
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


P-17-09
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

در فعالیت ضداسپاسمی عصاره بذر جعفري در ایلئوم موش GABAAهاي نقش گیرنده

صحرایی

3محمدرضا زادکرمی، 2، محمد کاظم غریب ناصري1، احمدعلی معاضدي1فریال سواري

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران -1
مرکز تحقیقات فیزیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور، اهواز، ایران-2

گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران-3

اگر چه فعالیت ضداسپاسمی عصاره جعفري گزارش . جعفري یکی از گیاهان دارویی مورد استفاده در اختالالت گوارشی است:مقدمه
بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی دخالت . استاست، با این وجود، مکانیسم عمل عصاره جعفري تا حدودي ناشناخته ماندهشده

باشد که با می عصاره هیدروالکلی بذر جعفري در ایلئوم جدا شده موش صحرایی میدر فعالیت ضداسپاسGABAAهاي گیرنده
.استمنقبض گردیده)KCl(کلرور پتاسیم
و تحت )C°37 ،4/7=pH(در حمام بافت حاوي محلول تیرود اکسیژنه ) cm2(یک قطعه از بخش انتهایی ایلئوم :هامواد و روش

به کمک دستگاه ترانسدیوسر ایزوتونیک )میکروموالر60(قرارگرفت و انقباضات ایلئومی القاءشده با کلرور پتاسیم گرم1کشش 
ترتیب آگونیست و آنتاگونیست گیرنده به(کنندگی عصاره، تأثیر حضور موسیمول و بیکوکولین پس از ارزیابی اثر شل.ثبت گردید
GABAA (ر جعفري بررسی شدبر عملکرد ضدانقباضی عصاره بذ.

) n=7و >001/0P(نتایج ما نشان داد که عصاره جعفري انقباض ایلئوم القاءشده با کلرور پتاسیم را به روش وابسته به غلظت :هایافته
>01/0Pترتیببه(کنندگی بر انقباض ایلئومی القاءشده با کلرور پتاسیم اعمال کردند دو اثر شلموسیمول و بیکوکولین هر. کاهش داد

اثرات افزاینده مشابهی بر عملکرد ضداسپاسمی عصاره GABAAجالب توجه است که آگونیست و آنتاگونیست ). n=7و >05/0Pو 
.کاهش نیافتGABAAطور کلی، اثر ضداسپاسمی عصاره در حضور آگونیست و آنتاگونیست به. داشتند) گرم در هر لیترمیلی2/0(

در عملکرد ضدانقباضی عصاره بذر جعفري بر ایلئوم موش صحرایی دخالت GABAAهاي رسد که گیرندهنظر میبه:نتیجه گیري
.نداشته باشند

، ضداسپاسمی، ایلئوم، موش صحرایی GABAAجعفري، گیرنده :کلمات کلیدي
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