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Abstract 

 

Background and purpose: Airway stenosis is one the most dangerous diseases. Anethum 

graveolens L.(Dill) has anti-spastic effect on smooth muscle. The aim of this study was to investigate the 

effect of the hydroalcoholic extract of this plant on male rat tracheal smooth muscle contractile activity. 

Materials and methods: In this experimental study, tracheas of healthy rats were dissected. We 

investigated the effect of different concentrations of Dill hydroalcoholic extract in presence and absence 

of propranolol and L-NAME on reduction of tracheal smooth muscle contraction induced by potassium 

chloride. 

Results: Compared with the negative and positive control groups, the extract of Anethum 

graveolens at 5 gr/l significantly decreased tracheal smooth muscle contraction induced by potassium 

chloride (P <0.05). Propranolol and L-NAME did not reduce the antispasmodic effect of Dill extract 

(P<0.05). 

Conclusion: Hydroalcoholic extract of Anethum graveolens could inhibit the tracheal smooth 

muscle of rat contractions in a dose-dependent manner, but it seems that β-Adrenergic receptors and NO 

are not involved in this process. 
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 (046 -051)   0317سال    اردیبهشت   061بيست و هشتم   شماره دوره 

 

 047     0317، اردیبهشت  061تم، شماره شمجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                    دوره بيست و ه              

 گزارش کوتاه

ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی بذر گیاه شوید بر روی انقباضات 
 عضله صاف نای موش صحرایی نر

 
      1پرستو جعفرزاده

    2سید محمد محسنی مهران 
   3حسن موالدوست   

 2محمدرضا نورس فرد    
    4د قربانیاحم

 1محمود عابدین زاده  

 چكیده
دارای اثر ضدد  1بذر شویدرود. خطرناک به شمار میمهم و های تنگی مجاری تنفسی یکی از بیماری و هدف: سابقه

، بررسدی اثدر عرداری هیددروالکلی بدذر شیدای شدوید بدر روی هدف از انجام این مطالعده اسپاسمی بر عضله صاف می باشد.
 .بودانقباضات عضله صاف نای موش صحرایی نر 

عرداری  مختلد های صحرایی نر سالم انجدام شدد. تدرثیر دوزهدای مطالعه تجربی روی نای موش این ها:مواد و روش
بر کاهش قدرت انقباض عضله صاف نای حاصل از ترثیر کلرور پتاسدیم  L-NAMEشوید و نیز ترثیر حضور پروپرانولول و 

 مورد سنجش قرار شرفت.
داری سبب کاهش فعالیت انقباضی عضدله صداف ه طور معنیشرم در لیتر ب 5غلظت  در عراری بذرشیای شوید ها:یافته

 L-NAME. پروپرانولدول و (P >55/5) نای که توسط کلرید پتاسم تحریک شدی بودند نسبت بده شدروی کنتدرل منفدی شدد
 .(P >55/5) تاثیری در کاهش خاصیت ضد اسپاسمی عراری شوید نداشتند

دوز سدبب مهدار عضدله صداف ندای مدوش صدحرایی شدردد، امدا  توانست به روش وابسدته بده بذر شیای شوید استنتاج:
 های بتا آدرنرژیک و نیتریک اکساید در این فرایند نقشی نداشتند.شیرندی
 

 شوید، عضله صاف، مجاری هواییواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
 بدین در شدای  نسدبتاً عارضده یدک هدوایی مجداری تنگی
 سدال تدا شدود می زدی تخمین .(1)باشد می انسانی جوام 
 بیمدداری بدده دنیددا مددردم از نفددر میلیددو  46 حدددود 0505

 سدومین عندوا  به اختالل این و شوند مبتال ریه انسدادی
 اسدتفادی امروزی (.0)شود مطرح دنیا در میر و مرگ عامل

 در تدرکدم جدانبی عدوارض خداطر به شیاهی از داروهای

شیدای  (.6، 0)اسدت شددی راید  هاازبیماری بسیاری درما 
از خدانوادی  Anethum graveolensبدا ندام علمدی  شوید

عرداری آبدی الکلدی بدذر  (.5)است Apiaceaeچتریا  یا 
شددوید دارای خروصددیات ضددد التهددابی و ضددد دردی 

هدای مدزمن باشد و در قددیم بده منظدور درمدا  سدرفهمی
  ویددش ذردب چنینمده (.4)رفتدشیدورد استفادی قرار مدم

 
 E-mail: mahmood.abedinzade@gmail.com                       دانشکدی پزشکیدانشگای علوم پزشکی شیال ، رشت:  -ین زادهمحمود عابد مولف مسئول:

 . مربی، شروی فیزیولوژی، دانشکدی پزشکی، دانشگای علوم پزشکی شیال ، رشت، ایرا 1
  ، رشت، ایرا  . دانشیار، شروی فیزیولوژی، دانشکدی پزشکی، دانشگای علوم پزشکی شیال0
 دانشیار، شروی فیزیک پزشکی و بیوشیمی، دانشکدی پزشکی، دانشگای علوم پزشکی شیال ، رشت، ایرا  .0
 ، مرکز تحقیقات فارماکولوژی شیاها  دارویی، دانشکدی پزشکی، دانشگای علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرا دانشیار، شروی فیزیولوژی .6
 : 15/8/1034تاریخ ترویب :               03/0/1034  تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            01/0/1034 تاریخ دریافت 
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  یبر نا دیشو اهيبذر گ يدروالكلياثر عصاره ه
 

