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دهیچک
اینکهبهتوجهبا.ندکمیجلوگیريها سلولداخلبهکلسیمورودازغیرفعالوفعالTنوعیکلسیمهايکانالمهارباوراپامیل

صافعضالتیکیمکانفعالیتکاهشوضدانقباضیاثروشودمیاعمالکلسیمیهاي کانالمهارطریقازموادضداسپاسمیاثرات
Satureja hortensis(مرزهاسانسووراپامیلبلوکرکلسیمافزایی هماثرحاضرمطالعه،استشدهدادهنشانمرزهاسانستوسطایلئوم

L.(استفادهبامطالعهایندراست.دادهقراربررسیموردآزمایشگاهیبزرگسفیدموشایلئومکولینرژیکتحریکازجلوگیريبررا
کولیناستیلوسیلههبشدهایجادایزوتونیکانقباضاتبروراپامیلومرزهاسانسمختلفهاي غلظتاثر،فیزیوگرافدستگاهاز
لیاستازی ناشانقباضبرمرزهاسانسووراپامیلمادهدوهرکه دادنشانها یافتهوگرفتقراربررسیموردایلئومدرموالر10- 4

دارمعنیآماريلحاظازکهداشتهانقباضمهاردرافزایی هماثرنیزآنهاهمؤثرغیرهاي غلظتهمچنینوداشتهگیمهارکننداثرکولین
).p<0.05(باشدمی

Satureja hortensis(مرزهاسانسوراپامیل،:کلیديهاي واژه L.(،صافعضلهایلئوم،کولین،استیل،یاسپاسمضد.

مقدمه
باشدمیکلسیمیکانالسدودکنندهمدارويیکوراپامیل

داخلبهکلسیمورودازجلوگیريموجببدندرکه
بردارواینمسدودکنندگیاثرعلتبه؛شودمیها سلول
وقلبعضلهفیبرهايدرکلسیممقدارکلسیمیهاي کانال

کاهشبهمنجردتوانمیکهیابدمیکاهشخونیعروق
درکهگرددخونیقعروشدنگشادوقلبضربانتعداد
ویابدمیافزایشخونجریانوکاهشخونفشارآننتیجه

راهازدارو%90ازشیب.شودمیکاستهنیزقلبکاريباراز
کبد،ازاولعبورسمیمتابوللیدلبهشود.یمجذبی خوراک
Katzung(استدرصد20-35آنی ستیزی فراهم et al.,

تیرهازSatureja hortensisیعلمنامبامرزهگیاه.)2009
نواحیوتبریزایران،غربیشمالنواحیدرکهباشدمینعناع

کنندهتسهیلنیرودهنده،اثردارايورویدمیخراسانمختلف
,Zargari(باشدمیضدکرمواسهالرفعوهضمعمل

کولونالتهابوعفونیهاي اسهالرفعدرهمچنین.)2011
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مناسبیمحتوايدارايگیاهاینگیرد.میرقرااستفادهمورد
کارواکرولدارايآناسانس.باشدمیچربموادوتانناز
,Zargari(باشدمی)%20-25(سیمنو)30%( 2011(.

نوعواسانسمیزاننظرازگیاهمختلفهاي گونه
حسببرودارندزیاديتنوعآندهندهتشکیلهاي ترکیب

اسانسکاربردنیزودهندهیلتشکاجزاءدرصدونوع
مرحلهدرگیاهاینازآمدهبدستاسانسباشد.میمتفاوت
و Ahmadiهايیافتهبراساسکهباشدمیآنگلدهی

مرحلهدرشدهشناساییهاي ترکیب) 2009(همکاران 
%)3/62(کارواکرولو%)2/21(پاراسیمنکاملگلدهی

هايغلظته،هاي انجام شدبررسیبراساس.باشندمی
واسپاسمولیتیکاثردارايمرزهاسانسمختلف

Hejazian(باشدمیایلئومبراسپاسمودیکآنتی et al.,

2014b.(وکلسیمبهوابسته،صافعضالتانقباضATP

صافعضالتدری سارکوپالسممیکلسافزایش.باشدمی
میوزینسرفسفریالسیونوکینازمیوزینشدنفعالموجب 

نیرويبنابراین،باشد.میانقباضآنحاصلوودشمی
یونغلظتبهزیاديبستگیمعموالًصافعضلهانقباض
موجببتواندکهی عاملهروداردسلولیخارجمایعکلسیم
پاسخشودی عضالنهاي سلولداخلهبمیکلسورودکاهش
Parnas(دهدمیکاهشراآنی انقباض et al., 2009(.

انقباضاتکنندهلیتعدیشتر سازوکارهاي که بطوريبه
مهارواسطهبه راخوداثراتگوارشلولهصافعضالت

Cavalcante(کنندمیاعمالکلسیمیهاي کانال Fde et al.,

Nagao؛ 2010 et al., ضدانقباضیاثربهتوجهبا).2011
Hejazian(گوارشدستگاهبراسانساین et al., 2014b(

ووراپامیلدارويافزایی هماثربررسیضرحامطالعههدف
سفیدموشایلئومدرایزوتونیکانقباضاتبرمرزهاسانس

.باشدمیآزمایشگاهی

روشهاومواد
نمونهتهیهروش

خشکی اهیگنمونهگرم100اسانس،استخراجبراي 
و کشاورزيتحقیقاتمرکزتأییدموردکهمرزهگیاهشده

قرار)TARI-58416(شمارهبهدیزمنابع طبیعی استان 
سومدوتاآن،بهبعد وشدختهیرریتقطبالندر،بودگرفته
دستگاهبهبالنسپسگردید،اضافهمقطرآببالنحجم

اسانسلیترمیلی5آندادنحرارتباوشدمتصلکلونجر
ي نگهدارخچالیدرآزمایشزمانتاوشد جداهآمدبدست

.شد

3شیآزماانجامروش
درویستارنژادنرییصحراهايموشازمطالعهایندر

درحیواناتگردید.استفادهگرم250-270وزنیمحدوده
وروشناییساعت12نوريدوره استانداردشرایط

آببهمناسبدسترسیباC˚22دمايوتاریکیساعت12
ابکاراصولبامطابقمداخالتکلیهشدند.نگهداريغذاو

شهیدپزشکیعلومدانشگاهمصوبآزمایشگاهیحیوانات
شد.انجامصدوقی
وکتامینمخلوطتوسطحیواناتکردنبیهوشازپس
وگردیدجدالئوم)ی(ارودهي انتهابخشازی قطعاتزیالزین

رودیتمحلولدرشیآزماانجامتاکردن زیتمازپس
کیعاتقطلئومیاانقباضاتی بررسبراي شدند.ي نگهدار

توسطراآنطرفکیوکردهجدارارودهازي متریسانت
محلولي حاوبافتحمامی داخلمحفظهنییپاقسمتبهنخ

NaCl(رودیت 8g/L ،KCl 0.2g/L ،CaCl2 0.2g/L ،
MgCl2 0.1g/L ،NaH2PO4 0.05g/L ،NaHCO3 1g/L و

D.glucose 1g/L(کیبهراآنگریدسرومتصل
،بودمرتبطوگرافیزیفدستگاهباکهکیونزوتیاوسریترانسد
توسطرودیتمحلولش،یآزماطولتمامدر.کردیموصل

وشدی هوادهکیکربونگاز% 5وژنیاکس%95ازی مخلوط
تیوضعبهدستگاهدنیرسي براکهقهیدق20حدودازپس

دستگاهتوسطلئومیاکیزوتونیاانقباضاتبودالزمتعادل
دورههردر.شدثبت)Bioscience(الهکانکیوگرافیزیف

موردغلظتباشیآزماموردهاي محلولازی کیشیآزما
ثبتلئومیاانقباضبرآناثروشداضافهبافتحمامبهنظر
محلولبانظرموردبافتش،یآزمادورههرازپسد.یگرد

