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 چكیده
  های مختلف گوارشی از جمله اسپاسم صورت می  در طب سنتی، استفاده از گياهان دارویی برای معالجه بيماری مقدمه:

های فرار   توان نام برد و در روغن  را می باشند كه از آن جمله، آثار ضد اسپاسمی  گيرد، بعضی از این گياهان دارای آثار گوارشی می
آویشن   اسانس مطالعه حاضر نقش. ستآویشن ااز آن یاد شده  در طب سنتی ایران بعضی از گياهان وجود دارد یكی از این گياهان كه

 است.قرار داده بررسی  مورد صحرائیموش از  جدا شده عضالت صاف ایلئومفعاليت مكانيكی را بر 

های مختلف را پس از اعمال  اسانس آویشن، محلول آثار اسپاسموليتيكدر این مطالعه جهت بررسی  ا:ه مواد و روش

های مختلف را  محلول آنتی اسپاسمودیك آن، آثار چنين جهت بررسی موالر، به حمام بافت اضافه كردیم و هم 01-4استيل كولين 
انقباضات  و حمام بافت، با استفاده از دستگاه فيزیوگرافو سپس  موالر اضافه كردیم 01-3تا 01-6قبل از اعمال استيل كولين 

 گرفت. مورد بررسی قرار های كنترل، آزمون و شاهد  را در گروهایزوتونيك ایلئوم 

 01-4نقباض ناشی از استيل كولين ا های مختلف این اسانس بر دست آمده از اثر غلظته نتایج ب یافته های پژوهش:

 50ی از استيل كولين به ميزان ليتر و باالتر آن منجر به كاهش انقباض ناش  نانوگرم/ميلی 01نشان داد غلظت  موالر در ایلئوم موش
 . (P<0.05)صد شد كه از لحاظ آماری معنی دار می باشددر

از  و آنتی اسپاسمودیك می باشد. این آثار ممكن است ناشی آثار اسپاسموليتيك دارای آویشن اسانس بحث و نتیجه گیری:

 وحود تيمول در اسانس باشد كه باعث كاهش فعاليت كلسيم و رهایش آن از شبكه ساركوپالسمی می شود.
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 مقدمه
ه كلسيم بوده كه بانقباض عضالت صاف وابسته به 

های كلسيمی دریچه دار وابسته به ولتاژ  وسيله كانال
به سمت داخل حركت می كند تا بدین ترتيب غلظت 
كلسيم آزاد سيتوپالسمی افزایش یابد. افزایش كلسيم 
ساركوپالسمی در عضالت صاف می تواند بر اثر 
تحریك عصبی، تحریك هورمونی، كشش فيبر یا حتی 

ميایی فيبر به وجود آید كه تركيب تغييرات محيط شي
های كلسيم با كالمودولين و  فعال شدن ميوزین  یون

دنبال دارند و ه كيناز و فسفریالسيون سر ميوزین را ب
این، نيروی انقباض  بر حاصل آن انقباض می باشد. بنا

عضله صاف معموالً بستگی زیادی به غلظت یون 
صورت ه و بكلسيم مایع خارج سلولی دارد كه این نير

 طوریه ایزوتونيك و ایزومتریك در عضله وجود دارد ب
عضله به هنگام انقباض كه در انقباضات ایزوتونيك 

كه كميت آن  كند میجا ه ب و باری را جا هكوتاه شد
و  و در طول عمل انقباض تغيير نمی كند بودهابت ث

صورت شدید و غير عادی وجود داشته ه زمانی كه ب
باعث اسپاسم شده و منجر به درد تواند  باشد، می

. در طب سنتی، استفاده از گياهان دارویی برای (0)شود
های مختلف گوارشی از جمله اسپاسم   معالجه بيماری

گيرد، بعضی از این گياهان دارای آثار   صورت می
توان به تاثيرات  باشند كه از آن جمله می  گوارشی می

نين آثار ضد چ هم .(2)ضد اسپاسمی رازک اشاره كرد
  توان نام برد كه در روغن  اسپاسمی مواد دیگری را می

. در بررسی دیگری كه (3،4)ها وجود دارد های فرار آن
وسيله حجازیان و همكاران صورت گرفته نشان می ه ب

