
ضـی  درصد تغییـرات نیـروی انقبا      :روشهای بررسی آماری نتایج   

 محاسـبه  Mean±SEMدر هر یـک از مراحـل تحقیـق بصـورت           
 ANOVAو  ) مقایسه دو گروه   (t-testشد و با آزمونهای آماری      

 05/0 کمتـر از  Pمقایسه شدند و اختالفهای با   ) مقایسه چند گروه  (
 . معنی دار تلقی گردیدند

 نتایج 
اثر عصاره آبی کلپوره بر انقباض ناشـی از کلرورپتاسـیم           

  صحراییدر رحم موش
ابتدا طی دو مرحلـه جداگانـه، از تکـرار پـذیر بـودن و تشـابه                 

 5در مـدت    ) mM60(پاسخهای انقباضـی ناشـی از کلرورپتاسـیم         
ســپس در حضــور  . دقیقــه حضــور آن، اطمینــان حاصــل شــد    

ــه3(کلرورپتاســیم  ــایی  ) دقیق ــای نه ــا غلظته  و 4، 2، 1، عصــاره ب
mg/ml8        نمودار . ه شد  به صورت غیر تجمعی به حمام بافت اضاف

صـورت وابسـته بـه غلظـت سـبب        ه  دهد کـه عصـاره بـ         نشان می  1
 و  n= 8(کاهش نیروی انقباضی ناشی از کلرورپتاسیم شـده اسـت           

0001/0P< .( 
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  ناصری دکتر محمدکاظم غریب
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  مقایسه اثر غلظتهای مختلف عصاره آبی کلپوره بر انقباضات :1نمودار 
  ).n= 8(در رحـم موش صحرایی ) mM60(ناشی از کلرورپتاسیم 

    05/0P<  * 001/0   و P< ** 
عملکرد مهـاری عصـاره کلپـوره بـر انقبـاض ناشـی از              

 کلرورپتاسیم در حضور پروپرانولول 
ابتدا اثر انقباضی کلرورپتاسـیم بـه تنهـایی و سـپس در حضـور               

در مرحلـه   . اثر انقباضی کلرورپتاسیم ثبت شـد     ) mg/ml2(عصاره  
 دقیقـه ایجـاد   5مدت ه  ب µM1 بعد، در محیط پروپرانولول با غلظت     

شد و سپس به ترتیب عصاره و کلرورپتاسیم بـا غلظتهـای قبلـی بـه                
دهــد کــه حضــور   نشــان مــی2نمــودار . حمــام بافــت اضــافه شــد 

 ). n = 7(پروپرانولول تأثیری بر عملکرد مهاری عصاره ندارد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقبـاض  بـر ا  ) mg/ml2(مقایسه اثر مهاری عصاره آبی کلپـوره          :2نمودار
 دقیقـه   5رحم موش صحرایی ناشی از کلرورپتاسیم در غیاب و پــس از            

 *.>n  . (001/0 P = 7( پروپرانولول µM1حضور غلظت 
عملکرد مهـاری عصـاره کلپـوره بـر انقبـاض ناشـی از              

  L-NAMEکلرورپتاسیم در حضور 
ابتدا، اثر انقباضی کلرورپتاسیم بـه تنهـایی و سـپس در حضـور              

در مرحله بعد، .  مجدداً این اثر انقباضی ثبت شد)mg/ml2(عصاره 
 10 ایجـاد شـد و پـس از   L-NAME از µM300در محیط غلظت    

دقیقه در حضور آن به ترتیب عصـاره و کلرورپتاسـیم بـا غلظتهـای         
 دهـد کـه حضـور     نشان مـی 3نمودار . قبلی به حمام بافت اضافه شد     

 L-NAME7(ثیری بر عملکرد مهاری عصاره ندارد ا ت = n.( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بـر انقبـاض    ) mg/ml2(  مقایسه اثر مهاری عصاره آبی کلپوره         :3نمودار  
 دقیقه  10رحم موش صحرایی ناشی از کلرورپتاسیم در غیاب و پــس از            

 * >µM300) 7 = n  .(  001/0 P با غلظت  L-NAMEحضور 
توسین در    اثر عصاره آبی کلپوره بر انقباض ناشی از اکسی        