شیآزمابافت،بودنفعالصورتدروشستشوتازهرودیت
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ی بافتنمونه5ي روبرمحلولهرآنگاه د.شانجامي بعد
نیانگیمرويبري آمارلیتحلوهیتجزوشدهی بررس

.انجام گردیدنیکوللیاستازی ناشانقباضدرصد
هايگروهبههانمونه،مذکورداروهاياثربررسیبراي 

شدند:تقسیمزیر
کولیناستیلگروه- 1
میکرومول1دوزباوراپامیلگروه- 2
میکرومول2دوزباپامیلوراگروه- 3
میکرومول4دوزباوراپامیلگروه- 4
لیترمیلیدرنانوگرم25دوزبامرزهگروه- 5
لیترمیلیدرنانوگرم50دوزبامرزهگروه- 6
لیترمیلیدرنانوگرم100دوزبامرزهگروه- 7
لیترمیلیدرنانوگرم200دوزبامرزهگروه- 8
میکرومول1دوزباوراپامیلکنندهدریافتگروه- 9

لیترمیلیدرنانوگرم25دوزبامرزه+

ضداسپاسمیآثارشیآزما
حداکثرابتداروشایندراسپاسمولیتیک،آثار

نیکوللیاستازاستفادهبارالئومیاکیزوتونیاانقباضات
وقبلمطالعاتکردیم. ایجادموالر10- 4آلمان)- (مرك

استیلازستفادهاکهدادنشانماگروهمطالعهازجمله
درراانقباضحداکثرایجادتواناییمذکوردوزباکولین
Hejazian(داردایلئومعضله et al., 2014a(.درسپس

وراپامیلمختلفهاي محلولاثرشیآزمادورههر
شدهایجادانقباضاتبررامرزهاسانسوآلمان)- (مرك

کردیم.ثبتلئومیادر

يآمارلیتحلوهیتجزوجینتاي آورجمعروش
SPSSافزارنرمازها دادهتحلیلوتجزیهمنظوربه

اریمعانحراف±نیانگیمصورتهبجینتاوشداستفاده
قلمانحرافمترمیلیصورتهبی انقباضتیوضعرییتغدرصد

زیآنالآزمونازاستفادهباودیگردنییتعمحلولهري برا
ارزش.شدسهیمقای وکتآزمونپسوطرفهکیانسیوار

)p<0.05(دراختالفبودنداریمعني براي اریمععنوانبه
است.شدهگرفتهنظر

نتایج
اثرباایلئومانقباضاتشدتبروراپامیلاسپاسمولیتیکاثر

کولیناستیل
شدتبروراپامیلاسپاسمولیتیکاثراتبررسی
نشانموالر10-4دوزباکولینلیاستازی ناشانقباضات

شدتوراپامیلمیکرومولدوویکغلظتکهدهدمی
و%9میزانبهتیبتربهراکولیناستیلازناشیاضانقب
دارمعنیآماريلحاظازکاهشاینکهدهدمیکاهش15%
آنمیکرومول4غلظتکهحالیدر.)1(شکل باشدنمی

هدادکاهش%78میزانبهراکولیناستیلازناشیانقباضات
).p<0.05(باشدمیدارمعنیآماريلحاظازکه

اثر اسپاسمولیتیک اسانس مرزه بر شدت انقباضات ایجاد 
وسیله استیل کولینشده به

در مرحله بعد، اثر اسپاسمولیتیک دوزهاي مختلف 
اسانس مرزه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بخش از 

50و 25مطالعه نشان داد که اسانس مرزه با غلظت 
لیتر داراي اثرات اسپاسمولیتیک نسبتاً ضعیفی نانوگرم/میلی

باشد، اما زمانی که دار نمیاست که از لحاظ آماري معنی
دوزهاي باالتر مرزه مورد استفاده قرار گرفت پاسخ متفاوتی 

200و 100). استفاده از غلظت 2مشاهده شد (شکل 
ترتیب ات را بهلیتر این اسانس شدت انقباضنانوگرم بر میلی

دهد که از لحاظ آماري % کاهش می82% و 33به میزان 
).p<0.05باشد (دار میمعنی
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کولیناستیلازناشیانقباضاتبرمیکرومول4و1،2دوزهايباوراپامیلاسپاسمولیتیکاثرمقایسه-1شکل 
)n=5(موالر10- 4دوزبا

باشد.میp<0.01دهندهنشان،**

تریلیلیم/نانوگرم200و25،50،100هاي غلظتبامرزهاسانساسپاسمولیتیکاثرمقایسه-2شکل 
)n=5(موالر10-4دوزبانیکوللیاستازیناشانقباضاتبر

د.نباشمیp<0.01دهندهنشان،**وp<0.05دهندهنشان،*

**
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بروراپامیلومرزهاسانسهمؤثرغیردوزافزاییهماثر
کولیناستیلوسیلههبشدهایجادانقباضاتشدت

ازاستفادهشددادهنشانقبلقسمتدرکهطورهمان
دوزبامرزههمچنینومیکرومول1دوزباوراپامیل

شدتدرداريمعنیکاهشلیترمیلیدرنانوگرم25
منظوربهبنابراین،نکردایجادکولیناستیلازناشیانقباضات

دوزهايازترکیبدوایناحتمالیسینرژیسماثربررسی
3شکلدرکهگونههمان.شداستفادهمأتوصورتبهمذکور

بهمرزهاسانسغیرمؤثرهدوزتجویزاستشدهدادهنشان
استیلازناشیانقباضشدتوراپامیلغیرمؤثرهدوزهمراه
بامقایسهدرکاهشاینکهدادهکاهش%میزانبهراکولین

همچنین).p<0.01(باشدمیدارمعنیکولیناستیلهگرو
داروهامأتوکنندهدریافتگروهدرانقباضاتشدتکاهش

بهراوراپامیلیاومرزهاسانسکههاییگروهبامقایسهدر
.)p<0.05(استدارمعنینیزکردنددریافتتنهایی

لیترنانوگرم/میلی25غلظتاضافهبهمیکرومولیکدوزبااپامیلورغیرمؤثرهدوزهاياسپاسمولیتیکاثرمقایسه-3شکل
)n=5(موالر10- 4دوزباکولیناستیلازناشیانقباضدضبرمرزهاسانس

باشد.میp<0.01دهندهنشان،**

بحث
ازاستفادهکهدادنشانمطالعهاینازحاصلنتایج
باضاتانقشدتمرزهاسانسنانوگرم200و100دوزهاي

پاییندوزهايدرامادهدمیکاهشراکولیناستیلازناشی
نیزوراپامیلمورد در.دهدمیننشانانقباضاتاینبراثري
اسپاسمولیتیکاثراتتوانستدارومیکروموالر4دوزتنها

اسانساینهمؤثرغیردوزتوأم استفادههمچنیندهد.نشان
دتوانمیکلسیمیکانالکربلویکعنوانهبوراپامیلهمراهبه

دهد.نشانداريمعنیاسپاسمولیتیکاثرات

غشاي.باشدیمکلسیمبهوابستهصافعضالتانقباض
بهوابستهداردریچهکلسیمیهايکانالدارايصافهعضل
ازخودییالکتروشیمیاشیبجهتدرکلسیمواستولتاژ
تاندکمیحرکتداخلسمتبهکلسیمیهايکانالطریق

ی انقباضقدرتشیافزابهآزادکلسیمغلظتافزایشبا
موجببتواندکهی عاملهر.کندکمکصافعضالت
پاسخشودی عضالنهايسلولداخلهبمیکلسورودکاهش
Parnas(دهدمیکاهشراآنی انقباض et al., 2009.(