اسانس بادیان رومی انقباضات ناشی از استيل  دهد
كولين را در ایلئوم موش بزرگ آزمایشگاهی كاهش 

اسپاسمی  . مطالعه حاضر، بررسی آثار ضد(0)داده است
است كه از دیرباز در طب سنتی   یكی از گياهان دارویی

مورد استفاده قرار گرفته است؛ این گياه آویشن 
 Thymusكه نام علمی آن  است آذربایجانی

migricus(TM) باشد. آویشن آذربایجانی یكی از   می
عناع گونه مختلف از جنس آویشن و خانواده ن 04

(Lamiaceae است كه در سرماخوردگی، دیابت و )
گياهان جنس آویشن به طور . (6)فشارخون كاربرد دارد

ای در مناطق مختلف جهان به عنوان نوشيدنی   گسترده

)چای(، طعم دهنده غذایی)ادویه و چاشنی( و داروی 
 آویشن دارای اثرات آنتی .(7)روند  گياهی به كار می

  می( 01)قارچ و ضد (5)باكتریال  ، آنتی(8)اكسيدان 
ات باشد. در بررسی دیگری كه بر روی نوع تركيب

انجام شده  (TM)اسانس شيميایی آویشن آذربایجانی
است مشخص شده كه تيمول درصد باالیی از این گياه 

تيمول دارای اثر اینوتروپيك  .(00)را تشكيل داده است
منفی بر عضالت قلب بوده و ذخائر كلسيم شبكه 

های  ساركوپالسمی را كم می كند این تاثير در غلظت
كم تيمول نيز مشاهده می شود این تحقيق نيز نقش 

های انقباضی بيان  مداخله كننده تيمول را در فعاليت
اسكلتی و صاف نيز مشاهده  می كند كه در عضالت

در مورد اثر تيمول  Hisayama. بررسی (02)می شود
در عضله اسكلتی نيز نشان می بر كلسيم درون سلولی 
بر رهایش كلسيم از شبكه  دهد تيمول مستقيماً

ساركوپالسمی اثر داشته و برداشت كلسيم از شبكه 
ساركوپالسمی را كاهش داده كه بر روند طبيعی 

در   ATPدهنده نقش انقباض اثر گذاشته كه نشان
 این هدف از بر بنا .(03)تنظيم كار تيمول می باشد

مطالعه حاضر بررسی اثر ضد اسپاسمی اسانس آویشن 
و با توجه  آذربایجانی در عضالت صاف ایلئوم می باشد

غلظت باالی تيمول در این اسانس، اثر ضد به 
اسپاسمی تيمول با اسانس آویشن آذربایجانی مقایسه 

 گردیده است.

 مواد و روش ها
گرم گياه آویشن  011ابتدا  جهت تهيه اسانس

آذربایجانی كه مورد تایيد كارشناس مركز تحقيقات 
-0054باریوم آن  كشاورزی یزد بوده و شماره هر

TARI خرد  طور كامله يه شد و سپس بمی باشد. ته
شد و در فالسك تقطير قرار گرفت و با عبور دادن بخار 

( عمليات تقطير Clevenger)به روش آب در ميان آن
ميلی ليتر اسانس روغنی  0 جمعاًبه آرامی شروع شد كه 

های نر  جهت انجام آزمایش ابتدا رت از آن جدا گردید.
نات دانشكده كه در بخش حيوا گرم 211-201با وزن 

پزشكی نگهداری می شدند انجام شد حيوانات در طول 
 02ساعت روشنایی و  02دوره آزمایش در شرایط نوری 

 درجه سانتی 22-20ساعت تاریكی و درجه حرارت 
گراد در قفس های تميز و شرایط یكسان نگهداری و 
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به روش  به غذا و آب آشاميدنی دسترسی آزادانه داشتند
و در سه گروه كنترل، آزمون و شاهد  تصادفی انتخاب

قرار گرفتند و پس از كشتن آن قطعاتی از بخش انتهای 
روده)ایلئوم( جدا گردید و پس از تميز نمودن تا انجام 
آزمایش در محلول تيرود نگهداری می شد. جهت 

متری از  بررسی انقباضات ایلئوم قطعات یك سانتی
نخ به را توسط  روده را جدا كرده و یك طرف آن

