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P-17-07
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایرانو بیست و 

عضالت صاف دستگاه بر)Rosa damascena Mill(الکلی گل محمديآبی عصاره تأثیر

صحراییهاي موشگوارش

2محمود رفیعیان،1صادق خلیلیان،1مصیب نوري احمدآبادي

، شهرکرد، ایراندانشگاه علوم پزشکی شهرکردکمیته تحقیقات دانشجویی، -1

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران-2

در طـب سـنتی ایـران   .لذا درمان آن مهـم اسـت  . استویژه در کشورهاي جهان سوم هب،بیماري مهم و عامل مرگیک اسهال :مقدمه
لـذا  .اسـت صورت نگرفتـه آنر یثتأدر موردمطالعه معتبري اما،کاربرد دارد؛گوارشی و اسهال مشکالتبراي درمان گیاه گل محمدي

و مکانیسـم آن  هاي صـحرایی نـژاد ویسـتار   ایلئوم موشانقباضات انقباضی عصاره هیدروالکلی برگ این گیاه براثر ضدپژوهشاین در 
.بررسی شد

گروه6صورت تصادفی بههبهفته 6-8با سن )گرم200-150(سر موش صحرایی48، اياین تحقیق مداخلهدر:هامواد و روش
نالوکسان، گیرندهپروپرانولول، گیرندههاي تجمعی عصاره گل محمدي، غلظتگیرندهکنترل، :هايگروهشامل.تایی تقسیم شدند8

1پروپرانولول (یکژآدرنر-تورهاي بتاپایلئوم با داروهاي آنتاگونیست رسسپس .کلرورکلسیمگیرندهو)L-NAME(نیم-الگیرنده
همچنین . شداینکوبه ) میکرومول100نیم-ال(اکسایدو مهارکننده سنتز نیتریک) میکروموالر1نالوکسان(اوپیوئیدي،)میکروموالر

سپس . اثرات انقباضی با دستگاه ثبات ثبت و درصد تغییرات محاسبه گردیدسپس.گرفتتحت تاثیر دوزهاي متفاوت کلرورکلسیم قرار
داريسطح معنیعنوان هبP<0.05و مقدارآنالیزتست TوANOVAگیري مکرر،هاي پارامتري طرح اندازهآزموننتایج توسط

.شدمنظور
صورت وابسته به دوز انقباضات ایلئوم هب) گرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی1000و500و100(عصاره تجمعی گل محمدي:اهیافته

انقباضات ناشی مهاري عصاره برپروپرانولول و نالوکسان اثر). P>0001/0(را کاهش داد)موالرمیلی60(کلرورپتاسیمناشی از
همچنین کلسیم سبب انقباض بافت . اثري نداشتنیم -ولی ال،)P>001/0(دارکاهش دادصورت معنیهازکلرور پتاسیم را ب

دار کاهش یافتصورت معنیههاي تجمعی عصاره بتوسط غلظتانقباض،دپوالریزه شده توسط کلرورپتاسیم شد و این 
)001/0<P.(

هاي هاي بتا آدرنرژیک، اوپیوئیدي و کانالگیرندهصورت وابسته به دوز با تحریکههیدرو الکلی گل محمدي بعصاره:گیرينتیجه
.کندکلسیمی وابسته به ولتاژ، حرکات ایلئوم موش صحرایی را کم می

گل محمدي، ایلئوم ،اسهال، موش صحرایی:کلیديکلمات
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