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اثر ضد انقباضی عصاره آبی ـ الکلی برگ مو بر مجراي دفران جدا شده 
  موش صحرایی

  **؛ گالره وکیل زاده *محمد کاظم غریب ناصريدکتر 
 :چکیده 

هایی در باره اثر آنتی اکسیدانی، کاهش فشـار خـون و اثـر اتسـاعی عروقـی عصـاره دانـه         تاکنون گزارش :سابقه و هدف 
ر انقباض ایلئوم، رحم و آئورت موش صـحرایی و  دکننده برگ انگور  شل تأثیرات .ئه شده استانگور و پوست میوه آن ارا

الکلـی   -لذا در ایـن تحقیـق اثـر عصـاره آبـی      ؛انقباضی و ضربان قلب قورباغه نیز گزارش شده است يکاهنده نیروتأثیرات 
  . سی شدبر فعالیت انقباضی مجراي دفران موش صحرایی برر) Vitis vinifera(برگ مو 

جـدا گردیـد و درحمـام بافـت     ) Sprague Dalwey(هـاي صـحرایی بـالغ نـر      مجراي دفران از موش :ها  مواد و روش
گرم  1انقباضات آن تحت  و شد هاي هوا به حمام دمیده می و حباب شد قرار داده) C30?و  pH=4/7(حاوي محلول تایرود 

  . گیري شد کشش اولیه به روش ایزومتریک اندازه
را در مجـراي دفـران   ) mM80(پتاسیم انقباض ناشی از کلرور ) mg/ml 8و4، 2، 1(الکلی برگ مو -عصاره آبی :ها  تهیاف

 4و  2، 1(نیـز توسـط عصـاره   ) g/ml 2?(انقباض ناشـی از آدرنـالین   ). >P  0001/0(صورت وابسته به غلظت کاهش داد  هب
mg/ml( ت صورت وابسته به غلظت کـاهش یافـ   هدر این بافت ب)0001/0  P< .(      در محلـول تـایرود فاقـد کلسـیم، انقبـاض

در تکـرار همـین مرحلـه بـا     . به محیط بود) mM77/1(کردن کلسیم  مشروط به اضافه) mM80(پتاسیم  نرمال ناشی از کلرور
 5بـه مـدت    M1?(حضـور پروپرانولـول   ).  >P  02/0(انقباض ناشـی از کلسـیم کـاهش یافـت     ) mg/ml3(حضور عصاره 

  . اثري بر عملکرد مهاري عصاره نداشت) دقیقه 10به مدت  M300?( L-NAMEو حضور ) دقیقه
الکلـی بـرگ مـو بـر مجـراي دفـران        -رسد که اثر ضد انقباضی عصاره آبـی  دست آمده به نظر می هاز اساس نتایج ب :بحث 

در   NOسپتورهاي بتـا آدرنرژیـک و  و راست هاي کلسیمی وابسته به ولتاژ بوده  موش صحرایی عمدتاً ناشی از انسداد کانال
  .همچنین عملکرد مهاري عصاره نیازمند به حضور کلسیم در مایع خارج سلولی است. این عملکرد مهاري دخالتی ندارند

  
  .هاي کلسیمی وابسته به ولتاژ مجراي دفران، موش صحرایی، کانال ،(Vitis vinifera)برگ مو: ها کلیدواژه
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  :مقدمه
گیــاهی اســت از خــانواده ) Vitis vinifera(انگــور 

Vitaceae 1(داننـد  را آسیاي صغیر مـی  آن أکه منش .(
برگ انگور در بعضی از کشورها از جمله ایـران بـه   

مصـرف  ) دلمه برگ مـو (ژیم غذایی مقدار کم در ر
 تـأثیرات ی در مـورد  یدر کتب گیاهان دارو. شود می

ضداسهال، ضد استفراغ و ضد واریس برگ مو اشاره 
از جمله ترکیبات مهم شـناخته شـده   ). 2(شده است 

از ) هـا  ماننـد آنتوسـیانیدین  (در انگور، فالوونوئیدها 
ر عصـاره دانـه انگـو   ). 1(باشـند  ها می گروه پلی فنل

هـاي   سبب کاهش غلظت لیپیدهاي خـون خرگـوش  
ایـن،  وجـود  بـا   .)3(استمبتال به هیپرلیپیدیمیا شده 

). 4(مدت این عصاره اثر سمی ندارد  مصرف طوالنی
از انـواع  (هـا  اخیراً نشان داده شده کـه پروسـیانیدین  

موجـود در دانـه انگـور سـبب     ) هـا  دیگر پلی فنـل 
جداشـده   شدن وابسته بـه انـدوتلیال در شـریان    شل

و گزارش شده است که این اثر از ) 5(انسان گردیده 
و ) 7و  6(انجام شده  cGMPو با افزایش  NOطریق 

هـا از طریـق    احتمال داده شده است که پروسیانیدین
هاي پتاسیمی حسـاس بـه تتـرا اتیـل      بازکردن کانال

 تـأثیرات ). 7(شـوند   آمونیوم موجب این عمـل مـی  
انــه انگــور در برابــر هــاي د حفــاظتی پروســیانیدین

و نیز اثر ) 9(، سرطان پستان و کولون )8(کاتاراکت 
ذکـر  ) 10(اکسـیدانی پالسـما   افزایش قـدرت آنتـی  