قسمت پائين محفظه داخلی حمام بافت متصل نمودیم 
 ,Nacl, Kclكه حاوی محلول تيرود بوده و از مواد

Cacl2, Mgcl2, Nah2po4, Nahco3 and 

D.glucose  با غلظت های مختلف تشكيل یافته است
را به یك ترانسدیوسر ایزوتونيك كه با  و سر دیگر آن

ودیم. در تمام دستگاه فيزیوگراف مرتبط بود وصل نم
 50طول آزمایش، محلول تيرود توسط مخلوطی از 

هوادهی می  (0)گاز كربونيك درصد 0اكسيژن و  درصد
دقيقه كه برای رسيدن دستگاه  21شد و پس از حدود 

به وضعيت تعادل الزم بود انقباضات ایزوتونيك ایلئوم 
 bioscience)توسط دستگاه فيزیوگراف یك كاناله 

ocillograph) بت می شد. در هر دوره آزمایش یكی ث
های مورد آزمایش با غلظت مورد نظر به  از محلول

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

شو و در صورت فعال بودن و  محلول تيرود تازه شست
ن روند دو شد. در ای بافت، آزمایشات بعدی انجام می

ه مسير آزمایش اسپاسموليتيك و آنتی اسپاسمودیك ب
 صورت زیر انچام شد. 

الف: آثار اسپاسموليتيك، در این روش ابتدا با 
موالر استيل كولين به بافت  01-4استفاده از غلظت 

ایزوله در حمام بافت، ابتدا حد اكثر انقباضات ایزوتونيك 
ه آزمایش ایلئوم را ثبت كردیم و سپس در هر دور

های مختلف آزمون)نرمال سالين و اسانس( را  محلول
 011و  01های مورد نظر اسانس) با غلظت

ها  نانوگرم/ميلی ليتر( به حمام بافت اضافه شد و اثر آن
بر انقباضات ایلئوم ناشی از استيل كولين ثبت گردید. 

وسيله ه پس از هر دوره آزمایش بافت مورد نظر ب
شو شد و پس از رسيدن سيستم و  محلول تيرود شست

به حالت پایدار آزمایش دوره بعد تكرار گردید. اثر 

بافتی  نمونه 6اسپاسموليتيك هر محلول بر روی 
بررسی شده و تجزیه و تحليل آماری بر روی ميانگين 
در صد انقباض ناشی از استيل كولين صورت گرفته 

 است. 
ب: آثار آنتی اسپاسمودیك، در این بخش از 

نانوگرم/ميلی  011و  01ایش ابتدا در آزمون، غلظت آزم
 7ليتر اسانس به حمام بافت اضافه گردید و پس از 

تا  01-5های مختلف استيل كولين)از  دقيقه غلظت
صورت تجمعی به حمام بافت ه موالر( ب 01-2غلظت 

اضافه شد و اثر انقباضی آن ثبت گردید. در این بخش 
وسيله ه افت مورد نظر بنيز بعد از هر دوره آزمایش ب

شو شد و پس از پایدار شدن و  محلول تيرود شست
سيستم آزمایش دوره بعد تكرار گردید. این آثار نيز بر 

نمونه بافتی بررسی شده و تجزیه و تحليل  6روی 
آماری بر روی ميانگين در صد انقباض ناشی از استيل 

 كولين صورت گرفته است. 
استفاده شد و   SPSSم افزاربرای آناليز داده ها از نر

انحراف معيار درصد تغيير ±صورت ميانگينه نتایج ب
وضعيت انقباضی برای هر محلول تعيين گردید و با 

طرفه و پس آزمون  استفاده از آزمون آناليز واریانس یك
ه عنوان ( بP<0.05)توكی مقایسه گردید. و ارزش

 معياری برای معنی دار بودن اختالف در نظر گرفته
 شده است. 

