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اسانس بادیان رومیاثر ضد اسپاسمی فراکسیون متانولی مشتق از
)Trachyspermum Ammi( ییانقباضات ایلئوم موش صحرابر
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چکیده
ي مختلف از جمله اختالالت هابراي معالجه بیماريدر طب سنتی از دیرباز ،استفاده از گیاهان دارویی:زمینه و هدف

تحقیقات زیادي ست که ابادیان رومیاز آن یاد شده در طب سنتی ایرانگیاهان کهیکی از این . گوارشی رایج بوده است
فعالیت را بر اسانس این فراکسیون متانولی مشتق از نقش ،مطالعه حاضر. در مورد اثرات فارماکولوژیک آن انجام شده است

.استقرار داده بررسی موردییصحراموش از جدا شدهعضالت صاف ایلئوممکانیکی 
زمایشگاهی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد بخش فیزیولوژي در ابتداي سال آاین مطالعه:هامواد و روش

لین کواستیلي مختلف را پس از اعمال هافراکسیون، محلولآثار اسپاسمولیتیکجهت بررسی .انجام گرفت1392
)Ach(4-10 ي هامحلولاسپاسمودیک فراکسیون،آنتیآثارجهت بررسیهمچنین،موالر، به حمام بافت اضافه کردیم و

و با استفاده از دستگاه فیزیوگرافموالر اضافه کردیم و سپس 10-2تا Ach (9-10(لین کواستیلمختلف را قبل از اعمال 
مقایسه ل مثبت نتایج حاصل با اثرات تیمول بعنوان کنتر. گرفتانقباضات ایزوتونیک ایلئوم مورد بررسی قرار حمام بافت،

.گردید
برانقباض ناشی از %01/0، 005/0، 002/0ن فراکسیون  ي مختلف ایهانتایج بدست آمده از اثر غلظت: هایافته
اسانس و غلظت باالتر آن منجر به کاهش انقباض ناشی %002/0موالر در ایلئوم موش نشان داد غلظت 10-4لین کواستیل

آن شدت انقباضات ناشی از %01/0و غلظت ) >05/0p(%8/59آن % 002/0که غلظت يطوره ب. لین می شودکواستیلاز 
موالر تیمول در مقایسه با فراکسیون 10-4و 10-5ي هااز طرفی غلظت.کاهش داد) >01/0p(%5/77لین راکواستیل

. ین نشان ندادلکواستیلداري بر انقباضات ناشی از کاهش معنی%01/0و 005/0و002/0متانولی با غلظت 
.باشدمیاسپاسمودیک آنتیو آثار اسپاسمولیتیکدارايبادیان رومیفراکسیون متانولی مشتق از اسانس :گیرينتیجه

لین، ایلئومکواستیلفراکسیون متانولی، بادیان رومی، ضد اسپاسمی، : ي کلیديهاواژه

وقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدمرکز تحقیقات گیاهان دارویی، فیزیولوژي، آموزشی استادیار گروه) نویسنده مسئول(-1
، یزد، ایرانیزد

hejaziansh@yahoo.com: پست الکترونیکی، 03518203410: دورنگار، 03518203410تلفن 

، یزد، ایرانفیزیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزدآموزشی کارشناس ارشد گروه -2
، ایرانیزد،مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعیمربی-3
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مقدمه
اسپاسم به معناي انقباض ناگهانی و غیر ارادي یک 

که در  معده، کیسه صفرا، مجراي صفراوي، له استعض
تواند منجر به درد شودعضو داخلی دیگر، میروده و یا هر 

و ]1[اسپاسم ممکن است موجب سردردهاي میگرنی. ]1[
ممکن است جریان همچنین،شود و ]2[هاي قلبی بیماري

خون ماهیچه را کاهش دهد که همراه با نیاز متابولیک 
]1[شودي ماهیچه، منجر به درد شدید میهافزایش یافت