الکلی برگ مو  -مهاري عصاره آبی تأثیرات. اند شده
ــرور  د ــی از کل ــوم ناش ــات ایلئ ــیم و  ر انقباض پتاس

توسین  و انقباضات ناشی از اکسی) 11(کولین  استیل
و اثـر مهـاري بـر    ) 12(ش صحرایی در رحم در مو

) 13(نیروي انقبٍاضی و ضربان قلب جداشده قورباغه 

ولی اثر عصاره بر قلب ناشـی   ،نیز گزارش شده است
بـا توجـه    .از عملکرد کولینرژیکی عصاره نبوده است

ضد انقباضی عصاره برگ مو بـر آئـورت    تأثیراتبه 
و رحم جدا شده موش صـحرایی و بـه منظـور    ) 14(

فارماکولوژیکی برگ مو، لذا  هايیش اطالعات اثرافزا
-عصاره آبـی   تأثیراتهدف بررسی مطالعه حاضر با 
صـاف دسـتگاه    تر یکی از عضـال دالکلی برگ مو 

طراحـی  ) مجـراي دفـران  (جنسی موش صحرایی نر 
  . گردید

  
  :ها  مواد و روش

 روش تهیه عصاره:   
کـردن   هاي انگور در فروردین ماه پس از خشک برگ

. صورت پـودر ریـز درآمـد    هر سایه، آسیاب شد و بد
 درصـد 70سـاعت در الکـل    72پودر برگ به مـدت  

و هر روز در چند نوبـت مخلـوط   ) 15(خیسانده شد 
سپس، مخلوط از کاغذ صـافی واتمـن   . هم زده شد هب

عبور داده و حالل عصـاره در دمـاي اتـاق     1شماره 
  ي پودر عصاره تـا زمـان اسـتفاده در دمـا    . تبخیر شد

?C4 نسبت استخراج عصاره از پودر . داري گردید نگه
  . بود درصد19برگ مو 

 حیوانات و آماده سازي مجراي دفران:  
  Sprague Dalweyهـاي صـحرایی نـر از نـژاد      وشم
ــرم ±9/188 6/9( ــکده  ) گ ــات دانش ــاق حیوان از ات

ــه و پزشــکی اهــواز  ــايتهی ــا  20در دم درجــه 24ت
ـ  گراد   سانتی سـاعته   12تـاریکی   و سیکل روشنایی 

. و دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند ندداري شد نگه
بیهـوش  )  ip، mg/kg 50(ها با تزریـق کتـامین   موش

، شکم باز شد و از مجـاري دفـران  از سـمت    ندشد
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جدا شـد و   mm  15طول حدود هپروستات، قطعاتی ب
هاي  بالفاصله در محلول سرد و اکسیژنه تایرود بافت

به درون حمام  فوراًو  گردیدقت جدا پیوندي آن با د
ــت  ــتیل  ) ml10(باف ــنس اس ــالب ازج ــین دو ق و ب

طور ثابـت در تـه    هنزن قرار داده شد که یکی ب زنگ
حمام بافت قرار داشت و دیگري از طریـق نـخ بـه    

) UF1 Harvard Transducer(ترانسدیوسر ایزومتریک
ـ . متصل بود وسـیله دسـتگاه ثبـات     هپاسخ انقباضی ب

)Universal Harvard Osilloghraph (ر روي کاغذ د
محلـول تـایرود   . ثبـت گردیـد   mm/s 1/0با سرعت 

و ترکیـب آن  داشـت   4/7برابـر    pHو C30?حمـام  
ــب ( ــود  ) mMبرحس ــر ب ــرار زی ــه ق    NaCl): 16(ب
)136( ،KCl)6/5(، CaCl2 )77/1(، NaH2PO4)6/3(، 

 NaHCO3 )15 ( و گلـــوکز)م یـــجریـــان دا). 5/5
میزان . هوا از ته حمام برقرار بود هاي کوچک حباب

دقیقه  30گرم و مدت دوره سازگاري  1کشش اولیه 
دقیقه محلول حمام  10که طی این مدت هر) 16(بود 

 C 30?در ایـن تجربـه از دمـاي    . گردید تعویض می
انقباضات   C37?زیرا در دماي کمتر از  ؛استفاده شد

لذا و ) 17(بدیا میخودي مجراي دفران کاهش  هخودب
ـ ک منقبض تأثیرات ي آن خـود  هننده با انقباضات خودب

  .شود مخلوط نمی
 روش کار:  

ابتدا، طی دو مرحله جداگانه پاسخ انقباضی مجـراي  
پتاسیم ثبت شد تا از تکرارپـذیربودن   دفران به کلرور

پس از سه . پاسخ انقباضی بافت اطمینان حاصل شود
 10اقل بار تعویض محلول حمام با تایرود تازه و حد

دقیقه استراحت و یا برگشت تون بافـت بـه حالـت    
دقیقـه   3عصاره به مدت  mg/ml1پایه، غلظت نهایی 

پتاسـیم بـا غلظـت     در حمام ایجاد شد و سپس کلرور
در مراحل بعد نیز به همین ترتیب از . قبلی اضافه شد

گــرم در  میلــی8و  4، 2(هــاي بیشــتر عصــاره غلظــت
ز اسـتفاده از هـر غلظـت    قبل ا. استفاده شد) لیتر میلی