کلسیمیهايکانالمهارکنندهیکعنوانهبوراپامیل
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طوريبه،شوددوزبهوابستهانقباضمهارموجبدتوانمی
رمیکروموال4غلظتدردارواینمطالعهایندرکه

بهراموالر10- 4دوزباکولیناستیلازناشیانقباضات
نتایجباهمسونتایجاینکهاستدادهکاهش%78نامیز

این.باشدمی)2010همکاران (وLeonhardtمطالعه
Pterodonاهیگارفرّيهانروغاثرمحققان

polygalaeflorusمیزانونیکوللیاستازیناشانقباضبر
لیوراپاماثربارانتایجودادهقرارآزمایشموردرامیکلس
اینيمهاراثرکهدادنشانآنان نتایج.کردندسهیمقا

وبودهعضالتبرریثأتازیناشرودهانقباضبرترکیب
وشدهانجامیسلولدرونسازوکاراسطهوباکاملطورهب

میکلسورودکاهشموجبرابطهنیادرارفرّيهاروغن
توسطکهدیگريبررسیدر.اندشدهتوپالسمیسداخلهب

Brankovicارفرّهايروغنرويبر)2009(همکارانو
Calaminthaگیاه glandulosaدررا آننقشانجام شده
نشانودادهقرارتأییدموردکلسیمیهايکانالمهار
برمهارياثریکدارايارفرّهايروغنکه دندهمی

برگشتقابلشستشوازپسکهبودهایلئومانقباض
رارودهبافتروغناینکهاستاینمؤیداینوباشدمی

و؛استمؤثرپتاسیمازناشیانقباضبرونکرده تخریب
موجبپتاسیمافزایشاستشدهمشخصکهگونههمان
وشدهءغشاولتاژبهمتکیکلسیمیهايکانالشدنفعال
فوق،اثربهتوجهبابنابراین؛ کندمیزیادراکلسیمورود

داخلهبکلسیمورودمهارطریقازارفرّهايروغن
راکلسیمپاسخغلظتمنحنیوگذاشتهاثرسارکوپالسم

باعثوبودهوراپامیلاثرمشابهعملاینکهدادهکاهش
رويبرکهباشدمیکلسیمیهايکانالبرآنتاگونیستیعمل

اثروداشتهاثرنیزایلئومخودبخوديفعالیت
Brankovic(شودمیاعمالراهاینازآناسپاسمولیتیک

et al., نشان) 2007(همکارانوMahieuبررسی).2009
روغندارايکهییداروگیاهانازبعضیتأثیرکه دهدمی
transient(زودگذرهايکانالطریقازباشندمیارفرّ

receptor potential channels: TRP(داروهااینوبوده
ایفاراخودنقشآنفراهمیوکلسیمرهایشکنترلدر

یونیهايکانالازبزرگیدستهTRPهايکانالکنند.می
د هماننفیزیولوژیکهايفعالیتازبسیاريکههستند

کنند.میکنترلرابویاییوییشنوافشار،لمس،انقباض،
ازکلسیموسدیمهدایتواسطهTRPی ونیکاتهايکانال
اینهدایتوباشندیمسیتوپالسمبهیپالسمایءغشاطریق

پذیرتحریکهايسلولشدندپالریزهبرايهایون
Song(ضروریست & Yuan, وسیلههبهاکانالاین).2010

رودهصافعضالتدرموسکارینیهاي گیرندهریکتح
بهواستعضالتاینانقباضآنحاصلکهشوندمیفعال

رودهحرکاتویافتهافزایشکلسیمهدایتآنموجب
هايبخشدربیشترمذکورهايکانالشود.میتشدید
ابتدايهايبخشدرودنداروجودایلئومیعنیرودهانتهاي

Tsvilovskyy(شودمیدیده ترکممعدهدروآن et al.,

ارفرّهايروغننقشخصوصدرفوقهايبررسی).2009
سازوکار مهمترینکهاستواقعیتاینمبین
مهارگوارشلولهصافعضلهبراسپاسمودیکآنتی
ورودازي ریجلوگوولتاژبهمتکیکلسیمیهايکانال

.باشدیمهانالکااینطریقازی عضالنبریفداخلبهکلسیم
درکارواکرولازیباالیغلظتکهاستدادهنشانمطالعات
Ahmadi(داردوجودمرزهاسانس et al., از.)2009
تحقیقاتکارواکرولاسپاسمولیتیکاثرمورد درطرفی
کانالهايمهارطریقازکارواکرولکهدهدمینشانگذشته

Parnas(گذرا et al., هايکانالرمهاهمچنینو)2009
Earley(کلسیمی et al., حساسیتکاهشنیزو)2010

اثراتدتوانمیکلسیمبهعضلهانقباضیاجزا
Peixoto(دهدنشاناسپاسمولیتیک et al., البته .)2010

نیزدیگرارفرّهايروغنازبعضیتوسطکلسیمورودمهار
Leonhardt(استشدهدادهنشان et al., ؛2010

Brankovic et al., اینگرفتننظردربابنابراین .)2009
مرزهاسانسدرباالیینسبتاًددرصباکارواکرولکهنکته

اسانساسپاسمولیتیکآثارازايعمدهبخشداردوجود
کارواکرولوسیلهبهاستممکنرودهانقباضاتبرمرزه

همؤثرغیردوزاینکهبهتوجهباهمچنینباشد.انجام شده
اثراتتوانستوراپامیلهمؤثرغیردوزهمراهبهاسانساین
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The inhibitory synergistic effects of verapamil and Satureja
hortensis essential oil on cholinergic contraction of rat ileum
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Abstract
Verapamil inhibits the cytosolic calcium content by blocking both activated and inactivated

T-type calcium. Regarding the spasmolytic effect of materials caused by blockage of calcium
channels and due to the inhibitory effect of Satureja hortensis L. on ileum smooth muscle
contraction. The present study was designed to find out the synergistic effects of calcium
blocker verapamil and Satureja essential oil on inhibition of cholinergic contraction in male
rat’s ileum. In this study, by using an oscillographic device, the effects of different
concentration of Satureja essential oil and verapamil were examined on isotonic contraction of
ileum induced by acetylcholine10-4M. Our results showed that both verapamil and Satureja
essential oils inhibited acetylcholine-induced contraction of ileum. In addition, their ineffective
doses had synergistic spasmolytic effects, which were statistically significant (p<0.05).

Keywords: Verapamil, Satureja hortensis L., essential oil, spasmolythic, acetylcholine, ileum,
smooth muscle.
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1394خرداد: پذیرشتاریخ1394خرداد: نهاییاصالحتاریخ1393دي: دریافتتاریخ

دهیچک
اینکهبهتوجهبا.ندکمیجلوگیريها سلولداخلبهکلسیمورودازغیرفعالوفعالTنوعیکلسیمهايکانالمهارباوراپامیل

صافعضالتیکیمکانفعالیتکاهشوضدانقباضیاثروشودمیاعمالکلسیمیهاي کانالمهارطریقازموادضداسپاسمیاثرات
Satureja hortensis(مرزهاسانسووراپامیلبلوکرکلسیمافزایی هماثرحاضرمطالعه،استشدهدادهنشانمرزهاسانستوسطایلئوم

L.(استفادهبامطالعهایندراست.دادهقراربررسیموردآزمایشگاهیبزرگسفیدموشایلئومکولینرژیکتحریکازجلوگیريبررا
کولیناستیلوسیلههبشدهایجادایزوتونیکانقباضاتبروراپامیلومرزهاسانسمختلفهاي غلظتاثر،فیزیوگرافدستگاهاز
لیاستازی ناشانقباضبرمرزهاسانسووراپامیلمادهدوهرکه دادنشانها یافتهوگرفتقراربررسیموردایلئومدرموالر10- 4

دارمعنیآماريلحاظازکهداشتهانقباضمهاردرافزایی هماثرنیزآنهاهمؤثرغیرهاي غلظتهمچنینوداشتهگیمهارکننداثرکولین
).p<0.05(باشدمی

Satureja hortensis(مرزهاسانسوراپامیل،:کلیديهاي واژه L.(،صافعضلهایلئوم،کولین،استیل،یاسپاسمضد.