 0317، اردیبهشت  061مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                   دوره بيست و هشتم، شماره         041

 را توسدیناکسدی و پتاسدیم کلدرور از ناشی رحمانقباض 

 مهاری و اسپاسم ضد اثر آ  بر عالوی (.7)دهدمی کاهش

 از ناشی ایلئوم انقباضات بر شوید بذر الکلی آبی عراری

 و کدولین استیل پتاسیم، لرورک جمله از هامحرک بعضی

 اثرات فارماکولوژیک (.8)است شدی دادی نشا  باریم کلرور

سبب شد تدا به ویژی اثر ضد انقباضی آ  این شیای متعدد 

احتمال استفادی آ  به عنوا  یدک مطالعه حاضر با هدف 

 مجدداری عارضدده تنگددی ترکیددب امیددد بخددش در درمددا 

 .شردد طراحی هوایی
 

 مواد و روش ها
 عراری تهیه وشر

 شیددای بددذر عردداری ماسراسددیو  روش از اسددتفادی بددا

 (.3)شد تهیه نظر مورد

 

 آزمایش مورد حیوانات
 صحرایی موش سر 01 تعداد تجربی، مطالعه این در

 ندای قطعده 60 و تهیه شرم 055 -055 وزنی در محدودی

 کنتدرل شدروی شدامل تدایی 4 شروی 0 به ترادفی به طور

 عرداری کنندی دریافت و شروی فیمن کنترل شروی مثبت،

 از پس هاموش. شد تقسیم مختل  دوزهای با شوید بذر

 و شددی بیهدوش mg/kg 55 تیوپنتال صفاقی داخل تزریق

 جددا cm 1 طول به نای قطعه و شکافته حیوا  سینه قفسه

 07) هانسدلیت -کدربس اکسیژنه و شرم در محلول و شد

 ندای قطعده. دشد قدراردادی( pH=7.4 شراد وسانتی درجه

-کدربس محلدول حداوی محفظه یک در آزمایش مورد

( لیتدر میلدی 15 حجدم به) شرادسانتی درجه 07 هانسلیت

 .شدمی دهی اکسیژ  پیوسته و نرب

 

 کار انجام روش
 بده و دوختده 0/5 سیلک نخ با را نای قطعه سر یک

 سدر و شردیددمدی وصدل ایزومتریک ترانسدیوسر قالب

 اکسید دی – اکسیژ  لوله انتهای قالب به نای نوار دیگر

 پدس (.11)شدد وصل بافت حمام ک  شدی فیکس کربن

 کلریدد توسدط نای قطعه سازشاری، دوری شد  سپری از

 رسددید  از پددس و شددد منقددب  مددو رمیلددی 45 پتاسددیم

 5 غلظدت از لیتدرمیلدی 1/5 مقدار کفه، حالت به انقباض

 بافت امحم به شوید بذر هیدروالکلی عراری لیتر بر شرم

 اتسداع میزا  و شد اضافه هانسلیت کربس محلول حاوی

 سدپس .شدد شیریاندازی کفه حالت به رسید  بار هر از پس

 مسددودکنندی عندوا  بده مدو ر میکرو یک پروپرانولول

 L-NAMEو از مسددود کننددی  آدرنرژیدک بتا هایشیرندی

 اکسداید نیتریدک آندزیم مهدار صد میکرومو ر به عنوا 

هم چنین از محلول کدربس بده عندوا  شد.  ستفادیسنتاز ا

تئوفیلین به عنوا  کنترل مثبدت اسدتفادی کنترل منفی و از 

بده  KClپتاسیم کلرید یا چنین انقباض حاصله از شد. هم

 عنوا  انقباض صد در صد در نظر شرفته شد.
 

 آنالیز آماری
 SPSS 22آمداری  افزار ها از نرمبرای آنالیز آماری دادی

 >55/5pداری بدا سدطم معندیتوکی  و Anovaمو  و آز

 استفادی شد.
 

 و بحث یافته ها
 هیددروالکلی عرداری کده داد نشا  مطالعه حاضر نتای 

 در Anethum graveolens علمدی ندام با شوید شیای بذر

 انقباضدی اثدر دارکداهش معندی سبب لیتر در شرم 5 دوز

 مدوش ندای صداف عضدالت در کلریدد پتاسدیم از ناشدی

 شرم 1 و 1/5 دوزهای در کهدرحالی. می شود راییصح

کدداهش قدددرت انقباضددی  در داریمعنددی تدداثیر لیتددر در

 دهندددی نشددا  بددا  نتددای . (1نداشددتند )جدددول شددماری 

 هیدروالکلی عراری دوز به وابسته ضداسپاسمی خاصیت

نتای   .باشدمی( Anethum graveolens) شوید شیای بذر

 (.8-15)ستین موضوع ابه دست آمدی قبلی موید ا

سدبب  L-NAMEهای پروپرانولدول و مسدودکنندی

کنندشی عراری شوید نشدند. داری در اثر شلتغییر معنی

 هدای بتاآدرنرژیدکهر چند این تاثیر در مورد مسدودکنندی

 تر محسوس است. وجود شیرندی های بتاآدرنرژیکبیش
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 و همکاران پرستو جعفرزاده     