پتاسیم بـه تنهـایی    عصاره، یک مرحله کنترل با کلرور
. استفاده شد تا قابلیت انقباضی بافـت ارزیـابی شـود   

پتاسـیم در   هاي انقباضی بـه کلـرور   تفاوت بین پاسخ
ـ    عنـوان میـزان مهـار     هغیاب و در حضـور عصـاره ب

هـاي   در آزمایش. انقباض توسط عصاره تعیین گردید
 g/ml?(اي انقباض مجران دفران از آدرنالین دیگر، بر

و  2، 1(هاي مختلف عصـاره   استفاده شد و غلظت) 2
در حالتی که انقباض ناشـی  ) لیتر گرم در میلی میلی 4

از آدرنالین به مرحله کفه رسیده به حمام بافت اضافه 
بـر  ) NO(جهت بررسی نقـش نیتریـک اکسـاید    . شد

 mg/ml 3ز غلظـت عملکرد عصاره ، ابتدا شلی ناشی ا
) mM 80(پتاسـیم   عصاره بر انقباض ناشی از کلـرور 
دقیقه حضـور   10ثبت گردید و همین مراحل پس از 

بــا ) L-NAME(مهارکننــده نیتریــک اکســاید ســنتاز 
به منظـور بررسـی   . تکرار شد) M 300 )18?غلظت 

 mg/mlخاصیت آدرنرژیکی عصاره، ابتدا اثر غلظـت  
پتاسیم ثبت شد و  کلرورعصاره بر انقباض ناشی از  3

ــور    ــت، در حض ــتراحت باف ــو و اس ــس از شستش پ
مشـابه مرحلـه   ) دقیقه 5به مدت  M 3?(پروپرانولول 

در پایـان  . پتاسیم و عصاره استفاده شد قبل، از کلرور
ها، مجراي دفران پس از جـذب آب اضـافی    آزمایش

کاربردن هـر غلظـت    هبعد از ب. شد به دقت توزین می
ایج آن، محلول حمام بافت سـه بـار   عصاره و ثبت نت

دقیقه به بافـت   15تا  10گردید و حداقل  تعویض می
در هرصورت شروع مرحله بعدي . شد فرصت داده می
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در هـر  . مشروط به بازگشت تـون اولیـه بافـت بـود    
و ) بافتmg100 يگرم به ازا(گروه، نیروي انقباضی 

 ± meanصورت  هیا درصد تغییرات نیروي انقباضی ب

SEM محاسبه تغییـرات نیـروي    براي. محاسبه شدند
انقباضی بافت، ارتفـاع حـداکثر انقبـاض ناشـی از     

تنهایی با حداکثر ارتفاع انقبـاض ناشـی از    محرك به
صورت درصد تغییـرات   همحرك در حضور عصاره ب

هـاي   به منظور مقایسه آماري اثر غلظت.  بیان گردید
راي طرفه و ب یک ANOVAمختلف عصاره از آزمون 

استفاده شـد    تی مقایسه دو میانگین از آزمون آماري
تفـاوت   ،بـود  05/0تر از  کوچک Pو چنانچه مقادیر 

هـا محصـول    کلیـه نمـک  . مالحظه تلقی گردید قابل
 L-NAMEپروپرانولـول و   .بود )آلمان(شرکت مرك 

شـرکت  از و آدرنـالین  ) امریکـا (از شرکت سـیگما  
کلیـه مـواد،   حالل عصـاره و  . داروپخش تهیه شدند

  .محلول تایرود بود
  

  :ها  یافته
   اثر عصاره بر انقباض مجراي دفران ناشـی

  :پتاسیم از کلرور
سبب انقباض ) mM  80  )19پتاسیم با غلظت  کلرور

مجراي دفران گردید و سه دقیقه حضور اولیه عصاره 
صورت  هب )لیتر گرم در میلی میلی 8و4، 2، 1(برگ مو 

پتاسـیم را   قباض ناشی از کلـرور ان ،وابسته به غلظت
 1درنمـودار ). >P 0001/0و  7= تعـداد  (هش داد اک

اي  نمونه A6نتایج این مرحله از تحقیق  و در نمودار 
هاي عصاره بـر   از ثبت حقیقی تأثیر بعضی از غلظت

پتاسـیم در مجـراي دفـران     انقباض ناشی از کلـرور 
ها  فاصله زمانی بین تکرار پروتکل. شوند مشاهده می

ــود 10حــداقل  ــه ب مقایســه نیــروي انقباضــی . دقیق
از ناشـی  ) گرم بافت میلی 100 يبرحسب گرم به ازا(

ـ  کـاربردن   هچهار بار استفاده از کلرورپتاسیم قبل از ب
،  71/8±5/1بـه ترتیـب   (هاي مختلف عصـاره   غلظت

د که انشان د)  76/8±8/1و  6/1±23/9،  58/1±92/8
 Pمقدار (ي باهم ندارند دار ااین انقباضات اختالف معن

تـوان گفـت کـه اثـر      بنابراین می ؛)49/0تا  41/0بین 
و لذا با شستشـو   اشدب میپذیر  مهاري عصاره، برگشت

