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تاریخ پذیرش31/32/23 :

تاریخ دریافت31/6/13 :

خالصه
مقدمه :کاهش قدرت انقباضی رحم نقش مهمی در تأخير زایمان زودرس دارد .لذا این پژوهش با هدف اثر عصاره آبیی هتی
انب روي فرکانس ،قدرت و فعاليت انقباضی پای رحم موش صحرایی انجام شد.
مواد و روشها  :در یک تحقيق تجربی 21 ،قطع ميانی رحم موشهاي سالم بکر (  122 - Sprague Dawleyتا  152گرم)،
در حمام بافت حاوي محلول تایرود کربوژن و کشش اولي  2گرم قرار گرفت و انقباضات آن ب روش ایزوم ریک ثبت شد .اثر
تجمعی عصاره آبی هت

انب ;)  2 /2215تا  0222ميکروگرم در ميلی لي ر :گروه آزمایش) و حامل عصاره (گروه کن رل) بر

فعاليت پای عضل صاف رحم بکر ،مورد بررسی قرارگرفت .براي مقایت دادهها از روشهاي آماري Repeated measureو
 ANOVAدو طرف (  ) p<2 /25اس فاده گردید.
یافتهها :عصاره آبی هت انب ب صورت تجمعی و وابت

ب دوز ; )  2 /2215تا  02ميکروگرم در ميلی لي ر ) فرکانس ،قدرت

و فعاليت انقباضی عضل رحم را ب ترتيب از  %222ب  %86 ،%85 ،%86کاهش داد(  ، ) p<2 /25ولی در غلظتهیاي  022تیا
 0222ميکروگرم در ميلی لي ر  ،اثر مهار ي عصاره بر فرکانس ،قدرت و فعاليت انقباضی را کاهش و ب حالت پای برگرداند.
نتيجهگيري  :عصاره آبی هت

انب در غلظتهاي  2 /2215تا  02ميکروگرم در ميلی لي ر داراي اثیر کاهشیی روي فرکیانس،

قدرت و فعاليت انقباضی رحم بوده و میتواند ب عنوان یک داروي بالقوه در درما ن زایمان زودرس مورد بررسی قرار گيرد.
واژههاي كليدي :هت انب  ،عصاره آبی ،عضل صاف رحم ،بافت ایزول  ،موش صحرایی

 - 3كارشناسی ارشد فيزیولوژي ،بيمارستان حضرت علی اصغر(ع) ،دانشگاه علوم پزشکی شيراز ،شيراز ،ایران
 - 2دانشيار گروه فيزیولوژي  ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی كاشان ،كاشان ،ایران (نویسنده مسئول)
پست الکترونيکی ، mnoureddini@yahoo.com :تلفن313- 55513332 :
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میکند[  ]12و بومی مناطق آسيایی است .انب در جنوب

مقدمه
کاهش انقباضات رحمی یکی از روشهاي ب تأخير انداخ ن

شرقی ایران و در اس انهاي هرمزگان ،سيت ان و بلوچت ان و

زایمان زودرس میباشد[  .]2حدود  9 /8درصید از زا یمیانهیا

کرمان کشت میشود[  %21- 25 .]26- 29ميوه انب پوست

جهییان در سییال  1225زایمییان زودرس بییوده اسییت[  .]1در

و  %25- 12آن هت میباشد[ .]12

بتياري از کشورهاي صنع ی ميزان تولد نوزادان پره ترم طیی

از جمل مواد مؤثره در هت

 12سال گذش افزایش یاف است .تولد زودرس باعث مرگ و

تانن،Ellagic acid ،Tannic acid ،Epicatechin ,

شيوع بيماري در یکسوم شيرخواران میشود .بچی هیایی کی

acid

قبل از  03هف گی زنده میمانند ،اغلب با ناتوانیهاي م عددي

compound

در دوره زندگی روب رو میشوند[ .]0

شده[ ،]10

یکی از روشهاي درمیان بیراي زایمیان زودرس اسی فاده از
شل کننده تون رحم مییباشید[  .]0توکولي يیکهیا از جملی
داروهاي مورد اس فاده در کاهش قدرت انقبیا