از گیاهان دارویی براي معالجه ،در طب سنتی
استفاده از جمله اسپاسمي مختلف گوارشیهابیماري

بعضی از این گیاهان داراي آثار گوارشی .]3[شودمی
توان نام میکه از آن جمله آثار ضد اسپاسمی را . باشندمی

بعضی از گیاهان وجود داردي فرار هابرد که در روغن
از مطالعه حاضر بررسی آثار ضد اسپاسمی یکی .]4- 6[

گیاهان دارویی است که از دیرباز در طب سنتی مورد 
نام کهبادیان رومی است گیاهاین . استفاده قرار گرفته است

در طب و ]3[باشدمیTrachyspermum ammiعلمی آن 
ال و درد استفاده سنتی و گیاهی براي درمان آسم، اسه

ررسی اثرات فارماکولوژیک تحقیقات زیادي براي ب. شودمی
دهد اثرات ضد انجام شده که نشان می]7[هاین گیا

ي ضروري هاباکتریایی و ضد میکربی آن از طریق روغن
، ]7[اثر ضد میکربی و ضد دردي همچنین،. ]8- 9[باشدمی

مهار ثراو ]11[، دفع کننده حشرات]10[ضد قارچ
یید قرار أدر آن مورد ت]12[هاکنندگی بر تجمع پالکت

از آنجا که اثرات اسانس روغنی آن بر فعالیت . گرفته است
مکانیکی دستگاه گوارش تا حدودي بررسی شده است

فراکسیون مطالعه حاضر بررسی نقشهدف از ]13[

بر فعالیت مکانیکی بادیان رومیاسانس مشتق از متانولی
.باشدمیییصحراصاف ایلئوم موش عضالت 

هامواد و روش
آزمایشگاهی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم این مطالعه

انجام 1392پزشکی یزد بخش فیزیولوژي در ابتداي سال 
.گرفت
گرم 100ابتدا جهت تهیه عصاره: روش تهیه نمونه: الف

خرد طور کامله تهیه شد و سپس ببادیان رومی گیاه میوه 
د و در فالسک تقطیر قرار گرفت و با عبور دادن بخار آب ش

عملیات تقطیر به آرامی ) Clevenger(به روش در میان آن
لیتر اسانس روغن از آن جدا میلی5جمعا شروع شد که 

ت جدا کردن ترکیبات موجود در ، جهپسس.گردید
اسانس، از روش کروماتوگرافی ستونی استفاده گردید که از 

اد خام گیاهی است و بوسیله آن جداسازي موي هاروش
توان مواد را به کمک  تشکیل باندهاي مختلفی که روي می

عصاره خامی . شود جدا و خالص نمودفاز ثابت تشکیل می
کند که بات زیاد باشد باندهایی ایجاد میکه حاوي ترکی

در . باشدمیهرکدام شامل یک سري ترکیبات ساده دیگر
وي ستون کروماتوگرافی جدا شده و مواد ر،این روش

روي ستون به نوع ستون بستگی داشته که هامهاجرت آن
فاز آن جامد و یا مایع باشد و حرکت مواد به ماده جاذب و 

در . درجه حاللیت خود عصاره مورد آزمایش بستگی دارد
60کروماتوگرافی انجام شده از ماده جامد سیلیکاژل 

غن فرار را در ستون بدین منظور رو. استفاده شد
کلروفرم، ي هگزان هاکروماتوگرافی ریختیم و توسط حالل

ي مختلف آن از جمله فراکسیون متانولی را جدا هابخش
. ]3[نمودیم 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
93

.1
3.