و تعویض محلول حمام بافت این اثر مهاري برطـرف  
شده نتیجه  مهاري مشاهده تأثیراتهمچنین، . گردید می

خستگی بافت ناشی از انقباضات مکرر بافـت نبـوده   
بـین اثـر   ) t-test(مقایسه آمـاري   1در نمودار . تاس

  . ستا  نشان داده شدههاي مختلف عصاره  غلظت

هاي مختلـف عصـاره    مقایسه درصد اثر مهاري غلظت -1نمودار 

پتاسیم در مجراي  الکلی برگ مو بر انقباض ناشی از کلرور -آبی

رابطـه بـین غلظـت و پاسـخ     ).  n=  7(دفران موش صحرایی 

کمتـر از    Pبـا مقـدار   ) طرفـه  یک ANOVA(ره مهاري عصا

هاي  اثر غلظت) t-test(مقایسه آماري . باشد دار می امعن 0001/0

ــی4و  2 ــی میل ــرم در میل ــر گ ــا  لیت ــر از  Pب و ) **( 01/0کمت

) *( 05/0کمتـر از   Pبا  لیتر گرم در میلی میلی 8و  4هاي  غلظت

  .دهند دار را نشان می ااختالف معن
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)٥(

 ان ناشـی  ر انقباض مجراي دفراثر عصاره ب
  :از آدرنالین

ابتدا طی دو مرحلـه جداگانـه، از تکـرار پـذیربودن     
) g/ml 2?(پاسخ انقباضی مجراي دفران به آدرنـالین  

پس ازتعویض محلول حمـام و  . اطمینان حاصل شد
 g/ml 2?برگشت تون اولیه بافت، آدرنالین با غلظـت 

بـاض  در حمام بافت ایجاد شد که موجـب انق ) 20(
در حالت کفـه انقبـاض، طـی    . مجراي دفران گردید

هـاي   عصاره با غلظـت ) غیرتجمعی(مراحل جداگانه 
بـه حمـام   ) لیتـر  در میلـی  گرم میلی4و  2، 1(مختلف

صورت وابسته به غلظت سـبب   هشد که ب بافت اضافه
 7=تعـداد (گردیـد  از آدرنـالین  ناشـی  کاهش انقبـاض 

  ز ـله و نیـرحم نتایج این 2ودارـدر نم). >0001/0Pو

هاي مختلف عصـاره   مقایسه درصد اثر مهاري غلظت -2نمـودار  

الکلی برگ مو بر انقباض ناشـی از آدرنـالین در مجـراي     -آبی

رابطـه بـین غلظـت و پاسـخ     ).  n=  7(دفران موش صحرایی 

کمتـر از    Pبـا مقـدار   ) طرفه یک ANOVA(مهاري عصاره 

ــ 0001/0 ــی امعن ــد دار م ــاري. باش ــه آم ــر ) t-test( مقایس اث

و ) ** >01/0P( لیتـر  گـرم در میلـی   میلـی  2و 1هـاي   غلظت

) *** >0001/0P( لیتـر  گـرم در میلـی   میلی 8و  4هاي  غلظت

  .دهند دار را نشان می ااختالف معن

 هاي مختلف نشان داده شـده  مقایسه آماري اثر غلظت
، نمونــه ثبــت حقیقــی از تــأثیر B6و نمــودار اســت
درایـن مرحلـه نشـان    را  هاي مختلف عصـاره  غلظت

  .دهد می
   ــأثیر انقباضــی ــر ت ــیم ب ــر حــذف کلس اث

  :پتاسیم و عملکرد مهاري عصاره کلرور
بـه حمـام بافـت    ) mM80(پتاسیم  کردن کلرور اضافه

حاوي محلول تـایرود فاقـد کلسـیم سـبب انقبـاض      
کـردن   ولـی اضـافه   ،ضعیفی در مجراي دفران گردید

ـ      کلرور ول تـایرود  کلسـیم بـا غلظـت نرمـال در محل
)mM77/1 (  سبب انقباض قوي بافت گردیـد)  تعـداد
 افزودندر تکرار این مرحله، قبل از ). >001/0Pو 8=

عصـاره بـه     mg/ml3کلسیم از غلظت نهـایی   کلرور
کلسـیم   دن کلرورکر اضافه. دقیقه استفاده شد 3مدت 

چه سبب انقبـاض مجـراي دفـران    در این مرحله اگر
پاسـخ کمتـر از پاسـخ     ولی این ،)>001/0P(گردید 

). >02/0P(انقباضی بافت بدون حضور عصـاره بـود   
نمونه  C 6نتایج این مرحله و در نمودار  3در نمودار 

  . ستا  حقیقی این مرحله نشان داده شدهثبت 
 سـید نیتریـک بـر شـلی     تأثیر مهار سنتز اک

  :ناشی از عصاره
بـر عملکـرد مهـاري     NOبه منظـور تعیـین دخالـت    

ـ عصاره، ابت پتاسـیم   وسـیله کلـرور   هدا مجراي دفران ب
)mM 80 (   ــاره ــپس عصـ ــد و سـ ــبض گردیـ   منقـ
)mg/ml 3 (      به حمـام اضـافه شـد وشـلی ناشـی از

بـا   L-NAMEدر مرحله بعد ابتدا . عصاره ثبت گردید
به حمام اضافه شـد و پـس از   ) M 300 )18?غلظت 