رحمیی و بی

انب  :پلی فنول[ ,]11- 10

،Gallic

،Gallocatechin

،n-butyl-cyanidin

،]11 [Unconfirmed
،Tocopherols

چربی

اشباع

،campesterol

β-

 ]13 [stigmasterol ،sitosterolو اس رول غيراشباع Tri-
 ]28[terpenesمی باشد .مغز و پوست انب حاوي پلیفنول
 Quercetinاست[ .]15

تییأخير انییداخ ن زایمییان زودرس میییباشییند[  .]3داروهییاي

تحقيقات م عددي در مورد اثرات بيولوژي انب انجیام شیده

توکولي يییییک شییییامل ب ییییا آگونيتییییت (, terbutaline

ک می توان ب مواردي چون اثر آن ییاکتیيدان ،ضید تومیور،

Ritodrine, salbutamol, fenoterol, hexaprenalin
 ،) orciprenalineمهارکننییییده پروسیی ی اگنندین سیییین از

ضد آلرژي ،ضدال هاب ،تنظيم ایمنی ،ضد د یابت[ ،]18تجزیی
چربییی ،ضیید جییذب اسیی خوا نی ،مهییارمونو آمينواکتییيداز،

(ایندوم اسين )[  ،]5ني ریک اکتيد( ني روگليترین )[ ،]8بنک

ضدویروس ،ضد قارچ و باک ري ،آنالجزیک ،ضد آسیم ،اییدز و

کننده کانال کلتيم  ( Caنيفيدیپين ،سولفات منيیزیم )[ - 6

سرطان اشاره کرد[ .]12همچنیين ،گزارشیاتی در میورد اثیرات

 ،]6آ ن اگونيتیییت رسیییپ ور اکتیییی توسين(اتوسیییيبان)[ ]9

عصاره هاي حاصل از هت

می باشند.

شده از جمل  ) 1221 ( Faraj Omar Alkizim :گیزارش داد،

تحقيقات زیادي در مورد اثر عصاره و ترکيبات گياهی بیر

انب بر قدرت انقبا

عصاره ي آبی هت ي انب  ،انقبا

عضنت ارا

ژژنیوم ایزولی خرگیوش را

فعاليت انقباضی رحم انجام میشود تا ب عصاره و ترکيبیات

کاهش میدهد[  .]16تحقيقات اخير نشان داده است ک عصاره

گياهی مؤثر دست یابند کی داراي هزینی میالی ،ترکيبیات و

عضل صیاف جیدار ژوژنیوم

عوار

جانبی کم ري میی باشیند .در طیب سین ی عصیارهي

م انولی هت

انب قدرت انقبا

خرگوش ،رحم موش صحرایی و آ ورت[ ]28قیدرت انقبیا

و

آویشین شییيرازي[ ]8و فلفییل سییياه[  ]22جهییت کییاهش درد

تعداد ضیربان قلیب ایزولی قورباغی را کیاهش داد و رفلکیس

قاعدگی بکار می روند .همچنين تحقيقات اخير نشان داده ک

 withdrawalدر پییاي قورباغیی را بیی تییأخير انییداخت .امییا

عصاره آبی الکل برگ مو [  ،]22عصیاره و اسیانس سیياهدانی

عصاره ي م انولی هت انب بر فوندوس رت ،انقباضات عضیل

[  ]21- 20و عصاره آبی دان فلفل سياه و عصاره الکلی هتی

راسیت شیکم قورباغ ی و تراشی ایزولی خوکچ ی گينی اثییري

انبی قیدرت انقبیا

رحیم میوش صیحرا ی در محیي

IN

 VITROرا کاهش داده و باعث شلی آن میشوند[.]23- 28
انب

( ) Mangifera indica l.م علق ب

نداشت[.]28
حال با توج ب موارد فوق و اینکی تیاکنون پژوهشیی در

خانواده

مورد اثر عصاره آبی هت انب ک ب راح ی با هزین کم قابل

 Anacardiaceaeمی باشد .انب درخ ی هميش سبز[ ]26

اس حصال و ميزان ترکيبات و درن يج اثرات جانبی اح میالی

دولپ و یک پای [  ]26با تن قوي و س يغ سخت و سنگين

آن کم ر از عصاره الکلی است[  ،]16بر روي قدرت ،فرکانس و

است و داراي عمري طوالنی بوده و حدود 22- 35م ر ارتفاع

فعاليت انقباضی عضنت صاف رحم موش صحرا ی انجام نشده

دارد[  ]12 ،29 ،26و در آب و هواي گرم و مرطوب رشد

است .این تحقيق با هدف اثر تجمعی عصاره آبی هت انب بر
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قدرت ،فرکانس و فعاليت انقباضی عضنت صاف رحیم میوش