 یافته های پژوهش
الف: آثار اسپاسموليتيك، نتایج به دست آمده از اثر 

و  01های  اسانس روغنی آویشن آذربایجانی با غلظت
/ميلی ليتر بر انقباض ناشی از استيل كولين نانوگرم 011

  نانوگرم/ميلی 011دهد غلظت   موالر نشان می 4-01
انقباض ناشی از استيل ليتر و باالتر آن منجر به كاهش 

 011كه غلظت  شود، به طوری  كولين می
 01ات و غلظت درصد انقباض 85ليتر آن،   نانوگرم/ميلی

درصد انقباضات ناشی از  72ليتر آن،   ميلینانوگرم/
دهد كه این كاهش در هر   استيل كولين را كاهش می

دو غلظت نسبت به گروه كنترل  سالين  معنی دار می 
 .(0 شماره ودار()نمP<0.05)باشد
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 4-11  (Ach)بررسی اثر اسپاسمولیتیک اسانس روغنی آویشن آذربایجانی بر انقباض ناشی از استیل کولین .1شماره  نمودار

درصد در حضور  27و لیتر    نانوگرم/میلی 01درصد در حضور غلظت  98کاهش شدت انقباض به میزان   موالر که نشان دهنده

  4-11(Ach(. عالمت * نشان دهنده اختالف معنی دار با گروه استیل کولین)n=6لیتر  می باشد)  نانوگرم/میلی 111غلظت 

  (P<0.05)موالر+ سالین  می باشد

 
در این روش، پس از  ب: آثار آنتی اسپاسمودیك،

حالل عصاره، بافت مورد  اعمال نرمال سالين به عنوان
( Achكولين) های تجمعی استيل  نظر در معرض غلظت

موالر( قرار گرفته و سپس در گروه  01-3تا  6-01)
و  01های   دقيقه پس از اعمال غلظت 7آزمون نيز 

ليتر اسانس آویشن آذربایجانی، بافت   نانوگرم/ميلی 011
يل كولين ــهای تجمعی است  ایلئوم در معرض غلظت

قرار گرفت كه نشان داد ( Log M-موالر) 01-3تا  6-01
موالر شروع  01-0كولين از غلظت  اثر انقباضی استيل

یابد   شده و متناسب با افزایش غلظت آن، افزایش می
 كولين به حداكثر می  موالر استيل 01-4كه در غلظت 

موالر در  01-4رسد. در این بررسی، اثر استيل كولين  
های مختلف اسانس آویشن   غلظتحضور سالين و 

و  01های   مقایسه شد كه نشان داد غلظت آذربایجانی
ليتر اسانس به ترتيب موجب كاهش   نانوگرم/ميلی 011

درصد شد كه از  6/88درصد و  3/74انقباضی به ميزان 
 .(2 شماره باشد)نمودار  دار می  لحاظ آماری معنی

 
 

 
 

دقیقه  2کولین که  بر انقباض ناشی از استیل (TM)بررسی آثار آنتی اسپاسمودیک اسانس آویشن آذربایجانی .7شماره  نمودار

های تجمعی   لیتر اسانس آویشن آذربایجانی، بر بافت ایلئوم در معرض غلظت  نانوگرم/میلی 111و  01های   پس از اعمال غلظت

کولین شده و  های مختلف اسانس مانع از اثر استیل  قرار گرفت که نشان داد غلظت (Log M-) موالر 11-3تا  11-6کولین استیل

لیتر اسانس به ترتیب   نانوگرم/میلی 111و  01های   موالر و در حضور غلظت 11-4کولین با غلظت  کاهش اثر انقباضی استیل

 .(P<0.05()n=6باشد)  دار می  ه از لحاظ آماری معنیدرصد شد ک 6/99درصد و  3/24موجب کاهش انقباضی به میزان 
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ج: مقایسه اثر آنتی اسپاسمودیك تيمول و اسانس 
 انقباض ناشی از استيل بر( TM)آویشن آذربایجانی

نشان می دهد اثر اسانس آویشن آذربایجانی با  كولين 
نانوگرم بر ميلی ليتر بر انقباض ناشی  011و  01غلظت 

 01-3 اثر تيمول با غلظت در مقایسه بااز استيل كولين 
تفاوت معنی داری نداشته و از لحاظ آماری معنی موالر 

 .(3 نمودار شمارهدار نمی باشد)

 
 

 
 01با غلظت  (TM)موالر و اسانس آویشن آذربایجانی 11-3 مقایسه اثر آنتی اسپاسمودیک تیمول با  غلظت  .3شماره  نمودار