پتاسیم و عصاره با همان غلظت قبلـی   دقیقه کلرور 10
  و ثبت  4که در نمودار  طوري همان. داضافه گردی
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)  ٦ ( 

د کـر الکلی برگ مو بـر عمل  -اثر حضور عصاره آبی  -3نمودار 

پس از دپوالریزاسیون ناشـی از  ) mM 77/1(انقباضی کلسیم 

کردن کلسیم بدون حضور عصاره  اضافه).  n=  7(پتاسیم  کلرور

ولی در حضـور عصـاره    ،توجهی گردیده موجب انقباض قابل

. مالحظه یافته اسـت  پتاسیم کاهش قابل شی از کلرورانقباض نا

 >P 02/0 :اند در نمودار نشان داده شده) t-test(مقایسه آماري 

  .>P **001/0 و *

الکلی بـرگ مـو بـر نیـروي      -اثر مهاري عصاره آبی -4نمـودار  

ــرور  ــی از کل ــور   انقباضــی ناش ــاب و در حض ــیم در غی پتاس

ــر)  n=  8(پروپرانولــول  . ان مــوش صــحراییدر مجــراي دف

ر عملکـرد مهـاري   دشود که پروپرانولـول تـأثیري    مشاهده می

ــاري . عصــاره نداشــته اســت ــر ) t-test(مقایســه آم ــین اث ب

ـ  باشـد   دار مـی  اکلرورپتاسیم در غیاب و در حضور عصاره معن

)001/0* P<.(  

  L-NAMEحضـور   ،شـود  مشـاهده مـی   D 6حقیقی 
ر پاسخ انقباضی مجـراي دفـران و عملکـرد    دتأثیري 

  ).7=تعداد(مهاري عصاره نداشته است 
   ر عملکـرد  دتأثیر مهار رسپتورهاي بتا آدرنرژیـک

   :مهاري عصاره
بلوکرهـاي آدرنرژیـک سـبب شـلی مجـراي دفـران       

گردند، لذا بـه منظـور بررسـی وجـود خاصـیت       می
ز آنتاگونیستی عصاره، پس از ثبت اثر انقباضی ناشی ا

و شــلی ناشــی از غلظــت ) mM 80(پتاســیم  کلــرور
mg/ml 3   عصاره و شستشو و استراحت بافت ، ابتـدا

به مـدت  (پروپرانولول  M 3?در حمام بافت غلظت  
). 21(ایجاد و مجدداً مرحله قبل تکرار شـد  ) دقیقه 5

  دهند کـه  نشان می E 6و نمونه ثبت حقیقی  5نمودار 

ـ   -5نمودار  الکلـی بـرگ مـو برنیـروي      -یاثر مهاري عصـاره آب

-Lپتاسـیم در غیـاب و در حضـور     انقباضی ناشـی از کلـرور  

NAME  ) در مجـراي  ) مهارکننده آنزیم نیتریک اکساید سـنتاز

بین اثر ) t-test(مقایسه آماري ).  n=  8(دفران موش صحرایی 

ـ  باشـد   دار مـی  اکلرورپتاسیم در غیاب و در حضور عصاره معن

)001/0*P<(،   ولی حضـورL-NAME   ر عملکـرد  دتـأثیري

  .مهاري عصاره نداشته است

KC l = 80 m M     
 Calcium  = 1.77 m M
 E xtract = 3 m g/m l
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)٧(

  .اند نشان داده شده) E(تا ) A(هاي ثبت حقیقی از مراحل مختلف این تحقیق از  نمونه - 6نمودار  
  

) آنتاگونیست بتاــ آدرنوسـپتور  (حضور پروپرانولول 
پتاسیم و عملکـرد   ر انقباض ناشی از کلروردتأثیري 

  ).7=داد تع(مهاري عصاره ندارد 
  

  : بحث 
الکلـی بـرگ مـو     -در تجربه حاضـر، عصـاره آبـی   

پتاسـیم و آدرنــالین را در   انقبـاض ناشـی از کلــرور  
ـ   صـورت   همجراي دفران جداشده موش صـحرایی ب

نقـش افـزایش پتاسـیم    . وابسته به غلظت کـاهش داد 
هـاي   خارج سلولی در بـروز دپوالریزاسـیون سـلول   

لسیمی وابسـته  هاي ک عضالنی صاف و بازکردن کانال
و مـوادي  ) 23و  22( اسـت  به ولتاژ مشخص گردیده

 ،کنند پتاسیم را مهار که بتوانند انقباض ناشی از کلرور
هاي کلسـیمی وابسـته بـه     عنوان مسدودکننده کانال هب

هاي  همچنین وجود کانال .)24(گردند ولتاژ معرفی می
درمجراي دفران موش  Lکلسیمی وابسته به ولتاژ نوع 
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)  ٨ ( 

اگرچـه  ). 23و  16( ی گـزارش شـده اسـت   صحرای
هاي اپیدیدیمال، میانی و پروسـتاتیک مجـراي    بخش

دفران تا حدودي در انجام انقباض با هـم مختلفنـد،   
  TTXولی در این سه بخش، مکانیسـم انقبـاض بـه    

ها بـا افـزایش کلسـیم     حساس نبوده و انقباضات آن
با وجود این تشـابه،  ). 25(درون سلولی همراه است 