مقدمه
باشدمیکلسیمیکانالسدودکنندهمدارويیکوراپامیل

داخلبهکلسیمورودازجلوگیريموجببدندرکه
بردارواینمسدودکنندگیاثرعلتبه؛شودمیها سلول
وقلبعضلهفیبرهايدرکلسیممقدارکلسیمیهاي کانال

کاهشبهمنجردتوانمیکهیابدمیکاهشخونیعروق
درکهگرددخونیقعروشدنگشادوقلبضربانتعداد
ویابدمیافزایشخونجریانوکاهشخونفشارآننتیجه

راهازدارو%90ازشیب.شودمیکاستهنیزقلبکاريباراز
کبد،ازاولعبورسمیمتابوللیدلبهشود.یمجذبی خوراک
Katzung(استدرصد20-35آنی ستیزی فراهم et al.,

تیرهازSatureja hortensisیعلمنامبامرزهگیاه.)2009
نواحیوتبریزایران،غربیشمالنواحیدرکهباشدمینعناع

کنندهتسهیلنیرودهنده،اثردارايورویدمیخراسانمختلف
,Zargari(باشدمیضدکرمواسهالرفعوهضمعمل

کولونالتهابوعفونیهاي اسهالرفعدرهمچنین.)2011
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مناسبیمحتوايدارايگیاهاینگیرد.میرقرااستفادهمورد
کارواکرولدارايآناسانس.باشدمیچربموادوتانناز
,Zargari(باشدمی)%20-25(سیمنو)30%( 2011(.

نوعواسانسمیزاننظرازگیاهمختلفهاي گونه
حسببرودارندزیاديتنوعآندهندهتشکیلهاي ترکیب

اسانسکاربردنیزودهندهیلتشکاجزاءدرصدونوع
مرحلهدرگیاهاینازآمدهبدستاسانسباشد.میمتفاوت
و Ahmadiهايیافتهبراساسکهباشدمیآنگلدهی

مرحلهدرشدهشناساییهاي ترکیب) 2009(همکاران 
%)3/62(کارواکرولو%)2/21(پاراسیمنکاملگلدهی

هايغلظته،هاي انجام شدبررسیبراساس.باشندمی
واسپاسمولیتیکاثردارايمرزهاسانسمختلف

Hejazian(باشدمیایلئومبراسپاسمودیکآنتی et al.,

2014b.(وکلسیمبهوابسته،صافعضالتانقباضATP

صافعضالتدری سارکوپالسممیکلسافزایش.باشدمی
میوزینسرفسفریالسیونوکینازمیوزینشدنفعالموجب 

نیرويبنابراین،باشد.میانقباضآنحاصلوودشمی
یونغلظتبهزیاديبستگیمعموالًصافعضلهانقباض
موجببتواندکهی عاملهروداردسلولیخارجمایعکلسیم
پاسخشودی عضالنهاي سلولداخلهبمیکلسورودکاهش
Parnas(دهدمیکاهشراآنی انقباض et al., 2009(.

انقباضاتکنندهلیتعدیشتر سازوکارهاي که بطوريبه
مهارواسطهبه راخوداثراتگوارشلولهصافعضالت

Cavalcante(کنندمیاعمالکلسیمیهاي کانال Fde et al.,

Nagao؛ 2010 et al., ضدانقباضیاثربهتوجهبا).2011
Hejazian(گوارشدستگاهبراسانساین et al., 2014b(

ووراپامیلدارويافزایی هماثربررسیضرحامطالعههدف
سفیدموشایلئومدرایزوتونیکانقباضاتبرمرزهاسانس

.باشدمیآزمایشگاهی

روشهاومواد
نمونهتهیهروش

خشکی اهیگنمونهگرم100اسانس،استخراجبراي 
و کشاورزيتحقیقاتمرکزتأییدموردکهمرزهگیاهشده

قرار)TARI-58416(شمارهبهدیزمنابع طبیعی استان 
سومدوتاآن،بهبعد وشدختهیرریتقطبالندر،بودگرفته
دستگاهبهبالنسپسگردید،اضافهمقطرآببالنحجم

اسانسلیترمیلی5آندادنحرارتباوشدمتصلکلونجر
ي نگهدارخچالیدرآزمایشزمانتاوشد جداهآمدبدست

.شد

3شیآزماانجامروش
درویستارنژادنرییصحراهايموشازمطالعهایندر

درحیواناتگردید.استفادهگرم250-270وزنیمحدوده
وروشناییساعت12نوريدوره استانداردشرایط

آببهمناسبدسترسیباC˚22دمايوتاریکیساعت12
ابکاراصولبامطابقمداخالتکلیهشدند.نگهداريغذاو

شهیدپزشکیعلومدانشگاهمصوبآزمایشگاهیحیوانات
شد.انجامصدوقی
وکتامینمخلوطتوسطحیواناتکردنبیهوشازپس
وگردیدجدالئوم)ی(ارودهي انتهابخشازی قطعاتزیالزین

رودیتمحلولدرشیآزماانجامتاکردن زیتمازپس
کیعاتقطلئومیاانقباضاتی بررسبراي شدند.ي نگهدار

توسطراآنطرفکیوکردهجدارارودهازي متریسانت
محلولي حاوبافتحمامی داخلمحفظهنییپاقسمتبهنخ

NaCl(رودیت 8g/L ،KCl 0.2g/L ،CaCl2 0.2g/L ،
MgCl2 0.1g/L ،NaH2PO4 0.05g/L ،NaHCO3 1g/L و

D.glucose 1g/L(کیبهراآنگریدسرومتصل
،بودمرتبطوگرافیزیفدستگاهباکهکیونزوتیاوسریترانسد
توسطرودیتمحلولش،یآزماطولتمامدر.کردیموصل

وشدی هوادهکیکربونگاز% 5وژنیاکس%95ازی مخلوط
تیوضعبهدستگاهدنیرسي براکهقهیدق20حدودازپس

دستگاهتوسطلئومیاکیزوتونیاانقباضاتبودالزمتعادل
دورههردر.شدثبت)Bioscience(الهکانکیوگرافیزیف

موردغلظتباشیآزماموردهاي محلولازی کیشیآزما
ثبتلئومیاانقباضبرآناثروشداضافهبافتحمامبهنظر
محلولبانظرموردبافتش،یآزمادورههرازپسد.یگرد

شیآزمابافت،بودنفعالصورتدروشستشوتازهرودیت
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ی بافتنمونه5ي روبرمحلولهرآنگاه د.شانجامي بعد
نیانگیمرويبري آمارلیتحلوهیتجزوشدهی بررس

.انجام گردیدنیکوللیاستازی ناشانقباضدرصد
هايگروهبههانمونه،مذکورداروهاياثربررسیبراي 

شدند:تقسیمزیر
کولیناستیلگروه- 1
میکرومول1دوزباوراپامیلگروه- 2
میکرومول2دوزباپامیلوراگروه- 3
میکرومول4دوزباوراپامیلگروه- 4
لیترمیلیدرنانوگرم25دوزبامرزهگروه- 5
لیترمیلیدرنانوگرم50دوزبامرزهگروه- 6
لیترمیلیدرنانوگرم100دوزبامرزهگروه- 7
لیترمیلیدرنانوگرم200دوزبامرزهگروه- 8
میکرومول1دوزباوراپامیلکنندهدریافتگروه- 9

لیترمیلیدرنانوگرم25دوزبامرزه+

ضداسپاسمیآثارشیآزما
حداکثرابتداروشایندراسپاسمولیتیک،آثار

نیکوللیاستازاستفادهبارالئومیاکیزوتونیاانقباضات
وقبلمطالعاتکردیم. ایجادموالر10- 4آلمان)- (مرك