 یرحم موش صحرای
ابتدا طی دو مرحله جداگانه، از تکرار پذیر بودن و تشابه پاسخ            

 دقیقــه 5در مــدت ) mU/ml10(توســین  انقباضــی ناشــی از اکســی
 توسـین     سـپس در حضـور اکسـی        .حضور آن، اطمینان حاصل شد    

 به صورت   mg/ml8 و   4،  2،  1، عصاره با غلظتهای نهایی      ) دقیقه 3(
دهـد کـه      نشان مـی    4 نمودار   .غیر تجمعی به حمام بافت اضافه شد      

صورت وابسته به غلظت سـبب کـاهش نیـروی انقباضـی            ه  عصاره ب 
 ).>0001/0P و n= 8(ناشی از کلرورپتاسیم شده است 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  مقایسه اثر غلظتهای مختلف عصاره آبی کلپوره بر انقباضات ناشی         :4نمودار   

     ).n = 12. (در رحـــم مـوش صـحرایی   ) mU/ml 10(توسـین   از اکسـی 
 01/0P<  * 0001/0   و P< **.  
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Oxy tocin= 10mU/ml      Extract= 2 mg/ml     Propranolol= 1µM
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*

عملکرد مهاری عصـاره کلپـوره بـر انقبـاض ناشـی از             
 توسین در حضور پروپرانولول  اکسی

بـه تنهـایی و     ) mU/ml10(توسـین     ابتدا اثر انقباضـی اکسـی     
ثبت شد که در این حالـت       ) mg/ml2(سپس در حضور عصاره     

ناشـی از   انقبـاض   ) >0001/0P(عصاره موجـب کـاهش شـدید        
 µM1در مرحله بعـد، در محـیط، غلظـت          . وسین گردید  ت اکسی

 دقیقه ایجاد شد و سپس به ترتیب عصاره         5مدت  ه  پروپرانولول ب 
نمودار . توسین با غلظتهای قبلی به حمام بافت اضافه شد          و اکسی 

دهد کـه حضـور پروپرانولـول اثـر مهـاری ناشـی از                 می  نشان  5
عبـارت دیگـر    ه   بـ   ).n=7(شدت کـاهش داده اسـت       ه  ب عصاره  

حضور پروپرانولول سبب شد تا عصاره نتواند اثر مهاری خود را           
انقباض %  6/90توسین    نشان دهد و پاسخ انقباضی رحم به اکسی       

اگرچه مقایسه آمـاری ایـن      . ناشی از اکسی توسین به تنهایی بود      
، بـا   )>05/0P(دهـد     داری را نشان مـی      دو انقباض اختالف معنی   

بازگشت نیروی انقباضی رحم و عدم توانایی عصـاره         این وجود   
تـر از عـدم       در بروز مهار در حضور پروپرانولول بسـیار مشـخص         

 . باشد تشابه آماری این دو انقباض می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقایســه نیــروی انقباضــی رحــم مــوش صــحرایی ناشــی از  : 5نمــودار 
حضـور  ر  د دقیقـه    3به تنهایی و تأثیر مهـاری       ) mU/ml10(توسین    اکسی

 دقیقه حضور 5بر این انقباض و نیز اثر حضور ) mg/ml2(عصاره کلپوره 
ــت  ــاره   µM1غلظـ ــاری عصـ ــرد مهـ ــر عملکـ ــول بـ  ).n =7( پروپرانولـ

   05/0P<   * 0001/0  و P< . ***. 
عملکرد مهاری عصـاره کلپـوره بـر انقبـاض ناشـی از             

  L-NAMEتوسین در حضور  اکسی
بـه تنهـایی و     ) mU/ml10(توسـین     ابتدا اثر انقباضـی اکسـی     
ــاره    ــور عص ــپس در حض ــد، در   و)mg/ml2(س ــه بع  در مرحل

 دقیقـه ایجـاد     10مـدت   ه   ب µM100 L-NAMEمحیط، غلظت   

توسین با غلظتهای قبلی بـه        شد و سپس به ترتیب عصاره و اکسی       
-Lدهـد کـه حضـور          نشـان مـی    6نمودار  . حمام بافت اضافه شد   