ر تجربه حاضر فقط از بخش پروسـتاتیک مجـراي   د
بنا به یک گزارش، انقباض ناشـی  . دفران استفاده شد

  cGMPپتاسـیم و نورآدرنـالین بـا افـزایش      از کلرور
از طـرف دیگـر   ). 26(شـود   درون سلولی انجام می

آدرنالین به عنوان آگونیست غیرانتخابی رسـپتورهاي  
اثـر    β2اي ولی بر رسـپتوره  ،)27(آدرنرژیک بوده 

گزارش شده است کـه تحریـک   ). 28(بیشتري دارد 
رسپتورهاي آدرنرژیک با افزایش رهـایش کلسـیم از   
منابع درون سلولی و افزایش اینوزیتول تري فسـفات  
سبب انقبـاض مجـراي دفـران در مـوش صـحرایی      

رسد عصاره بـرگ مـو    لذا به نظر می ؛)29(گردد  می
درون سـلولی   به طریقی از رهایش کلسـیم از منـابع  

از طرف دیگر، نتایج حاصل از . جلوگیري کرده باشد
پتاسـیم و در   ر انقباض ناشی از کلروردتأثیر عصاره 

قسمت محلول تایرود فاقد کلسیم نیز کاهش عملکرد 
کلسیم اضافه شده، احتمـال عملکـرد عصـاره را از    

هاي کلسـیمی وابسـته بـه ولتـاژ      طریق انسداد کانال
نتایج با گزارش اثر مهاري همین  این. سازد مطرح می

ــرور   ــی از کل ــاض ناش ــر انقب ــاره ب ــیم و  عص پتاس
پتاسیم و  و انقباض کلرور) 11(کولین در ایلئوم  استیل
موش صحرایی سازگاري ) 12(توسین در رحم  اکسی
شـود کـه حضـور     دیـده مـی   3اما در نمودار  ،دارد

عصاره نتوانسـته اسـت مـانع از انقبـاض ناشـی از      

دن کلسیم گردد کـه البتـه مشـابه عملکـرد     نمو اضافه
بــوده و انقبــاض ناشــی از  mg/ml3تقریبـی غلظــت  

حضــور تــوأم کلســیم و کلــرور پتاســیم را حــدود  
گزارش شده اسـت کـه   . کاهش داده است درصد50

ــب    ــربان قل ــی و ض ــروي انقباض ــاره نی ــین عص هم
ولی آتـروپین   ،پرفیوزشده قورباغه را نیز کاهش داده

کولین بر قلب قادر به کـاهش   استیلرغم کاهش اثر  به
لذا به نظر  ؛عملکرد مهاري عصاره بر قلب نبوده است

کولینرژیک باشد  د آنتیرسد که عصاره حاوي موا نمی
ـ   ،دیگر سوياز ). 13( ر تحریکـی  عصاره برگ مـو اث

شده قورباغـه را کـاهش داده   آدرنالین بر قلب پرفیوز
صـاره  که خاصیت آنتاگونیستی آدرنرژیک در ع) 13(

ــی ــنهاد م ــد را پیش ــه   ،کن ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب ول
هاي بتاـ آدرنوسپتور سـبب شـلی مجـراي     آگونیست

و در تجربـه حاضـر پروپرانولـول    ) 30(دفران شـده  
ر دتـأثیري  ) آنتاگونیست غیرانتخـابی بتاــ رسـپتور   (

تـوان نتیجـه    عملکرد مهاري عصاره نداشته، لـذا مـی  
مهـاري   گرفت کـه بتاــ آدرنوسـپتورها در عملکـرد    

انقبـاض ضـعیف ناشـی از    . عصاره دخـالتی ندارنـد  
ود بـدون کلسـیم مشـابه گـزارش     آدرنـالین در تـایر  

شده در مورد انقباض ناشـی از نورآدرنـالین در    ارائه
بنا به این گزارش، ). 31(باشد  کربس بدون کلسیم می

 Cکیناز  کردن پروتئین ظاهراً نورآدرنالین از طریق فعال
از منابع کلسیم داخـل سـلولی   موجب رهایش کلسیم 

مکانیسم نیز در مورد اثر  شده و لذا ممکن است همین
اما حتی در این حالت نیـز   ،شده صادق باشد مشاهده

شود که عصاره مستقیماً و در درون عضله  تصور نمی
زیرا در بخش نتایج اشاره شد  ؛صاف تأثیر کرده باشد

رف که اثر مهاري عصاره با تعویض محلول حمام برط
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الکلـی   - گزارش شده است که عصاره آبـی . شد می
پتاسـیم   برگ مو انقباض ناشی از فنیل افرین و کلرور

و این ) 14(را در آئورت موش صحرایی کاهش داده 
لذا افزایش  ؛کاهش یافته است  L-NAMEاثر توسط 

ناشی از عملکرد فالوونوئیـدهاي بـرگ    NOرهایش 
انند در تجربـه  د را موجب این اثر مهاري می) 32(مو

دهنــده عــدم  نشــان L-NAMEحاضــر، عــدم تــأثیر 
انقباضـی عصـاره در   در  عملکـرد ضد   NOدخالت

لذا به نظر  ؛باشد رد عضله صاف مجراي دفران میمو
رسد که مسـیر اصـلی عملکـرد مهـاري عصـاره       می