2.
4.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1393.13.2.4.7
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1646-en.html


177سیدحسن حجازیان و همکاران

1393، سال 2، شماره 13دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

ابتدا ،جهت انجام آزمایش: روش انجام آزمایش: ب
که در شرایط گرم250- 200ی نر با وزن یي صحراهاموش

قرار داشتند به روش ي یکسانهاهب و هوایی و تغذیآ
قطعاتی از بخش هاو پس از کشتن آنتصادفی انتخاب

جدا گردید و پس از تمیز نمودن تا ) ایلئوم( انتهاي روده 
جهت . شدمیانجام آزمایش در محلول تیرود نگهداري 

متري از روده را قطعات یک سانتی،بررسی انقباضات ایلئوم
ین یقسمت پارا توسط نخ بهجدا کرده و یک طرف آن

متصل و سر تیرودمحفظه داخلی حمام بافت حاوي محلول
که با دستگاه ک را به یک ترانسدیوسر ایزوتونیدیگر آن

در تمام طول آزمایش، . فیزیوگراف مرتبط بود وصل نمودیم
گاز % 5اکسیژن و % 95محلول تیرود توسط مخلوطی از 

دقیقه که20شد و پس از حدود کربونیک هوادهی می
براي رسیدن دستگاه به وضعیت تعادل الزم بود انقباضات 
ایزوتونیک ایلئوم توسط دستگاه فیزیوگراف یک کاناله 

(Bioscience Ocillograph) در هر دوره . شدمیثبت
ي مورد آزمایش با غلظت مورد هاآزمایش یکی از محلول

نظر به حمام بافت اضافه شد و اثر آن بر انقباض ایلئوم ثبت 
پس از هر دوره آزمایش، بافت مورد نظر با محلول . یدگرد

تیرود تازه شستشو و در صورت فعال بودن بافت، آزمایش 
. شدمیبعدي انجام 

آثار اسپاسمولیتیک، : الف:ضد اسپاسمیآثار آزمایش : ج
استیل موالر10-4در این روش با استفاده از غلظت 

داکثر ا حکولین به بافت ایزوله در حمام بافت، ابتد
و سپس در هر گردیدثبت انقباضات ایزوتونیک ایلئوم

نرمال سالین، (ي مختلف آزمونهاآزمایش محلول،دوره
ي مورد نظر به حمام بافت هابا غلظت)تیمول و اسانس

بر انقباضات ایلئوم ناشی از هااضافه شد و اثر آن

بافت ،پس از هر دوره آزمایش. لین ثبت گردیدکواستیل
د نظر بوسیله محلول تیرود شستشو شد و پس از مور

آزمایش دوره بعد تکرار ،رسیدن سیستم به حالت پایدار
نمونه 6اثر اسپاسمولیتیک هر محلول بر روي . گردید

بافتی بررسی شده و تجزیه و تحلیل آماري بر روي 
لین صورت گرفته کواستیلانقباض ناشی از درصدمیانگین

. است
،سپاسمودیک، در این بخش از آزمایشاآنتیآثار : ب

نرمال سالین، تیمول و (ي آزمون هاابتدا یکی از محلول
،دقیقه7به حمام بافت اضافه گردید و پس از ) اسانس
10-2تا غلظت 10-9از (لین کواستیلي مختلف هاغلظت
بصورت تجمعی به حمام بافت اضافه شد و اثر ) موالر

ن بخش نیز بعد از هر دوره در ای. انقباضی آن ثبت گردید
بافت مورد نظر بوسیله محلول تیرود شستشو شد ،آزمایش

آزمایش دوره بعد تکرار ،و پس از پایدار شدن سیستم
نمونه بافتی بررسی شده و 6این آثار نیز بر روي . گردید

انقباض ناشی درصدتجزیه و تحلیل آماري بر روي میانگین
. تلین صورت گرفته اسکواستیلاز 

براي :آوري نتایج و تجزیه و تحلیل آماريروش جمع: د
ه استفاده شد و نتایج بSPSSافزار از نرمهاآنالیز داده

تغییر وضعیت درصدانحراف معیار ±میانگین صورت
انقباضی براي هر محلول تعیین گردید و با استفاده از 
آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و پس آزمون توکی مقایسه 