NAME7(دارد ثیری بر عملکرد مهاری عصاره نا ت=n.( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــروی انقباضــی رحــم مــوش صــحرایی ناشــی از  :6نمــودار   مقایســه نی
 دقیقـه حضـور     3بـه تنهـایی و تـأثیر مهـاری          ) mU/ml10(توسین    اکسی

 دقیقـه حضـور   10بر ایـن انقبـاض و نیـز اثـر           ) mg/ml2(عصاره کلپوره   
 L-NAME     با غلظـت µM100          7( بـر عملکـرد مهـاری عصـاره = n.( 

   0001/0 P<.*. 
اثر عصاره کلپوره بر انقباض رحم ناشی از کلرور بـاریم           

 در محیط دارای کلسیم و فاقد کلسیم
در محلول دیژالون دارای کلسیم نرمال، ابتدا طی دو مرحلـه           
جداگانه از تکرارپـذیر بـودن و تشـابه پاسـخ انقباضـی بافـت بـه                 

.  دقیقــه اطمینــان حاصــل شــد5در مــدت ) mM4(کلروربــاریم 
، عصـاره بـا غلظتهـای       ) دقیقـه  3(ضـور کلروربـاریم     سپس در ح  

 به صورت غیر تجمعی     mg/ml2 و   1،  5/0،  25/0،  125/0نهایی  
ه دهد کـه عصـاره بـ         نشان می  7نمودار  . به حمام بافت اضافه شد    

صورت وابسته به غلظت سبب کاهش نیروی انقباضـی ناشـی از             
ــت   ــده اس ــاریم ش ــین  ). >0001/0P و n= 8(کلرورب ــابه هم مش

 در رحم موشهای صحرایی دیگر، تمـام مراحـل فـوق در           روش،
. حمام بافت حـاوی محلـول دیژالـون بـدون کلسـیم تکـرار شـد               

دهد که در این گروه نیـز عصـاره بـه صـورت       نشان می7نمودار  
وابسته به غلظـت انقبـاض ناشـی از کلروربـاریم را کـاهش داده               

مقایسه عملکرد مهـاری عصـاره در ایـن دو محـیط نشـان              . است
 کـه اخـتالف اثـرات از نظـر      mg/ml2جز غلظت   ه  دهد که ب    یم

ولـی،  ) P=053/0( اسـت    ک  آماری به قابل مالحظه بودن نزدیـ      
تفاوت اثرات در سایر غلظتهـا قابـل مالحظـه هسـتند و لـذا، اثـر                 

 .مهاری عصاره در محیط بدون کلسیم کمتر است
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 آبـی کلپـوره بـر         مقایسه اثر مهاری غلظتهای مختلف عصـاره        : 7نمودار  
ــاریم    ــی از کلرورب ــحرایی ناش ــوش ص ــم م در ) mM4(انقباضــات رح

و فاقـد کلسـیم   )  n=7مربعهـای سـیاه،   (محلولهای دیژالون دارای کلسیم 
زمان اضافه کردن عصاره بعد از به کفـه رسـیدن           ). n=6مربعهای سفید ،    (

  .*  >05/0P      انقباض ناشی از کلرورباریم بوده است

 
 حثب

 تجربه حاضر نشان داد که عصاره گیاه کلپوره انقباض          نتایج
ــاریم را  رحــم ناشــی از کلرورپتاســیم، اکســی  توســین و کلرورب

عملکـرد مهـاری عصـاره بـر انقبـاض ناشـی از             . دهـد   کاهش می 
  L-NAMEثیر حضـور پروپرانولـول و   اکلرورپتاسیم تحـت تـ  

ــر ایــن    L-NAMEهمچنــین حضــور . قــرار نگرفــت اثــری ب
با ایـن   . توسین نداشت     ی بر انقباض ناشی از اکسی     عملکرد مهار 

وجــود، حضــور پروپرانولــول موجــب کــاهش شــدید عملکــرد  
صـرف  .  توسین گردیـد    مهاری عصاره بر انقباض ناشی از اکسی      