استیلازستفادهاکهدادنشانماگروهمطالعهازجمله
درراانقباضحداکثرایجادتواناییمذکوردوزباکولین
Hejazian(داردایلئومعضله et al., 2014a(.درسپس

وراپامیلمختلفهاي محلولاثرشیآزمادورههر
شدهایجادانقباضاتبررامرزهاسانسوآلمان)- (مرك

کردیم.ثبتلئومیادر

يآمارلیتحلوهیتجزوجینتاي آورجمعروش
SPSSافزارنرمازها دادهتحلیلوتجزیهمنظوربه

اریمعانحراف±نیانگیمصورتهبجینتاوشداستفاده

قلمانحرافمترمیلیصورتهبی انقباضتیوضعرییتغدرصد
زیآنالآزمونازاستفادهباودیگردنییتعمحلولهري برا
ارزش.شدسهیمقای وکتآزمونپسوطرفهکیانسیوار

)p<0.05(دراختالفبودنداریمعني براي اریمععنوانبه
است.شدهگرفتهنظر

نتایج
اثرباایلئومانقباضاتشدتبروراپامیلاسپاسمولیتیکاثر

کولیناستیل
شدتبروراپامیلاسپاسمولیتیکاثراتبررسی
نشانموالر10-4دوزباکولینلیاستازی ناشانقباضات

شدتوراپامیلمیکرومولدوویکغلظتکهدهدمی
و%9میزانبهتیبتربهراکولیناستیلازناشیاضانقب
دارمعنیآماريلحاظازکاهشاینکهدهدمیکاهش15%
آنمیکرومول4غلظتکهحالیدر.)1(شکل باشدنمی

هدادکاهش%78میزانبهراکولیناستیلازناشیانقباضات
).p<0.05(باشدمیدارمعنیآماريلحاظازکه

اثر اسپاسمولیتیک اسانس مرزه بر شدت انقباضات ایجاد 
وسیله استیل کولینشده به

در مرحله بعد، اثر اسپاسمولیتیک دوزهاي مختلف 
اسانس مرزه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بخش از 

50و 25مطالعه نشان داد که اسانس مرزه با غلظت 
لیتر داراي اثرات اسپاسمولیتیک نسبتاً ضعیفی نانوگرم/میلی

باشد، اما زمانی که دار نمیاست که از لحاظ آماري معنی
دوزهاي باالتر مرزه مورد استفاده قرار گرفت پاسخ متفاوتی 

200و 100). استفاده از غلظت 2مشاهده شد (شکل 
ترتیب ات را بهلیتر این اسانس شدت انقباضنانوگرم بر میلی

دهد که از لحاظ آماري % کاهش می82% و 33به میزان 
).p<0.05باشد (دار میمعنی
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کولیناستیلازناشیانقباضاتبرمیکرومول4و1،2دوزهايباوراپامیلاسپاسمولیتیکاثرمقایسه-1شکل 
)n=5(موالر10- 4دوزبا

باشد.میp<0.01دهندهنشان،**

تریلیلیم/نانوگرم200و25،50،100هاي غلظتبامرزهاسانساسپاسمولیتیکاثرمقایسه-2شکل 
)n=5(موالر10-4دوزبانیکوللیاستازیناشانقباضاتبر

د.نباشمیp<0.01دهندهنشان،**وp<0.05دهندهنشان،*

**
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بروراپامیلومرزهاسانسهمؤثرغیردوزافزاییهماثر
کولیناستیلوسیلههبشدهایجادانقباضاتشدت

ازاستفادهشددادهنشانقبلقسمتدرکهطورهمان
دوزبامرزههمچنینومیکرومول1دوزباوراپامیل

شدتدرداريمعنیکاهشلیترمیلیدرنانوگرم25
منظوربهبنابراین،نکردایجادکولیناستیلازناشیانقباضات

دوزهايازترکیبدوایناحتمالیسینرژیسماثربررسی
3شکلدرکهگونههمان.شداستفادهمأتوصورتبهمذکور

بهمرزهاسانسغیرمؤثرهدوزتجویزاستشدهدادهنشان
استیلازناشیانقباضشدتوراپامیلغیرمؤثرهدوزهمراه
بامقایسهدرکاهشاینکهدادهکاهش%میزانبهراکولین

همچنین).p<0.01(باشدمیدارمعنیکولیناستیلهگرو
داروهامأتوکنندهدریافتگروهدرانقباضاتشدتکاهش

بهراوراپامیلیاومرزهاسانسکههاییگروهبامقایسهدر
.)p<0.05(استدارمعنینیزکردنددریافتتنهایی

لیترنانوگرم/میلی25غلظتاضافهبهمیکرومولیکدوزبااپامیلورغیرمؤثرهدوزهاياسپاسمولیتیکاثرمقایسه-3شکل
)n=5(موالر10- 4دوزباکولیناستیلازناشیانقباضدضبرمرزهاسانس

باشد.میp<0.01دهندهنشان،**

بحث
ازاستفادهکهدادنشانمطالعهاینازحاصلنتایج
باضاتانقشدتمرزهاسانسنانوگرم200و100دوزهاي

پاییندوزهايدرامادهدمیکاهشراکولیناستیلازناشی
نیزوراپامیلمورد در.دهدمیننشانانقباضاتاینبراثري
اسپاسمولیتیکاثراتتوانستدارومیکروموالر4دوزتنها

اسانساینهمؤثرغیردوزتوأم استفادههمچنیندهد.نشان
دتوانمیکلسیمیکانالکربلویکعنوانهبوراپامیلهمراهبه

دهد.نشانداريمعنیاسپاسمولیتیکاثرات

غشاي.باشدیمکلسیمبهوابستهصافعضالتانقباض
بهوابستهداردریچهکلسیمیهايکانالدارايصافهعضل
ازخودییالکتروشیمیاشیبجهتدرکلسیمواستولتاژ
تاندکمیحرکتداخلسمتبهکلسیمیهايکانالطریق

ی انقباضقدرتشیافزابهآزادکلسیمغلظتافزایشبا
موجببتواندکهی عاملهر.کندکمکصافعضالت
پاسخشودی عضالنهايسلولداخلهبمیکلسورودکاهش
Parnas(دهدمیکاهشراآنی انقباض et al., 2009.(

کلسیمیهايکانالمهارکنندهیکعنوانهبوراپامیل
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طوريبه،شوددوزبهوابستهانقباضمهارموجبدتوانمی
رمیکروموال4غلظتدردارواینمطالعهایندرکه

بهراموالر10- 4دوزباکولیناستیلازناشیانقباضات
نتایجباهمسونتایجاینکهاستدادهکاهش%78نامیز

این.باشدمی)2010همکاران (وLeonhardtمطالعه
Pterodonاهیگارفرّيهانروغاثرمحققان

polygalaeflorusمیزانونیکوللیاستازیناشانقباضبر
لیوراپاماثربارانتایجودادهقرارآزمایشموردرامیکلس
اینيمهاراثرکهدادنشانآنان نتایج.کردندسهیمقا

وبودهعضالتبرریثأتازیناشرودهانقباضبرترکیب
وشدهانجامیسلولدرونسازوکاراسطهوباکاملطورهب

میکلسورودکاهشموجبرابطهنیادرارفرّيهاروغن
توسطکهدیگريبررسیدر.اندشدهتوپالسمیسداخلهب

Brankovicارفرّهايروغنرويبر)2009(همکارانو
Calaminthaگیاه glandulosaدررا آننقشانجام شده
نشانودادهقرارتأییدموردکلسیمیهايکانالمهار
برمهارياثریکدارايارفرّهايروغنکه دندهمی