دار به عنوان معیاري براي معنی>05/0pو ارزش. ردیدگ
. بودن اختالف در نظر گرفته شده است
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نتایج
دست آمده از اثر ه آثار اسپاسمولیتیک، نتایج ب: الف
، 005/0، 002/0( انس روغنی ي مختلف اسهاغلظت

) Acetylcholine(لین کواستیلبرانقباض ناشی از ) 01/0%
و باالتر آن منجر به %0/ 002د غلظت موالر نشان دا4-10

که طوريه ب. شودلین میکواستیلکاهش انقباض ناشی از 
آن شدت %01/0و غلظت  %8/59آن فقط %002/0غلظت 

کاهش داده است %5/77لین راکواستیلانقباضات ناشی از 
)05/0p<()1مودارن.(

متانولیهاي مختلف فراکسیوناثر اسپاسمولیتیک غلظت-1نمودار 
بر انقباض ) %01/0، 005/0، 002/0( مشتق از اسانس بادیان رومی 

طور که در شکل مشاهده همان. موالر10- 4لینکواستیلناشی از 
و باالتر آن منجر به کاهش انقباض ناشی از %/ 002شود غلظت می

%002/0که غلظت طوريه موالر شده است ب10-4لین کواستیل
آن شدت انقباضات ناشی از %01/0و غلظت %59/ 8فقط آن 

نشان * عالمت ). n=6(کاهش داده است %5/77لین راکواستیل
.باشدمی>05/0pدهنده 
یش صورت گرفته در اسپاسمودیک، آزماآنتیآثار : ب

اسپاسمودیک اسانس روغنی بادیان رومی مورد آثار آنتی
-2تا 10-9(لین  کواستیلي تجمعی هادهد غلظتنشان می

و 005/0و002/0(ي هادر حضور غلظت) موالر10
اسانس روغنی نسبت به اثر سالین کاهش یافته که ) 01/0%

لین و با کواستیلموالر 10-3این کاهش انقباض در غلظت 

%005/0و با حضور %44اسانس، %01/0حضور غلظت 
باشد دار میازلحاظ آماري معنیبوده که%17اسانس، 

)05/0p<(آن کاهش %002/0غلظت که درحضورحالیدر
)2مودارن(.شودداري در آن مشاهده نمیمعنی

لین با فراکسیون کواستیلاسپاسمودیک آنتیآثار -2نمودار 
دهنده کاهش ان رومی که نشاناسانس بادیمشتق ازمتانولی

لین با حضور غلظت کواستیلموالر 10-3دار انقباض در غلظت معنی
10-3که در غلظت در حالی) >05/0p(اسانس بوده %01/0و 005/0

دار اسانس معنی%002/0لین با حضور غلظت  کواستیلموالر 
.باشدمی>05/0pنشان دهنده * عالمت . )n=6(. باشدنمی

اسپاسمودیک تیمول و بخش متانولی مقایسه اثر آنتی: ج
لین کواستیلاسانس بادیان رومی بر انقباضات ناشی از 

موالر و 10-5اسپاسمودیک تیمول با غلظت مقایسه اثر آنتی
بخش متانولی اسانس بادیان رومی بر انقباض ناشی از 

ادیان اسانس بدهد اثر بخش متانولی لین نشان میکواستیل
لین کواستیلبر انقباض ناشی از %01/0رومی با غلظت  

ول با موالر بیشتر ولی از اثر تیم10-5ازاثر تیمول با غلظت 
که اثر بخش باشد ضمن اینموالر کمتر می10-3غلظت

دار دو اثر فوق معنیمتانولی  اسانس بادیان رومی با هر
).3مودارن()>05/0p(باشدمی
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موالر 10-5اسپاسمودیک تیمول با غلظت مقایسه اثر آنتی-3نمودار
باض ناشی اسانس بادیان رومی بر انقو فراکسیون متانولی مشتق از

دهد اثر بخش متانولی اسانس بادیان رومی کولین نشان میاز استیل
لین ازاثر تیمول با کواستیلبر انقباض ناشی از %01/0با غلظت 