کربوژن  ،درج حرارت  3درج سان یگراد pH=6 /3 ،ب مدت

صحرایی مورد بررسی قرار گرفت .ب اميد اینک ن ایج پژوهش

 82دقيق نگهداري و سپس بی محیي بافیت ایزولی حیاوي

ب واند ب عنوان پای اي براي تحقيقات بعدي در مورد اثرات ضد

تایرود کربوژن ،درج حرارت  06درج سان یگرادpH=6 /3 ،

انقباضی ترکيبات عصاره مورد بهرهبرداري قرار گيرد.

من قل شده و تحت کشش اولي  2گرم بی میدت  82دقيقی

مواد و روشها

(دوره سازگاري) قرار گرف ند  .در طول این مدت هر  25دقيق

این تحقيق تجربی ،روي  21قطع ميانی رحم جدا شیده از

یک بار محلول حمام تعویض میشد[  . ]02پس از ثبت فعاليت

موشهاي سیالم بکیر (  122 - Sprague Dawleyتیا 152

پایی رحیم بی میدت  22دقيقی  ،محلیول حیاوي عصیاره بیا

گرم) انجام گرفت .نمون هاي جدا شده با توج ب منابع ب دو

غلظت هاي مخ لف (گروه آزمایش ) و ییا حامیل آن (تیایرود:

گروه  8تایی [ ]22،0،28تقتیيم و اثیر تجمعیی عصیاره آبیی

گروه کن رل ) ب حجم  222ميکرو لي ر ب صورت تجمعیی بی

هتییی انبییی ( 2 /2215 ،2 /20 ،2 /0 ،0 ،02 ،022 ،0222

حمام باف ی اضاف شد .اثیرات محلیولهیاي اضیاف شیده روي

ميکروگرم در ميلی لي ر  :گروه آزمایش ) و حامل عصاره (تایرود:

قدرت ،فرکانس و فعاليت انقباضی عضنت رحم توس مبدل

گروه کن رل) بر فعاليت پای عضل صاف رحم بکر جدا شیده،

ایزوم رییییک ) (Isometric TR 1202P, Spainبییی

مورد بررسی قرار گرفت.

دس ی گاه ) Panlab (AD ISO 510, Spainم صییل بیی

الف :روش تهيه عصاره آبی هسته انبه:

کامپيوتر ،من قل ،ثبیت و بررسیی گردیید .پیس از پاییان هیر

پس از شناسایی گيیاه توسی متیلول بیا گيیاهشناسیی

آزمایش ،محلول حمام حداقل س بار با فاصل زمانی  5دقيق

کاشیان ( ،) GPS ,HN:4893بیا دسیت هتی انبی را جیدا

تعویض و حداقل پس از  25دقيق یا در نهایت پس از برگشت

نموده و ب تک هاي کوچک تقتيم کرده و در سای خشیک و

تون عضل ب حالت پای  ،آزمایش تکرار میشد .مجموع حجم

آن را پودر نمودیم .پس از آن ب مدت  13ساعت (در دمیاي

مواد اضاف شده حداکثر  2 /52حجم محي بافت ایزول بود.

اتاق) ،مقدار  02گرم پودر حاصل در آب مقطر دو بیار تقطيیر

ج :مواد

شده خيتانده شد .سپس محلول را صیاف کیرده و محلیول

محلول تایرود :از ترکيبات زییر (،NaCl ) 206 ( :) mmol/l

صاف شده در دماي  55- 82درج سان یگراد خشک گردید و

( ) 2 /25 ( ،NaHCO3 ) 22 /9 ( ،CaCl2) 2 /6 ( ،KCl ) 1 /86

تا زمان مصرف در دماي  3درج سیان یگیراد (در یخچیال)

 NaH2PO4 ) 2 /31 ( ،MgCl2و (  ) 5 /55گلییییوکز تهيیییی

نگهداري شد[  .]19عصاره ب دست آمده  6 /61درصید (وزن

شد ( 00و  .) 01هم نمکهاي اس فاده شیده محصیول شیرکت

خشک عصاره ب دست آمده ب وزن خشک پودر هت انب )

مرک (آلمان) بود.