برگشتقابلشستشوازپسکهبودهایلئومانقباض
رارودهبافتروغناینکهاستاینمؤیداینوباشدمی

و؛استمؤثرپتاسیمازناشیانقباضبرونکرده تخریب
موجبپتاسیمافزایشاستشدهمشخصکهگونههمان
وشدهءغشاولتاژبهمتکیکلسیمیهايکانالشدنفعال
فوق،اثربهتوجهبابنابراین؛ کندمیزیادراکلسیمورود

داخلهبکلسیمورودمهارطریقازارفرّهايروغن
راکلسیمپاسخغلظتمنحنیوگذاشتهاثرسارکوپالسم

باعثوبودهوراپامیلاثرمشابهعملاینکهدادهکاهش
رويبرکهباشدمیکلسیمیهايکانالبرآنتاگونیستیعمل

اثروداشتهاثرنیزایلئومخودبخوديفعالیت
Brankovic(شودمیاعمالراهاینازآناسپاسمولیتیک

et al., نشان) 2007(همکارانوMahieuبررسی).2009
روغندارايکهییداروگیاهانازبعضیتأثیرکه دهدمی
transient(زودگذرهايکانالطریقازباشندمیارفرّ

receptor potential channels: TRP(داروهااینوبوده
ایفاراخودنقشآنفراهمیوکلسیمرهایشکنترلدر

یونیهايکانالازبزرگیدستهTRPهايکانالکنند.می
د هماننفیزیولوژیکهايفعالیتازبسیاريکههستند

کنند.میکنترلرابویاییوییشنوافشار،لمس،انقباض،
ازکلسیموسدیمهدایتواسطهTRPی ونیکاتهايکانال
اینهدایتوباشندیمسیتوپالسمبهیپالسمایءغشاطریق

پذیرتحریکهايسلولشدندپالریزهبرايهایون
Song(ضروریست & Yuan, وسیلههبهاکانالاین).2010

رودهصافعضالتدرموسکارینیهاي گیرندهریکتح
بهواستعضالتاینانقباضآنحاصلکهشوندمیفعال

رودهحرکاتویافتهافزایشکلسیمهدایتآنموجب
هايبخشدربیشترمذکورهايکانالشود.میتشدید
ابتدايهايبخشدرودنداروجودایلئومیعنیرودهانتهاي

Tsvilovskyy(شودمیدیده ترکممعدهدروآن et al.,

ارفرّهايروغننقشخصوصدرفوقهايبررسی).2009
سازوکار مهمترینکهاستواقعیتاینمبین
مهارگوارشلولهصافعضلهبراسپاسمودیکآنتی
ورودازي ریجلوگوولتاژبهمتکیکلسیمیهايکانال

.باشدیمهانالکااینطریقازی عضالنبریفداخلبهکلسیم
درکارواکرولازیباالیغلظتکهاستدادهنشانمطالعات
Ahmadi(داردوجودمرزهاسانس et al., از.)2009
تحقیقاتکارواکرولاسپاسمولیتیکاثرمورد درطرفی
کانالهايمهارطریقازکارواکرولکهدهدمینشانگذشته

Parnas(گذرا et al., هايکانالرمهاهمچنینو)2009
Earley(کلسیمی et al., حساسیتکاهشنیزو)2010

اثراتدتوانمیکلسیمبهعضلهانقباضیاجزا
Peixoto(دهدنشاناسپاسمولیتیک et al., البته .)2010

نیزدیگرارفرّهايروغنازبعضیتوسطکلسیمورودمهار
Leonhardt(استشدهدادهنشان et al., ؛2010

Brankovic et al., اینگرفتننظردربابنابراین .)2009
مرزهاسانسدرباالیینسبتاًددرصباکارواکرولکهنکته

اسانساسپاسمولیتیکآثارازايعمدهبخشداردوجود
کارواکرولوسیلهبهاستممکنرودهانقباضاتبرمرزه

همؤثرغیردوزاینکهبهتوجهباهمچنینباشد.انجام شده
اثراتتوانستوراپامیلهمؤثرغیردوزهمراهبهاسانساین
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انقباضاتشدتتوجهقابلکاهشجهتدرافزایی هم
راکلسیمیهايکانالمهارتوانمی،دهدنشانایلئوم

انقباضاتبرمرزهاسانساثرسازوکارهايازیکیعنوانبه
کرد.معرفیایلئومصافعضله
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The inhibitory synergistic effects of verapamil and Satureja
hortensis essential oil on cholinergic contraction of rat ileum
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Abstract
Verapamil inhibits the cytosolic calcium content by blocking both activated and inactivated

T-type calcium. Regarding the spasmolytic effect of materials caused by blockage of calcium
channels and due to the inhibitory effect of Satureja hortensis L. on ileum smooth muscle
contraction. The present study was designed to find out the synergistic effects of calcium
blocker verapamil and Satureja essential oil on inhibition of cholinergic contraction in male
rat’s ileum. In this study, by using an oscillographic device, the effects of different
concentration of Satureja essential oil and verapamil were examined on isotonic contraction of
ileum induced by acetylcholine10-4M. Our results showed that both verapamil and Satureja
essential oils inhibited acetylcholine-induced contraction of ileum. In addition, their ineffective
doses had synergistic spasmolytic effects, which were statistically significant (p<0.05).

Keywords: Verapamil, Satureja hortensis L., essential oil, spasmolythic, acetylcholine, ileum,
smooth muscle.
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Satureja hortensis(مرزهاسانسو)وراپامیل(کلسیممسدودکنندهدارويافزایی هماثر L.(
آزمایشگاهیبزرگسفیدموشایلئومدرکولینرژیکانقباضازجلوگیريبر

3محمد بامريو2،  فاطمه صفري*1حسن حجازیانسید
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دهیچک
اینکهبهتوجهبا.ندکمیجلوگیريها سلولداخلبهکلسیمورودازغیرفعالوفعالTنوعیکلسیمهايکانالمهارباوراپامیل

صافعضالتیکیمکانفعالیتکاهشوضدانقباضیاثروشودمیاعمالکلسیمیهاي کانالمهارطریقازموادضداسپاسمیاثرات
Satureja hortensis(مرزهاسانسووراپامیلبلوکرکلسیمافزایی هماثرحاضرمطالعه،استشدهدادهنشانمرزهاسانستوسطایلئوم

L.(استفادهبامطالعهایندراست.دادهقراربررسیموردآزمایشگاهیبزرگسفیدموشایلئومکولینرژیکتحریکازجلوگیريبررا
کولیناستیلوسیلههبشدهایجادایزوتونیکانقباضاتبروراپامیلومرزهاسانسمختلفهاي غلظتاثر،فیزیوگرافدستگاهاز
لیاستازی ناشانقباضبرمرزهاسانسووراپامیلمادهدوهرکه دادنشانها یافتهوگرفتقراربررسیموردایلئومدرموالر10- 4

دارمعنیآماريلحاظازکهداشتهانقباضمهاردرافزایی هماثرنیزآنهاهمؤثرغیرهاي غلظتهمچنینوداشتهگیمهارکننداثرکولین
).p<0.05(باشدمی

Satureja hortensis(مرزهاسانسوراپامیل،:کلیديهاي واژه L.(،صافعضلهایلئوم،کولین،استیل،یاسپاسمضد.