موالر10-3موالر بیشتر ولی از اثر تیمول با غلظت10- 5غلظت
ومی با که اثر بخش متانولی اسانس بادیان رباشد ضمن اینکمتر می

نشان * عالمت )05/0p<()6=n(باشددار میهردو اثر فوق معنی
.باشدمی>05/0pدهنده 

بحث
ي مختلف هاپژوهش حاضر نشان داد که غلظت

بر ایلئوم فراکسیون متانولی داراي اثر ضد اسپاسمی
آن موجب درصدکه غلظت دو هزارم طوريه باشد بمی

موالر در حدود 10-4لینکواستیلمهار انقباض ناشی از 
ثره ي روغنی حاوي ترکیبات مؤهااسانس. شده است8/59%

پینین، سیمن و متعددي نظیر تیمول، کارواکرول،
باشد به همین علت آثار ضد اسپاسمی ترپینئول می

. تواند ناشی از یک یا چند ترکیب موجود در آن باشدمی
Shahي فرار درمنه را که حاوي هاو همکارانش اثر روغن

باشد را بر میبتا پینین و آلفا ترپینن ترکیبات آلفا پینین، 
ی خرگوش مورد بررسی یعضالت صاف ژژنوم و مجاري هوا

ي ضد اسپاسمی را که دخیل در این هاسازوکارقرار داده و 
اند که روغن فرار فعالیت هستند مطالعه نموده و نشان داده

.]5[درمنه بر عضالت ناي خرگوش اثر شل کنندگی دارد
اثر مهاري و همکارانLemmensدر بررسی دیگري

ي کلسیمی متکی به ولتاژ هابومادرون را ناشی از مهار کانال
و جلوگیري از ورود کلسیم بداخل فیبر عضالنی بیان 

دهد و همکارانش نشان میMadeiraبررسی . ]14[اندنموده
ي فرار ریحان بر عضله صاف هااثر ضد اسپاسمی روغن

ثیر مستقیم آن بر فعالیت أز تایلئوم خوکچه هندي ناشی ا
زیرا افزایش .ثیر نروترانسمیترهاأدرونی عضله است نه از ت

پتاسیم به حمام بافت موجب دپالریزاسیون جزئی غشا 
میلی ولت شده و از -20ي داخل جداري تا حد هانورون

پیدایش پتانسیل عمل و رهایش نروترانسمیتر از این 
و همکارانش Mahieu.]15[کندمیجلوگیري هانورون

ی را که داراي روغن فرار یثیر بعضی از گیاهان داروأت
ي زود گذر پتانسیل گیرنده هاناشی از کانالراباشندمی

(TRP)ي هادانسته که موجب تغییر در عمل کانال
دسته بزرگی از TRPي هاکانال.]16[گردندمیکلسیمی

ي هاي یونی هستند که بسیاري از فعالیتهاکانال
ی و بویایی ی، شنوایولوژیک همچون انقباض، لمس، فشارفیز

کنند و واسطه هدایت سدیم و کلسیم از طریق را کنترل می
هااین کانال. ]17[باشندمیی به سیتوپالسم یپالسمايغشا

ي انتهاي روده یعنی ایلئوم وجود دارد و هابیشتر در بخش
دنشویهاي ابتداي آن و معده کمتر یافت مدر بخش

ي فرار هاي فوق در خصوص نقش روغنهابررسی.]18[
ضد اسپاسمی سازوکارترین مبین این واقعیت است که مهم
ثیر مستقیم آن بر فعالیت أبر عضله صاف لوله گوارش ت

سازوکارذاتی عضله بوده و اعصاب داخل جداري در این 
ه مستقل از شبکهااثر مهاري آن،بنابراین.دنباشثر نمیؤم

تیمول نیز بعنوان یکی از ترکیبات موجود . باشدمیعصبی 
ي اثر شل کنندگی است که در ي فرار داراهانغدر رو
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Begrowاسپاسمودیک اثر آنتید ندهنشان میو همکارانش
بررسی . ]19[باعث افزایش هدایت پتاسیم شده است