بود.

د :آناليز آماري
دست آمده بر پای

روشهاي آماري

خریداري ب منظور سازش بیا محیي بی میدت دو هف ی در

 Repeated measureجهت مقایت

درون گروهی اثر

قفسهاي پلی کربنات ب صورت چندتایی و در دماي  12تا 13

تجمعی عصاره و یا حامل عصاره و  ANOVAدوطرف جهت

درج سان ی گراد و سيکل روشنایی  21ساعت تیاریکی و 21

مقایت اثر تجمعی بين گروه عصاره با گروه دریافت کننده

ساعت روشنایی ،در حيوان خان دانشکده مراقبت شدند و بی

حامل عصاره ب وسيل نرمافزار  SPSSنتخ  28آناليز و

آب و غذا دس رسی داش ند .سپس موشها ب صورت تصیادفی

ميانگينها در سطح معنیداري 5درصد (  ) p<2 /25با سطح

ان خاب شدند و با ضیرب زدن[  ]02 ,25بی پشیت گردنشیان

اطمينان  %95مقایت شدند.

بی هوش شده و رحمشان جدا گردیید  .پیس از آن در محیي

یافتهها

سرد و کربوژن تایرود از قتمت ميانی هر شاخ رحم ،قطعی اي

 .3اثر عصاره آبی هسته انبه بر فركانس انقباضات رحم

ب :حيوانات و آمـادهسـازي رحـم :میوشهیا پیس از

دادههاي ب

ب طول  2- 2 /5سان یم ر را جدا نموده و نمون هیا در تیایرود
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عصاره آبی هت انب ب صورت وابت
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عصاره آبی هت انب ب صورت وابت

ب دوز از غلظت

ب دوز از غلظیت

 2 /2215تا  02ميکروگرم در ميلیلي ر فرکانس انقباضات

 2 /2215تا  02ميکروگرم در ميلی لي ر فعاليت انقباضی رحم

رحم را ب طور معنیداري از 222ب  %86کاهش داد (،N=8

را ب ی طییور معنیییدار از  %222ب ی  %86کییاهش داد (،N=8

 ,) Repeate measure، F) 5 ،15 (=9 ، p<2 /25ولی در

 .)Repeated measure ،F) 5 ،15 (=29 /3 ، p<2 /25ولی

غلظتهیاي بيشی ر از  022ميکروگیرم در ميلیی لي یر اثیر

در غلظتهاي بيش ر از  022ميکروگرم در ميلیلي ر ،این اثیر

مهاري عصاره را کاهش و فرکانس انقباضات رحیم را بی

مهاري عصاره را روي فعاليت انقباضیی رحیم ،کیاهش و بی

حالت پای برگرداند .در حالی ک در گروه کن یرل کیاربرد

حالت پای برگرداند .در حالی کی در گیروه کن یرل کیاربرد

تجمعی حامل عصاره آبی هت انب  ،تغيير معنییداري در

تجمعی حامل عصاره آبی هت انبی  ،تغييیر معنییداري در

فرکانس فعاليت انقباضی رحم ایجاد نکرد  .یعنیی عصیاره

فعاليت انقباضی فعاليت فازیک رحم ب وجود نيامد .یعنیی

انب در غلظتهیاي کم یر از  02ميکروگیرم در

انب در غلظتهاي کم ر از  02ميکروگیرم

آبی هت

عصاره آبی هت

ميلی لي ر داراي اثر کاهشیی معنییداري نتیبت بی گیروه

در ميلی لي ر ،داراي اثر کاهشی معنیداري نتیبت بی گیروه

رحیم بیوده (،N=8

رحمیی بیوده (p<2 /25 ،N=8

کن رل روي فرکانس فعاليت انقبیا

کن رل روي فعاليت انقبیا

 ANOVA ، F) 2 ،22 (=83 /6 ، p<2 /25دوطرفی ) و در

ANOVA ، F) 2 ،22 (=228/0

غلظتهاي بيش ر از  022ميکروگرم در ميلی لي ر ،فرکانس

غلظتهاي بيش ر از  022ميکروگرم در ميلی لي یر ،فعاليیت

انقباضات رحم را ب حالت پای برمیگرداند (شکل  2و .) 1
 .2اثر عصاره آبی هسته انبه بر قدرت انقباضات رحم
عصاره آبی هت انب ب صورت وابت