هاي کلسیمی وابسته بـه   حاضر احتماالً، انسداد کانال
د عصاره نتیجـه  ولتاژ بوده و بخش دیگري از عملکر

جلوگیري از رهایش کلسیم از منـابع درون سـلولی   
، حـذف تـأثیر مهـاري    هاي سریع مهاري پاسخ. باشد

و برگشـت   کردن آن از حمام بافـت  عصاره با خارج
پتاسیم و آدرنالین نشان  پذیري بافت به کلرور تحریک

عصاره احتماالً از سـطح خـارج    دهد که عملکرد می

در عین حال، عدم دخالت . تها بوده اس سلول يغشا
آدرنرژیـک   -رسـپتورهاي بتـا   نیتریک اکساید و نیز 

شـدن مکانیسـم اثـر    تر روشـن  بـراي . روشن گردیـد 
دیگـر   يهـا  توان پیشنهاد نمود که از آنتاگونیسـت  می

هاي ویژه مواد مؤثره ایـن   استفاده گردد و نیز با روش
عضله صاف دفـران   ردها  عصاره استخراج و تأثیر آن

چه نتـایج حاصـل از ایـن تحقیـق     اگر. سی گرددبرر
مؤثربودن عصاره برگ مو را بر اسپاسم مجراي دفران 

ــان داد ــاره   ،نش ــن عص ــأثیر ای ــی ت ــرد دول ر عملک
ــر ــک مج ــپرم و  فیزیولوژی ــال اس ــران در انتق اي دف

بودن آن بر فعالیت جنسی موش نر قابل بررسـی  مؤثر
  .باشد می

  :تشکر و قدردانی 
وهش از سـوي حـوزه معاونـت    هزینه اجراي این پژ

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندي شـاپور اهـواز   
و لـذا، نویسـندگان از مسـئوالن    است تأمین گردیده 

  . نمایند ذیربط صمیمانه تشکر می
 

References: 

1. Bombardelli E, Morazzoni P. Vitis Vinifera L. Fitoterapia 1995; 66(4): 291-317. 

  .362-365، صفحات 1371سالجلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،  .یین داروگیاها. زرگري ع -2
3. Yu H, Zhao X, XU G, Wang SE. Effect of grape seed extracts on blood lipids in rabbits model with 

hyperlipidemia. Wei Sheng Yan Jiu 2002; 31(2): 114-116. 

4. Rays S, Bagchi D, Lim PM, Bagchi M, Gross SM, Kothari SC, et al. Acute and long-term safety 

evaluation of a novel IH636 grape seed proanthocyanidin extract. Res Commun Mol Pathol 

Pharmacol 2001; 109(3-4): 165-197. 

5. Aldini G, Carini M, Piccoli A, Rossoni G, Maffei Facino R. Procyanidins from grape seeds protect 

endothelial cells from peroxynitrite damage and enhance endothelium-dependent relaxation in human 

artery: new evidences for cardio-protection. Life Sci 2003; 73(22): 2883-2898. 



 
 

  ....ر مجراي اثر ضد انقباضی عصاره آبی ـ الکلی برگ مو ب -ناصري محمدکاظم غریبدکتر                        
 

 

)  ١٠ ( 

6. Fitzpatrick DF, Bing B, Maggi DA, Fleming RC, O’Malley RM. Vasodilating procyanidins derived 

from grape seed. Ann N Y Acad Sci 2002; 957: 78-89. 

7. Kim SH, Kang KW, Kim KW, Kim ND. Procyanidins in crataegus extract evoke endothelium-

dependent vasorelaxation in rat aorta. Life Sci 2000; 67(2): 121-131. 

8. Yamakoshi J, Saito M, Kataoka S, Tokutake S. Procyanidin-rich extract from grape seeds prevents 

cataract formation in hereditary cataractous (ICR/f) rats. J Agric Food Chem 2002; 50(17): 4983-

4988. 

9. Singletary KW, Meline B. Effect of grape seed proanthocyanidins on colon aberrant crypts and breast 

tumors in a rat dual-organ tumor model. Nutr Cancer 2001; 39(2): 252-258. 

10. Koga T, Moro K, Nakamori K, Yamakoshi J, Hosoyama H, Kataoka S, Arigo T. Increase of  

antioxidative potential of rat plasma by oral administration of proanthocyanidin-rich extract from  

grape seeds. J Agric Food Chem 1999; 47(5): 1892-1897. 

 Vitis viniferaاثـر عصـاره آبـی الکلـی بـرگ مـو        ،نجفی اردکانی ذلیخا ، اعتمادندا ،غریب ناصري م ك -١١
  . برفعالیت مکانیکی ایلئوم موش صحرایی

  .35-41صفحات  1383پائیز  3دوازدهم شماره  12شهید صدوقی یزد سال ی علمی پژوهش مجله
بر رحم جداشده موش ) .Vitis vinifera L(اثر عصاره آبی الکلی برگ مو . غریب ناصري م ك و احسانی پ -12

  .114-107، صفحات 1382، 2، شماره 7مجله فیزیولوژي و فارماکولوژي، جلد . صحرایی باکره
مجله طبیـب        . بر قلب پرفیوزشده قورباغه Vitis viniferaاثر عصاره آبی الکلی برگ مو . م كغریب ناصري  -13