نظر از مطالبی که در مورد اثرات گیاه کلپوره در کتـب گیاهـان              
دارویی وجود دارد، گزارشهایی در باره اثرات ضد دیابت، ضد           
میکروب، ضد چربی خون، ضـد تـب و ضـد التهـاب ایـن گیـاه               

جـز یـک عنـوان گـزارش علمـی در مـورد        ه  ولی، ب . وجود دارد 
گزارش دیگری در مورد    ) 21(اثرات این گیاه بر حرکات روده       

اثر این گیاه بر عضله صاف مشاهده نشد و لذا امکان مقایسه این             
 پتاسیم خارج   افزایش غلظت . نتایج با سایر گزارشها وجود ندارد     

سلولی با ایجاد دپوالریزاسیون سلولهای عضله صاف، کانالهـای         
 آن در رحم بـه ثبـات رسـیده          Lکلسیمی وابسته به ولتاژ که نوع       

را باز نموده و با افزایش کلسـیم درون سـلولی سـبب     ) 14(است  
مسـدود کننـده کانالهـای کلسـیمی        (وراپامیل  . گردد  انقباض می 

 از بـروز انقبـاض ناشـی از کلرورپتاسـیم           ، مـانع  )وابسته بـه ولتـاژ    
و پیشنهاد شـده اسـت، مـوادی کـه بتواننـد سـبب              ) 11(گردیده    

کاهش انقباض ناشی از کلرورپتاسیم شوند، اثر خود را از طریق           
). 11(انـد     انسداد کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ اعمـال کـرده         

ه بـا   رسد بخشی از عملکرد مهـاری عصـاره کلپـور          لذا به نظر می   
گزارش شده است که پروپرانولول     . همین روش انجام شده باشد    

امـا،  ) 4(شود    کلرورپتاسیم می  از سبب مهار نسبی انقباض ناشی      
 بـه   gبر حسب     (نتایج این تحقیق نشان داد نیروی انقباضی رحم         

ناشی از کلرورپتاسیم در غیاب و در حضور        )  بافت mg100ازاء  
ــر  داری پروپرانولــول تفــاوت معنــی ــا گــزارش اخی ــدارد کــه ب  ن

 آدرنرژیـک سـبب     -فعال کردن رسـپتورهای بتـا       . مغایرت دارد 
ــی  ــردد  شــل شــدن رحــم م ــول  ) 24(گ ــأثیر پروپرانول ــدم ت و ع

ــر انتخــابی رســپتورهای  ( ــر )  آدرنرژیــک- βآنتاگونیســت غی ب
عملکرد مهاری عصاره در مورد انقباض ناشـی از کلرورپتاسـیم           

. باشـد   در این مورد مـی    ) الاقل (مؤید عدم دخالت این رسپتورها    
توسین نیز با پیوند به رسـپتورهای اختصاصـی خـود سـبب            اکسی

 Lافزایش ورود کلسیم از کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ نوع 
 Cو از طرف دیگر با فعال کـردن آنـزیم فسـفولیپاز               ) 20( شده  

شـده کـه بـه      ) IP3(موجب افزایش سنتز اینوزیتول تری فسفات       
شـود    خود موجب رهایش کلسیم از منابع درون سلولی مـی         نوبه  

توسـین،    لذا اثر مهاری عصاره بر انقباض ناشـی از اکسـی          ).  25(
ولی چنانچه  . تواند نتیجه اختالل در یک یا هر دو روش باشد           می

عصاره با ورود خود به درون سلول موجب اختالل در عملکـرد            
IP3   بود، در حـالی   ار میبایست این اثر مهاری پاید       شده باشد می

که در تمام موارد، شستشو و تعویض محلول حمام بافـت سـبب             
رسـد   لـذا بـه نظـر مـی       . گردید  از بین رفتن اثر مهاری عصاره می      

کوالمینهـا فعالیـت    کاتـه . عصاره بر سطح سلول اثـر کـرده باشـد      
ــط    ــده توسـ ــن اثرکاهنـ ــاهش داده و ایـ ــم را کـ ــی رحـ انقباضـ