 (. n=6باشد)  دار نمی . که از لحاظ آماری معنی(Ach)کولین نانوگرم بر میلی لیتر  بر انقباض ناشی از استیل

 

 

 بحث و نتیجه گیری
های   دهد كه غلظت  نشان میتحقيق حاضر 

مختلف اسانس آویشن آذربایجانی دارای اثر 
باشند به طوری كه غلظت   ضداسپاسمی بر ایلئوم می

ليتر و باالتر آن، موجب مهار انقباض   نانوگرم/ميلی 01
درصد  50موالر در حدود  01-4ناشی از استيل كولين 

شده است. این اسانس حاوی در صد باالیی از تيمول 
. انقباض عضالت صاف وابسته به (00،02)می باشد

های  صاف دارای كانال هكلسيم می باشد غشای عضل
كلسيمی دریچه دار وابسته به ولتاژ است و كلسيم در 

های  جهت شيب الكتروشيميائی خود از طریق كانال
كلسيمی به سمت داخل حركت می كند تا بدین ترتيب 

ش یابد. كلسيم غلظت كلسيم آزاد سيتوپالسمی افزای
افزایش یافته به پروتئين های متصل شونده به 

ها را فعال می  كلسيم)كالمودلين( اتصال یافته و آن
های كلسيم داخل سلولی از رتيكولوم  كند. خروج یون

ساركوپالسميك نيز به افزایش قدرت انقباضی عضالت 
صاف كمك می كند. افزایش كلسيم ساركوپالسمی در 

اند بر اثر تحریك عصبی، تحریك عضالت صاف می تو
هورمونی، كشش فيبر یا حتی تغييرات محيط شيميایی 

های كلسيم با  فيبر به وجود آید كه تركيب یون
كالمودولين و فعال شدن ميوزین كيناز و فسفریالسيون 

دنبال دارند و حاصل آن انقباض می ه سر ميوزین را ب
سلولی باشد. هنگامی كه غلظت یون كلسيم مایع خارج 

به حدود یك سوم تا یك دهم مقدار طبيعی سقوط می 
كند انقباض عضله صاف معموالً قطع می شود. هر 

داخل ه عاملی كه بتواند موجب كاهش ورود كلسيم ب
را كاهش  های عضالنی شود پاسخ انقباضی آن سلول

. مكانيسم های متعددی واسطه عمل (03)می دهد
ی باشند. كه انقباضی عضالت صاف دستگاه گوارش م

ها عبارتند از: مهاركننده های  ترین آن مهم
 M2  كولينرژیك، كه از طریق رسپتورهای موسكارینی

داخل ه بر ایلئوم اثر گذاشته و هدایت كلسيم را ب M3و 
. مهاركننده های گيرنده های (04)سلول كم می كند

هيستامينرژیك نيز در كاهش انقباض عضالت صاف 
له كاهش هدایت كلسيم و وسيه نقش دارند كه ب

جلوگيری از استفاده عضالت صاف از كلسيم اثر خود را 
. تعدیل كننده های آدرنرژیكی (00،06)اعمال می كنند

با اثر بر گيرنده های بتا موجب مهار انقباض شده كه 
نقش مهار  2-با واسطه گيرنده های آدرنرژیكی بتا
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چنين  هم ،(07،08)كنندگی از خود نشان می دهند
پورینرژیك نيز واسطه مهار انقباض  گيرنده های

عضالت صاف قرار می گيرند و از طریق فعال كردن 
را هيپرپالریزه كرده و ورود  ءهای پتاسيمی، غشا كانال

 بر . بنا(05)دهند داخل سلول را كاهش میه كلسيم ب
این مكانيسم های فوق هدایت كلسيم را واسطه عمل 

ه با كم شدن آن انقباضی عضالت صاف دانسته ك
فعاليت انقباضی دستگاه گوارش را كم می 

از طرفی مطالعات متعدد اثر ضد (. 21،20)كنند
كولينرژیك و شل كنندگی عضالت صاف را با واسطه 

و   Begrowتيمول گزارش كرده اند كه در  بررسی
همكاران نشان می دهد تركيبات معطر كه حاوی 

