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P-17-06
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

هاي صحرایی در بر انقباضات عضالت صاف موشAllium ampeloprasumبررسی اثر 

شرایط آزمایشگاهی و تعیین فیزیولوژي آن

3، محمود رفعیان2صدیقیمهرنوش ، 1محسن مرتضوي، 1احمدآباديمصیب نوري

، شهرکرد، ایراندانشگاه علوم پزشکی شهرکردکمیته تحقیقات دانشجویی،-1
آباد، ایرانآباد، خرمگروه فیزیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی خرم-2

گروه فارماکولوژي، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران-3

در برخی از کتب طب سنتی بر تاثیر .ویژه در کشورهاي درحال توسعه داردههاي گوارشی از جمله اسهال شیوع باالیی ببیماري:مقدمه
انقباضی عصاره هیدروالکلی برگ این گیاه در این تحقیق اثر ضد. استهاي گوارشی تاکید شدهبراي بعضی از بیماريگیاه تره کوهی 

.استیی بررسی شدههاي صحرابر انقباضات ایلئوم موش
، گروه کنترل:هاي مورد نظر شاملگروه. تایی تقسیم شدند8گروه6بهسر موش صحرایی48تعداد مطالعهدر این :هامواد و روش

و ،L-NAMEکننده پروپرانولول، گروه نالوکسان، گروههاي تجمعی عصاره تره کوهی، گروه دریافتکننده غلظتگروه دریافت
جهت بررسی مکانیسم اثر عضله در حمام بافت، انقباضاتپس از بررسی اثر عصاره بر . هاي تجمعی کلرورکلسیم بودندگروه غلظت

و با نیم اینکوبه کرده، درصد تغییرات نیروي انقباضی برروي کاغذ ثبت و محاسبه شد-عصاره، بافت را با پروپرانول، نالوکسان و یا ال
.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتANOVAدو و کايهاي آزمون

صورت وابسته به غلظت انقباضات ایلئوم به)گرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی400و200و100(عصاره تجمعی تره کوهی: هایافته
1پروپرانولول(آدرنرژیک دخالت آنتاگونیست رسپتورهاي بتا). P>001/0(را کاهش داد ) میکروموالر60(وسیله کلرور پتاسیمبه

بر )میکروموالرL-NAME100(اکسایدو مهارکننده سنتز نیتریک) میکروموالر1نالوکسان(، رسپتورهاي اوپیوئیدي )میکروموالر
).P>001/0(دهد دار کاهش میصورت معنیایلئوم نشان داد که پروپرانولول اثر مهاري عصاره بر انقباضات ناشی از کلرور پتاسیم را به

هاي کلسیم وابسته به ولتاژ، بر آدرنرژیک و کانالهاي بتاتواند با اثر بر گیرندهعصاره هیدروالکلی برگ تره کوهی می:گیريجهنتی
.هاي گوارش استفاده کرداز آن در درمان ناراحتیتوانو میفعالیت حرکتی ایلئوم موش صحرایی اثر گذارد 

موش صحرایی، عصاره تره کوهی، ایلئوم:کلیديکلمات
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