  .235-227، صفحات 1382، 4شرق، سال پنجم، شماره 
کننده عروقی عصاره برگ مو بر آئـورت جداشـده    ـ غریب ناصري م ك، نوید حمیدي م و حیدري ا  اثر شل  14

رویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، سال سوم، شماره نهـم،  فصلنامه گیاهان دا. صحرایی موش
  .54-43، صفحات 1382زمستان 

. هـا  هـاي شناسـایی و ارزشـیابی آن    گیري مواد مـؤثره گیاهـان دارویـی و روش    عصاره. صمصام شریعت ه -15
  .17-13، صفحات 1371انتشارات مانی، اصفهان 

16. Quintas LEM, Lafayette SSL, Caricati-Neto A, Jurkiewicz A, Noel F. Role of noradrenaline on the       

expression of the Na+/K+-ATPase α2 isoform and the contractility of cultured rat vas deferens. 

Biochemical Pharmacology 2002; 64: 1431-1437. 



 
 

                                                      فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -1384سال نهم، شماره اول، بهار  -بهبود   
    

 

)١١
(

17. Compos M, Lucena Morais P, Pupo AS. Effect of castration and of testosterone relacement on α1-      

adrenoceptors subtypes in the rat vas deferens. European Journal of Pharmacology 2003; 471: 149-

155. 

18. Capasso R, Mascolo N. Inhibitory effect of the plant flavonoid galangin on rat vas deferens in vitro.       

Life Sciences 2003; 72: 2993-3001. 

19. Ribeiro RA, Garcez do Carmo L, Vladimirova I, Jurkiewicz NH, Jurkiewicz A. Nantenine blocks       

muscle contraction and Ca2+ transient induced by noradrenaline and K+ in rat vas deferens. European       

Journal of Pharmacology 2003; 470: 37-43.  

20. Basle R, Stuttgart H, Hugstetten H. Experiments on isolated smooth muscle preparations. English       

edition prepared by Burnden, HSE Biological measuring techniques 111/78, Linton instrumentation,       

Essex UK, 1980, 131. 

21. Huang Y. BaCl2- and 4 – aminopyridine – evoked phasic contractions in the rat vas deferens. Br  

JPharmacol 1995; 115(5): 845-851. 

22. Castillo CJ, Lafayette S, Caricati-Neto A, Sette M, Jurkiewicz NH, Gracia AG, et al. Low       

dihydropyridine receptor density in vasa deferentia of castrated rats. Br J Pharmacol 1992; 105(2):       

257-258. 

23. Burgos RA, Imilan M, Sanchez NS, Hancke JL. Andrographis paniculata (Nees) selectively blocks       

voltage-operated calcium channels in rat vas deferens. Journal of Ethnopharmacology 2000; 71:115-

121. 

24. Wang GJ, Wu XW, Lin YL, Ren J, Shum AYC, Wu YY, et al. Ca2+ channel blocking effect of iso-S-      

petasin in rat aortic smooth muscle cells. Eur J Pharmacol 2002; 445: 239-245.  

25. Kato K, Tsutsui I, Furuya K, Ozaki T, Yamagishi S. Regional differences in the contractile and       

intracellular Ca2+ responses of the guinea-pig vas deferens to neurotransmitters and excess K+. Exp       

Physiol 1995; 80(5): 721-733. 

26. Schults G, Hardman JG. Regulation of cyclic GMP levels in the ductus deferens of the rat. Adv 

Cyclic Nucleotide Res 1975; 5: 339-351.  

27. Laurence DR, Bennett PN. Clinical pharmacology. 6th edition, Churchill Livingstone, , Singapore: 

Longman  Singapore Publishers; 1990, p.481. 



 
 

  ....ر مجراي اثر ضد انقباضی عصاره آبی ـ الکلی برگ مو ب -ناصري محمدکاظم غریبدکتر                        
 

 

)  ١٢ ( 

28. Bray JJ, Cragg PA, Macknight ADC, Mills RG. Human physiology. 4th edition, USA: Blackwell 

Scince; 1999, p.101-102. 

29. Khoyi MA, Dalziel HH, Zhang L, Bjur RA, Gerthoffer WT, Buxton IL, Westfall DP. [Ca2+]i- 

sensitive, IP3-independent Ca2+ influx in smooth muscle of rat vas deferens revealed by procaine. Br J  

Pharmacol 1993; 110(4): 1353-1358.  

30. Diaz-Toledo A, Jurkiewicz A. Different mechanisms of action of agents acting on beta-adrenoceptors  

in barium-stimulated and electrically-stimulated rat vas deferens. Br J Pharmacol 1991; 104(1):277-

283. 

31. Haung Y, Pai RK, Lau CW, Chan FL, Chen ZY, Yao XQ. Modulatory effect of protein kinase C  

activator on contractility of rat vas deferens. Pharmacology 2001; 62(1): 2-9.  

32. Diaz Lanza AM, Elias R, Maillard C, Faure R, de Sotto M, Balansard G. Flavonoids of 3 cultivars  

vine leaves, Vitis vinifera L. var.tinctoria (Alicante, Carignan, Garnd noir). Value in chemical control. 

Ann Pharm Fr 1989; 47(4): 229-234. 

 

 

 

 