 . )19(شود  پروپرانولول مهار می
 و  cAMPهمچنین تحریک رسپتورهای بتا موجب افزایش 

توسـین نیـز     از طرف دیگر، اکسی. )10(شود   شل شدن رحم می   
 لـذا احتمـال دارد،      . )19(کنـد    کوالمینها را مهـار مـی       عمل کاته 

عصاره با داشتن خاصـیت آگونیسـتی آدرنرژیـک و بـا افـزایش            
cAMP  ــده ــزایش ) 10( ســبب شــل شــدن رحــم گردی ــی اف ول
cAMP      در حضور ایـن     بنابراین ،دهش ، توسط پروپرانولول مهار 
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 حضــور بــا وجــودتوســین توانســته اســت،  آنتاگونیســت، اکســی
در مـورد   . عصاره، بـار دیگـر اثـر انقباضـی خـود را نشـان دهـد               

ــ  ــاض ناشــی از کلرورپتاســیم و عــدم ت ــر اانقب ــول ب ثیر پروپرانول
یم بدون  عملکرد مهاری عصاره شاید بتوان گفت که کلرورپتاس       

 عمل خود را انجام داده اسـت و         cAMPثیر پذیری و دخالت     ات
ثیر حضور پروپرانولـول قـرار   الذا عملکرد مهاری عصاره تحت ت   

 .  نگرفته است
ــبب     ــلولی س ــز در محــیط خــارج س ــاریم نی ــون ب حضــور ی
جلوگیری از خروج انتشـاری پتاسـیم و دپـوالریزه شـدن غشـاء              

و از طرف دیگر موجب رهایش کلسیم از منـابع          ) 9(سلول شده   
کـه در بخـش نتـایج        طـوری  همان). 16(گردد    درون سلولی می  

ذکر شد عملکرد مهاری عصاره در محیط بدون کلسیم کمتر از           
بـه عبـارت دیگـر اثـر مهـاری قـویتر            . محیط دارای کلسـیم بـود     

عصاره نیاز به کلسـیم خـارج سـلولی داشـته تـا بـا جلـوگیری از                 
هـر چنـد    .  آن سبب کاهش شدیدتر نیروی انقباضی گردد       ورود

 دقیقـه بررسـی شـده       5در مورد کلرورباریم، اثر عصاره پـس از         
مهـار  ) mg/ml2طـور مثـال در غلظـت        ه  بـ  (است ولـی عصـاره      

. توسـین سـبب شـده اسـت         قویتری را بر انقباض ناشی از اکسـی       
و ) 23(توسـین را مهـار کـرده      اثر اکسـی  ) NO(نیتریک اکساید   

ثیر ا گردد اما، در تجربه حاضر، عـدم تـ       سبب شل شدن رحم می    
L-NAME     بیانگر عدم دخالت NO        در مورد نتایج مربـوط بـه 

 .باشد توسین می کلرورپتاسیم و اکسی
ــاه،    ــه یــک گــزارش، از ترکیبــات موجــود در ایــن گی بنــا ب

ثیر ضد انقباضـی ایـن      او ت ) 26(باشد     می quercetinفالوونوئید  
بــه ایــن دو ). 18(رحــم نیــز مطالعــه شــده اســت فالوونوئیــد بــر 

توان اثرات مشاهده شده در تحقیق حاضـر را نتیجـه             گزارش می 
اگر چـه   . عملکرد این فالوونوئید در عصاره گیاه کلپوره دانست       

رسد تحقیق حاضر اثـر عصـاره کلپـوره را بـر انقبـاض             به نظر می  
ناشی از چند محرک در رحم موش صحرایی و نیز تـا حـدودی              

کانیسم اثر آنرا روشن نمـوده اسـت ولـی، یقینـاً تعیـین دقیقتـر                م
ــ  ه مکانیســم ایــن اثــر نیازمنــد اســتخراج مــواد مــؤثره آن و نیــز ب

کارگیری سایر آگونیستها و آنتاگونیستها مـؤثر بـر عضـله رحـم           
توانـد    همچنین بررسی اثـرات آن بـر رحـم حاملـه مـی            . باشد  می

د ایـن گیـاه     ی و یا فوا   زمینه مناسبی برای تحقیق در مورد مضرات      
 .برای زنان حامله باشد
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