مقدمه
باشدمیکلسیمیکانالسدودکنندهمدارويیکوراپامیل

داخلبهکلسیمورودازجلوگیريموجببدندرکه
بردارواینمسدودکنندگیاثرعلتبه؛شودمیها سلول
وقلبعضلهفیبرهايدرکلسیممقدارکلسیمیهاي کانال

کاهشبهمنجردتوانمیکهیابدمیکاهشخونیعروق
درکهگرددخونیقعروشدنگشادوقلبضربانتعداد
ویابدمیافزایشخونجریانوکاهشخونفشارآننتیجه

راهازدارو%90ازشیب.شودمیکاستهنیزقلبکاريباراز
کبد،ازاولعبورسمیمتابوللیدلبهشود.یمجذبی خوراک
Katzung(استدرصد20-35آنی ستیزی فراهم et al.,

تیرهازSatureja hortensisیعلمنامبامرزهگیاه.)2009
نواحیوتبریزایران،غربیشمالنواحیدرکهباشدمینعناع

کنندهتسهیلنیرودهنده،اثردارايورویدمیخراسانمختلف
,Zargari(باشدمیضدکرمواسهالرفعوهضمعمل

کولونالتهابوعفونیهاي اسهالرفعدرهمچنین.)2011
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مناسبیمحتوايدارايگیاهاینگیرد.میرقرااستفادهمورد
کارواکرولدارايآناسانس.باشدمیچربموادوتانناز
,Zargari(باشدمی)%20-25(سیمنو)30%( 2011(.

نوعواسانسمیزاننظرازگیاهمختلفهاي گونه
حسببرودارندزیاديتنوعآندهندهتشکیلهاي ترکیب

اسانسکاربردنیزودهندهیلتشکاجزاءدرصدونوع
مرحلهدرگیاهاینازآمدهبدستاسانسباشد.میمتفاوت
و Ahmadiهايیافتهبراساسکهباشدمیآنگلدهی

مرحلهدرشدهشناساییهاي ترکیب) 2009(همکاران 
%)3/62(کارواکرولو%)2/21(پاراسیمنکاملگلدهی

هايغلظته،هاي انجام شدبررسیبراساس.باشندمی
واسپاسمولیتیکاثردارايمرزهاسانسمختلف

Hejazian(باشدمیایلئومبراسپاسمودیکآنتی et al.,

2014b.(وکلسیمبهوابسته،صافعضالتانقباضATP

صافعضالتدری سارکوپالسممیکلسافزایش.باشدمی
میوزینسرفسفریالسیونوکینازمیوزینشدنفعالموجب 

نیرويبنابراین،باشد.میانقباضآنحاصلوودشمی
یونغلظتبهزیاديبستگیمعموالًصافعضلهانقباض
موجببتواندکهی عاملهروداردسلولیخارجمایعکلسیم
پاسخشودی عضالنهاي سلولداخلهبمیکلسورودکاهش
Parnas(دهدمیکاهشراآنی انقباض et al., 2009(.

انقباضاتکنندهلیتعدیشتر سازوکارهاي که بطوريبه
مهارواسطهبه راخوداثراتگوارشلولهصافعضالت

Cavalcante(کنندمیاعمالکلسیمیهاي کانال Fde et al.,

Nagao؛ 2010 et al., ضدانقباضیاثربهتوجهبا).2011
Hejazian(گوارشدستگاهبراسانساین et al., 2014b(

ووراپامیلدارويافزایی هماثربررسیضرحامطالعههدف
سفیدموشایلئومدرایزوتونیکانقباضاتبرمرزهاسانس

.باشدمیآزمایشگاهی

روشهاومواد
نمونهتهیهروش

خشکی اهیگنمونهگرم100اسانس،استخراجبراي 
و کشاورزيتحقیقاتمرکزتأییدموردکهمرزهگیاهشده

قرار)TARI-58416(شمارهبهدیزمنابع طبیعی استان 
سومدوتاآن،بهبعد وشدختهیرریتقطبالندر،بودگرفته
دستگاهبهبالنسپسگردید،اضافهمقطرآببالنحجم

اسانسلیترمیلی5آندادنحرارتباوشدمتصلکلونجر
ي نگهدارخچالیدرآزمایشزمانتاوشد جداهآمدبدست

.شد

3شیآزماانجامروش
درویستارنژادنرییصحراهايموشازمطالعهایندر

درحیواناتگردید.استفادهگرم250-270وزنیمحدوده
وروشناییساعت12نوريدوره استانداردشرایط

آببهمناسبدسترسیباC˚22دمايوتاریکیساعت12
ابکاراصولبامطابقمداخالتکلیهشدند.نگهداريغذاو

شهیدپزشکیعلومدانشگاهمصوبآزمایشگاهیحیوانات
شد.انجامصدوقی
وکتامینمخلوطتوسطحیواناتکردنبیهوشازپس
وگردیدجدالئوم)ی(ارودهي انتهابخشازی قطعاتزیالزین

رودیتمحلولدرشیآزماانجامتاکردن زیتمازپس
کیعاتقطلئومیاانقباضاتی بررسبراي شدند.ي نگهدار

توسطراآنطرفکیوکردهجدارارودهازي متریسانت
محلولي حاوبافتحمامی داخلمحفظهنییپاقسمتبهنخ

NaCl(رودیت 8g/L ،KCl 0.2g/L ،CaCl2 0.2g/L ،
MgCl2 0.1g/L ،NaH2PO4 0.05g/L ،NaHCO3 1g/L و

D.glucose 1g/L(کیبهراآنگریدسرومتصل
،بودمرتبطوگرافیزیفدستگاهباکهکیونزوتیاوسریترانسد
توسطرودیتمحلولش،یآزماطولتمامدر.کردیموصل

وشدی هوادهکیکربونگاز% 5وژنیاکس%95ازی مخلوط
تیوضعبهدستگاهدنیرسي براکهقهیدق20حدودازپس

دستگاهتوسطلئومیاکیزوتونیاانقباضاتبودالزمتعادل
دورههردر.شدثبت)Bioscience(الهکانکیوگرافیزیف

موردغلظتباشیآزماموردهاي محلولازی کیشیآزما
ثبتلئومیاانقباضبرآناثروشداضافهبافتحمامبهنظر
محلولبانظرموردبافتش،یآزمادورههرازپسد.یگرد

شیآزمابافت،بودنفعالصورتدروشستشوتازهرودیت
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ی بافتنمونه5ي روبرمحلولهرآنگاه د.شانجامي بعد
نیانگیمرويبري آمارلیتحلوهیتجزوشدهی بررس

.انجام گردیدنیکوللیاستازی ناشانقباضدرصد
هايگروهبههانمونه،مذکورداروهاياثربررسیبراي 

شدند:تقسیمزیر
کولیناستیلگروه- 1
میکرومول1دوزباوراپامیلگروه- 2
میکرومول2دوزباپامیلوراگروه- 3
میکرومول4دوزباوراپامیلگروه- 4
لیترمیلیدرنانوگرم25دوزبامرزهگروه- 5
لیترمیلیدرنانوگرم50دوزبامرزهگروه- 6
لیترمیلیدرنانوگرم100دوزبامرزهگروه- 7
لیترمیلیدرنانوگرم200دوزبامرزهگروه- 8
میکرومول1دوزباوراپامیلکنندهدریافتگروه- 9

لیترمیلیدرنانوگرم25دوزبامرزه+

ضداسپاسمیآثارشیآزما
حداکثرابتداروشایندراسپاسمولیتیک،آثار

نیکوللیاستازاستفادهبارالئومیاکیزوتونیاانقباضات
وقبلمطالعاتکردیم. ایجادموالر10- 4آلمان)- (مرك

استیلازستفادهاکهدادنشانماگروهمطالعهازجمله
درراانقباضحداکثرایجادتواناییمذکوردوزباکولین
Hejazian(داردایلئومعضله et al., 2014a(.درسپس

وراپامیلمختلفهاي محلولاثرشیآزمادورههر
شدهایجادانقباضاتبررامرزهاسانسوآلمان)- (مرك

کردیم.ثبتلئومیادر

يآمارلیتحلوهیتجزوجینتاي آورجمعروش
SPSSافزارنرمازها دادهتحلیلوتجزیهمنظوربه

اریمعانحراف±نیانگیمصورتهبجینتاوشداستفاده

قلمانحرافمترمیلیصورتهبی انقباضتیوضعرییتغدرصد
زیآنالآزمونازاستفادهباودیگردنییتعمحلولهري برا
ارزش.شدسهیمقای توکآزمونپسوطرفهکیانسیوار