نقش تیمول را در همکارانوTamuraدیگري بوسیله 
بر بافت انقباضی عضله ATPaseمیوزین تغییر فعالیت 
اند که همین امر باعث کوتاه شدن سرعت گزارش نموده

تیمول نیز مانند کارواکرول اثرات .]20[شودمیانقباض 
بر لوله گوارش اعمال TRPي هاخود را از طریق کانال

. ]21[کندمی
یدؤمطالعات قبلی و مطالعه حاضر در خصوص تیمول م

یمول تنها در غلظت باال داراي اثر ضد این است که ت
. دباشمیي کم فاقد این اثر هابوده و در غلظتمیاسپاس

اند آثار توانستهین اسانس روغنی یي پاهاکه غلظتحالیدر
تواند میضد اسپاسمی قابل توجهی نشان دهند که این آثار 

از جمله این . ثره این گیاه باشدؤمربوط به سایر ترکیبات م
که این . ]22[بات می توان به کارواکرول اشاره کردترکی

بر لوله گوارش TRPي هاماده نیز اثر خود را از طریق کانال
دقیق ازوکارسجهت تعیین ،اًنهایت. ]17[کندمیاعمال 

ي هاثره آن بررسیؤفراکسیون و اثر ضد اسپاسمی ماده م
.بیشتري الزم است

گیرينتیجه
دارايز اسانس بادیان رومیفراکسیون متانولی مشتق ا

طوريه ب.باشدمیاسپاسمودیک آنتیو آثار اسپاسمولیتیک
لین کواستیلبرانقباض ناشی از آن آثار اسپاسمولیتیککه 

آثار و دهد ا کاهش میرثر بوده و آنؤموالر م4-10
ي تجمعی هاآن منجر به کاهش غلظتاسپاسمودیک آنتی

.شودمیوالرم10-2تا 10-4لین ازکواستیل
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The Antispasmodic Effect of Metanolic Fraction Derived from

Trachyspermum Ammi Essense on Rat's Ileum Contraction

S. H. Hejazian1 , S. M. Bagheri2, A. Zare Zadeh3
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Background and Objective: Since past time, herbal plants have been used for the treatment of different

abnormalities such as gastrointestinal disorders. One of these herbs which used in Iranian traditional medicine is

Trachyspermum ammi. There are many biological studies conducted for the determination of its pharmacological

properties. The present study was designed to find out the effects of methanolic fraction derived from

Trachyspermum ammi essense on mechanical activity of the isolated rat’s ileum.

Materials and Methods: In this laboratory study, for evaluation of spasmolythic property of  fraction, different

doses of the solution were added to organ bath after acetylcholine with concentration of 10-4 molar (M) and for

assesment of antispasmodic effect of fraction, different doses of the solution were added to the organ bath before

acetylcholine with concentration of 10-9 upto 10-2 M, then isotonic contraction of  ileum were recorded through

an isolated tissue chamber in an organ bath by using isotonic transducer and oscillographic device. The results

were compared with thymol as a positive control.

Results: Our findings showed that different concentration of metanolic fraction of Trachyspermum ammi 0.002,

0.005 & 0.01% on acetylcholine 10-4 M  induced contraction in rat’s ileum resulted in reduced contraction by

the essense from concentration of 0.002% and higher. So that the concentration of 0.002%  was reduced to

59.8% (P< 0.05) and concentration of 0.01% was reduced to 77.5% (P< 0.01). in addition thymol in

concentration of 10-5 M & 10-4 M as compared with metanolic fraction of 0.002, 0.005 & 0.01%  had no

significant effect on acetylcholine induced contraction.

Conclusion: Methanolic fraction derived from Trachyspermum ammi essense has spasmolythic and

antispasmodic property.

Key word: Metanolic fraction, Trachyspermum ammi. Anti spasmodic, Acetylcholine, Ileum
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