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P-17-24
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

هاي موسکارینی بر انقباضات ایلئوم جداشده موش صحرائی نر بالغنقش گیرنده

3، محمدرضا آخوند2ناصري، محمدکاظم غریب1، احمدعلی معاضدي1رائده توالئی

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

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

آگونیسـت گیرنـده   (کارینی در ایلئوم مـوش صـحرائی در ایـن کـار پژوهشـی اثـر کاربـاکول        هاي موسبا توجه به وجود گیرنده:مقدمه
این گیرنده بـر انقبـاض ایلئـوم مـوش صـحرایی نـر بـالغ مـورد بررسـی          ) موسکارینیآنتاگونیست گیرنده (و اسکوپوالمین ) موسکارینی
.قرارگرفت

موش صحرایی نر بالغ جدا شده و در حمام بافت محتوي محلول تایرود متر از انتهاي ایلئوم سانتی2در این مطالعه :هامواد و روش
، 10-2( هاي گیرد و انقباضات ایلئوم با کلراید پتاسیم القاءشده سپس کارباکول با غلظتگرم قرار می1و تحت کشش ) 0c37(اکسیژنه 

به حمام بافت اضافه شد و ) لیترگرم در میلیمیلی10-6، 10-4، 10-3(هاي و اسکوپوالمین با غلظت) لیترگرم در میلیمیلی4-10، 3-10
.ها بر انقباضات ایلئوم با استفاده از دستگاه اوسیلوگراف هاروارد  ثبت گردیداثرات آن

بین توجهی شده و باعث انقباض قابل) لیترگرم در میلیمیلی10-4، 10-3، 10-2(هاي نتایج نشان دادند که کارباکول در غلظت:هایافته
گرم در میلی10-6، 10-4، 10-3(هاي که اسکوپوالمین در غلظتداري وجود ندارد، در حالیهاي مختلف آن تفاوت معنیغلظت

داري ها تفاوت معنیلیتر آن با سایر غلظتگرم در میلیمیلی10-3شود و بین غلظتموجب کاهش در انقباضات ایلئوم می) لیترمیلی
.وجود دارد

که توجهی در انقباضات شده، در حالیهاي موسکارینی موجب افزایش قابلاحتماال کارباکول از طریق گیرنده:يگیرنتیجه
.باشددر ایلئوم میموسکارینیهاي شود که مؤید حضور گیرندهاسکوپوالمین باعث کاهش انقباضات ایلئوم موش صحرائی نر بالغ می

انقباض، ایلئوم ایزوله، موش صحراییکارباکول، اسکوپوالمین، :کلمات کلیدي
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