)p<0.05(دراختالفبودنداریمعني براي اریمععنوانبه
است.شدهگرفتهنظر

نتایج
اثرباایلئومانقباضاتشدتبروراپامیلاسپاسمولیتیکاثر

کولیناستیل
شدتبروراپامیلاسپاسمولیتیکاثراتبررسی
نشانرموال10-4دوزباکولینلیاستازی ناشانقباضات

شدتوراپامیلمیکرومولدوویکغلظتکهدهدمی
و%9میزانبهتیبتربهراکولیناستیلازناشیاضانقب
دارمعنیآماريلحاظازکاهشاینکهدهدمیکاهش15%
آنمیکرومول4غلظتکهحالیدر.)1(شکل باشدنمی

دهداکاهش%78میزانبهراکولیناستیلازناشیانقباضات
).p<0.05(باشدمیدارمعنیآماريلحاظازکه

اثر اسپاسمولیتیک اسانس مرزه بر شدت انقباضات ایجاد 
وسیله استیل کولینشده به

در مرحله بعد، اثر اسپاسمولیتیک دوزهاي مختلف 
اسانس مرزه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بخش از 

50و 25مطالعه نشان داد که اسانس مرزه با غلظت 
لیتر داراي اثرات اسپاسمولیتیک نسبتاً ضعیفی نانوگرم/میلی

باشد، اما زمانی که دار نمیاست که از لحاظ آماري معنی
دوزهاي باالتر مرزه مورد استفاده قرار گرفت پاسخ متفاوتی 

200و 100). استفاده از غلظت 2مشاهده شد (شکل 
ترتیب ضات را بهلیتر این اسانس شدت انقبانانوگرم بر میلی

دهد که از لحاظ آماري % کاهش می82% و 33به میزان 
).p<0.05باشد (دار میمعنی
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کولیناستیلازناشیانقباضاتبرمیکرومول4و1،2دوزهايباوراپامیلاسپاسمولیتیکاثرمقایسه-1شکل 
)n=5(موالر10- 4دوزبا

باشد.میp<0.01دهندهنشان،**

تریلیلیم/نانوگرم200و25،50،100هاي غلظتبامرزهاسانساسپاسمولیتیکاثرمقایسه-2شکل 
)n=5(موالر10-4دوزبانیکوللیاستازیناشانقباضاتبر

د.نباشمیp<0.01دهندهنشان،**وp<0.05دهندهنشان،*

**
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ربوراپامیلومرزهاسانسهمؤثرغیردوزافزاییهماثر
کولیناستیلوسیلههبشدهایجادانقباضاتشدت

ازاستفادهشددادهنشانقبلقسمتدرکهطورهمان
دوزبامرزههمچنینومیکرومول1دوزباوراپامیل

شدتدرداريمعنیکاهشلیترمیلیدرنانوگرم25
منظوربهبنابراین،نکردایجادکولیناستیلازناشیانقباضات

دوزهايازترکیبدوایناحتمالیسینرژیسمراثبررسی
3شکلدرکهگونههمان.شداستفادهمأتوصورتبهمذکور

بهمرزهاسانسغیرمؤثرهدوزتجویزاستشدهدادهنشان
استیلازناشیانقباضشدتوراپامیلغیرمؤثرهدوزهمراه
بامقایسهدرکاهشاینکهدادهکاهش%میزانبهراکولین

همچنین).p<0.01(باشدمیدارمعنیکولیناستیلوهگر
داروهامأتوکنندهدریافتگروهدرانقباضاتشدتکاهش

بهراوراپامیلیاومرزهاسانسکههاییگروهبامقایسهدر
.)p<0.05(استدارمعنینیزکردنددریافتتنهایی

لیترنانوگرم/میلی25غلظتاضافهبهمیکرومولیکدوزباراپامیلوغیرمؤثرهدوزهاياسپاسمولیتیکاثرمقایسه-3شکل
)n=5(موالر10- 4دوزباکولیناستیلازناشیانقباضدضبرمرزهاسانس

باشد.میp<0.01دهندهنشان،**

بحث
ازاستفادهکهدادنشانمطالعهاینازحاصلنتایج
قباضاتانشدتمرزهاسانسنانوگرم200و100دوزهاي

پاییندوزهايدرامادهدمیکاهشراکولیناستیلازناشی
نیزوراپامیلمورد در.دهدمیننشانانقباضاتاینبراثري
اسپاسمولیتیکاثراتتوانستدارومیکروموالر4دوزتنها

اسانساینهمؤثرغیردوزتوأم استفادههمچنیندهد.نشان
دتوانمیکلسیمیکانالوکربلیکعنوانهبوراپامیلهمراهبه

دهد.نشانداريمعنیاسپاسمولیتیکاثرات

غشاي.باشدیمکلسیمبهوابستهصافعضالتانقباض
بهوابستهداردریچهکلسیمیهايکانالدارايصافهعضل
ازخودییالکتروشیمیاشیبجهتدرکلسیمواستولتاژ
تاکندمیحرکتداخلسمتبهکلسیمیهايکانالطریق

ی انقباضقدرتشیافزابهآزادکلسیمغلظتافزایشبا
موجببتواندکهی عاملهر.کندکمکصافعضالت
پاسخشودی عضالنهايسلولداخلهبمیکلسورودکاهش
Parnas(دهدمیکاهشراآنی انقباض et al., 2009.(

کلسیمیهايکانالمهارکنندهیکعنوانهبوراپامیل
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طوريبه،شوددوزبهوابستهانقباضمهارموجبدتوانمی
رمیکروموال4غلظتدردارواینمطالعهایندرکه

بهراموالر10- 4دوزباکولیناستیلازناشیانقباضات
نتایجباهمسونتایجاینکهاستدادهکاهش%78نامیز

این.باشدمی)2010همکاران (وLeonhardtمطالعه
Pterodonاهیگارفرّيهانروغاثرمحققان

polygalaeflorusمیزانونیکوللیاستازیناشانقباضبر
لیوراپاماثربارانتایجودادهقرارآزمایشموردرامیکلس
اینيمهاراثرکهدادنشانآنان نتایج.کردندسهیمقا

وبودهعضالتبرریثأتازیناشرودهانقباضبرترکیب
وشدهانجامیسلولدرونسازوکاراسطهوباکاملطورهب

میکلسورودکاهشموجبرابطهنیادرارفرّيهاروغن
توسطکهدیگريبررسیدر.اندشدهتوپالسمیسداخلهب

Brankovicارفرّهايروغنرويبر)2009(همکارانو
Calaminthaگیاه glandulosaدررا آننقشانجام شده
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Abstract
Verapamil inhibits the cytosolic calcium content by blocking both activated and inactivated

T-type calcium. Regarding the spasmolytic effect of materials caused by blockage of calcium
channels and due to the inhibitory effect of Satureja hortensis L. on ileum smooth muscle
contraction. The present study was designed to find out the synergistic effects of calcium
blocker verapamil and Satureja essential oil on inhibition of cholinergic contraction in male
rat’s ileum. In this study, by using an oscillographic device, the effects of different
concentration of Satureja essential oil and verapamil were examined on isotonic contraction of
ileum induced by acetylcholine10-4M. Our results showed that both verapamil and Satureja
essential oils inhibited acetylcholine-induced contraction of ileum. In addition, their ineffective
doses had synergistic spasmolytic effects, which were statistically significant (p<0.05).

Keywords: Verapamil, Satureja hortensis L., essential oil, spasmolythic, acetylcholine, ileum,
smooth muscle.