ی برعضالت تيمول می باشند دارای اثر ضد اسپاسم
صاف نای موش سفيد آزمایشگاهی می باشد كه وابسته 
به دوز بوده و بر انقباضات ناشی از استيل كولين موثر 

و همكاران نقش تيمول  Chang. بررسی (22)است
طبيعی را بر غلظت كلسيم سيتوزولی سلول بررسی 

صورت جزئی كلسيم ه نموده كه نشان می دهد تيمول ب
كند و این اثر تيمول بر ورود آن  خارج سلولی را كم می

وسيله نيفيدیپين مهار می شود. افزایش اثر تيمول ه ب
وابسته به رهایش كلسيم از  Cنتيجه فعاليت فسفوليپاز 

 Cشبكه ساركوپالسمی بوده و از طریق پروتئين كيناز 
می كند  را زیاد های كلسيمی اثر گذاشته و آن بر كانال

مرگ سلولی یا آپوپتوز  ها منجر به این اثر در سلول

.  (23)شده كه از مسير ميتوكندری اعمال می شود
بر روی فعاليت های الكتریكی و مكانيكی  Itoبررسی 

عضالت نشان می دهد تيمول انقباض ناشی از پتاسيم 
كه انقباض ناشی از  حالی از بين می برد در را كامالً

 استيل كولين و كلسيم در حضور غلظت كم تيمول هم
ان وجود دارد و غلظت زیاد آن انقباض كولينرژیكی چن

 همكاران و Tamura. بررسی (24)را نيز محو می كند
نشان می دهد تيمول بر بافت انقباضی عضله اثر می 

را مهار می كند از  ATPaseگذارد و فعاليت آنزیمی 
طرف دیگر باعث كاهش فعاليت كلسيم و اختالل در 
رها شدن آن از شبكه ساركوپالسمی می شود تيمول 

در سيكل انقباضی است و   ATPواسطه عمل هيدروليز 
مطالعات فوق (. 24)را كم می كند ATPتوليد انرژی 

ترین واسطه  مبين این واقعيت است كه كلسيم مهم
است و تيمول باعث كاهش فعاليت  انقباض عضالنی

كلسيم و رهایش آن از شبكه ساركوپالسمی می شود. 
بررسی انجام شده در خصوص تيمول با بررسی انجام 

خوانی داشته و  شده حاضر در مورد اسانس آویشن هم
های پائين اسانس روغنی  نشان می دهد غلظت

توانسته اند آثار ضد اسپاسمی قابل توجهی نشان دهند 
ترین تركيبات موجود  ی كه تيمول از مهمایج از آنو 

در اسانس آویشن می باشد آثار ضد انقباضی این 
 اسانس ممكن است ناشی از وحود تيمول در آن باشد.
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Abstract 

Introduction: Herbal plants have been used 

for the treatment of different abnormalities 

such as spasm disorders. Some of these 

plants have gastro intestinal property. One 

of these herbs in iranian traditional 

medicine is Thymus migricus which used 

for antispasmodic activity and its effects 

present in essential oil. The present study 

was designed to find out the effects of 

Thymus migricusessence on mechanical 

activity of the isolated rat’s ileum.  

 

Materials & methods: In this study, for 

evaluation of spasmolythic property of  

essense, different doses of the solution were 

added to organ bath after acetylcholine 

(Ach) with concentration of 10-4 molar (M) 

and for assessment of its antispasmodic, 

different doses of the solution were added 

to the organ bath before Ach with 

concentration of 10-6upto 10-3 M, then 

isotonic contraction of  ileum were 

recorded in three groups of control, test and 

shamthrough an isolated tissue chamber in 

an organ bath by using isotonic transducer 

and oscillographic device.  

 

Findings:The  results from  different 

concentration of Thymus migricusessence  

on Ach 10-4 M  showed that concentration 

of 50 ng/ml  of essense and higher was 

reduced to 95% of Ach induced contraction 

which is significant (P< 0.05).  

 

Discussion & Conclusions: Thymus 

migricusessence hasspasmolythic and 

antispasmodic property.these effects may 

be produced by Thymol which is present in 

its essence and reduced calcium activity 

and release by sarcoplasmic reticulum. 

 

Keyword: Thymus migricusessence, 

Spasmolythic, Acetylcholine, Ileum 
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