 041     0317، اردیبهشت  061تم، شماره ششكي مازندران                                                                    دوره بيست و همجله دانشگاه علوم پز              

 گزارش کوتاه

انقبداض تداثیر دوزهدای مختلد  عرداری شدوید بدر : 1جدول شماره 

 عضله صاف نای موش صحرایی نر
 

 155درصد تغییرات قدرت انقباضی از  شروی

 انحراف استاندارد(±)میانگین

 1 ±  00/33 کنترل منفی

 5/1 ± 53/40 کنترل مثبت

 5/1 ± 0/33 شرم عراری 1/5

 47/35±0 شرم/لیتر عراری 1

 0/70±0 شرم/لیتر عراری 5

 

با این  (.11)ی استدر عضله صاف موش قبالً شزارش شد

حال عددم تواندایی پروپراندول، بده عندوا  مسددودکنندی 

شیرندی بتاآدرنرژیک، در مهار یا کاهش عملکرد عراری 

های بتاآدرنرژیک در عملکرد موید عدم دخالت شیرندی

 باشد و تحقیقاتمهاری عراری هیدروالکلی بذر شوید می

چنین شزارش هم (.7)کنندپیشین نیز این نتیجه را تایید می

شدددی اسددت کدده نیتریددک اکسدداید موجددب شددل شددد  

عضالت صاف نای موش صحرایی می شود و این عمدل 

بدودی و  cGMPمستقل از افدزایش غلظدت درو  سدلولی 

 (.10)شذاردمستقیماً روی عضالت صاف تاثیر خود را می

در صددورتی کدده عملکددرد مهدداری عردداری بدده افددزایش 

کننددی آندزیم سددودسنتزنیتریک اکساید مربوط باشد، م

مدی بایسدت  L-NAMEسنتز کنندی نیتریدک اکسداید یدا 

داری در اثدر مهداری عرداری شدود. سبب کداهش معندی

 (.7)اندتحقیقات شذشته نیز این مطلب را تایید کردی

 هیددروالکلی عرداری تداثیر موجدود، اطالعات بنابر

 انقبدداض روی بددر( Anethum graveolens) شددوید بدذر

 اسدت بار اولین برای صحرایی موش نای صاف عضالت

 عملکدرد رودمدی احتمال. شیردمی قرار بررسی مورد که

 دخالددت بددا شددوید شیددای هیدددروالکلی عردداری مهدداری

 عدالوی. کندد می بروز ولتاژ به وابسته کلسیمی هایکانال

 عردداری کدده شددودمددی بینددیپددیش مکانیسددم، ایددن بددر

ثدل بداز دیگری م هایمکانیسم با شوید بذر هیدروالکلی

 انقباضی فعالیت کاهش سبب کرد  کانال های پتاسیمی

 عندوا  بده پتاسدیم کلدرور. شدود ندای صاف عضالت در

 دپالریدزی سبب پتاسیمی کانال انتخابی غیر مسدودکنندی

 صداف عضدالت انقباضدی فعالیدت افدزایش و غشدا شد 

 شدوید عرداری اخیدر، مطالعدات اسداس بدر (.10)شدودمی

 35 حددود ترکیدب دو ایدن ت،اسد آنتول و تانین حاوی

 دهدد و مدی تشکیل را شوید هیدروالکلی عراری درصد

 چندینهم و زایما  هنگام رحمی انقباضات کاهش سبب

 چندینهدم (.16)شوندمی زایما  از پس درد کاهش سبب

بده اثبدات رسدیدی  رودی انقباضدات کاهش در تانین نقش

 رد کد بلوکده بدا احتمدا ً سداپونین همدرای به تانین. است

 عضدله انقباضدات کداهش موجدب کلسدیمی هدایکانال

 (.15)می شود رودی صاف

 بده وابسته مهار سبب شوید بذر هیدروالکلی عراری

 صداف عضالت در پتاسیم کلرور از ناشی انقباضات دوز

 مسددود بدا عرداری ایدن احتما ً. شد صحرایی موش نای

 را عمدل ایدن ولتداژ بده وابسته کلسیمی هایکانال کرد 

 انقباضدی ضد فعالیت ممکن است که هرچند. دهدمی جامان

 .کوئرستین باشد فالونوئید از ناشی شوید عراری
 

 سپاسگزاری
 علوم معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگایاز 

شیال  به دلیل حمایدت مدالی  درمانی خدمات و پزشکی

از طرح فوق که پایا  نامه دانشدجوی ارشدد فیزیولدوژی 

 شود.می گزاریسپاسمی باشد، 
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