انقبا

Way

 ) TWOو در

رحمی را ب حالت پای برمیگرداند ( .شکل  2و نمودار

.) 0

بی دوز از غلظیت

 2 /2215تا  02ميکروگرم در ميلی لي ر قدرت انقباضی رحم
را ب طور معنییداري از  %222بی  %85کیاهش داد (،N=8
 .( Repeated measure، F) 5 ،15 (=20 ، p<2 /25ولی
در غلظتهاي بيش ر از  022ميکروگرم در ميلی لي ر ،این اثر
مهاري عصاره را کاهش و قدرت انقباضات رحم را ب حالیت
پای برگرداند .در حالی ک در گروه کن رل کیاربرد تجمعیی
حامل عصاره آبی هت انبی  ،تغييیر معنییداري در قیدرت
انقبا

فعاليت فاز یک رحم ایجاد نکرد .یعنی عصیاره آبیی

هتیی انبیی در غلظییتهییاي کم ییر از  02ميکروگییرم در
ميلی لي ر ،داراي اثر کاهشیی معنییداري نتیبت بی گیروه
کن یرل روي قییدرت انقبییا

فعاليییت رحمییی بییوده (،N=8

 ANOVA ، F) 2 ،22 (=206 ، p<2 /25دوطرفی ی ) و در
غلظتهاي بيش ر از  022ميکروگیرم در ميلییلي یر ،قیدرت
انقبا

فعاليت رحمی را ب حالت پای برمیگرداند ( شکل 2

و .) 0
 .1اثر عصاره آبی هسته انبه بر فعاليـت انقباضـی رحـم

شکل  - 2ثبت فعاليت (فرکانس و قدرت انقبا ) رحمی در

(سطح زیر منحنی)

حمام باف ی ) A( ,بدون اضاف کردن حامل یا عصاره- 6 ( ,
 ) B:2در اثر حامل عصاره آبی هت انب ب صورت تجمعی و
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اثر عصاره آبی هسته انبه روي فركانس ...

) (Cعصاره آبی هت انب در غلظتهاي مخ لف (  2 /2215تا

فاز یک (سطح زیر منحنی)رحم جداشده موش صحرا ی:

 0222ميکروگرم در ميلی لي ر ) 2- 6 :ب صورت تجمعی .N = 8،

عصاره آبی هت انب  2 /2215 ( mg/mlتا  0222ميکروگرم

120
110
100
90
80
70
60
50

Mango
* Control

**

در ميلی لي ر  ،) Mango:حامل عصاره آبی هت انب
(کن رل ) .هر نقط معرف ميانگين و انحراف معيار N=8 ،با
اطمينان  %95می باشد BA .و عدد صفر فعاليت انقباضی پای
رحم است *p<0.05 .و  **p<0.01در مقایت با گروه
کن رل میباشد.

عصاره انبه]ميکروگرم/ميلی ليتر[

شکل  - 1اثر تجمعی عصاره آبی هت
فعاليت انقباضی فازیک
عصاره آبی هت

انب بر فرکانس

رحم جداشده موش صحرا ی:

انب (  2 /2215تا  0222ميکروگرم در

ميلی لي ر  ،) Mango:حامل عصاره (کن رل) .هر نقط
معرف ميانگين و انحراف معيار N=8 ،با اطمينان %95
میباشد BA .و عدد صفر فرکانس فعاليت انقباضی پای
رحم است *P<0.05.و  **P<0.01در مقایت با گروه
کن رل میباشد.
*

*

*

**

*
Mango
Control

ن ایج این پژوهش نشان داد ،عصاره آبی هت انب ب صورت
وابت

ب غلظیت در غلظیتهیاي کم یر از  02ميکروگیرم در

ميلی لي ر داراي اثر کاهشی روي فرکیانس  ،قیدرت و فعاليیت
انقبا

رحمی بوده و در غلظتهاي بيش ر از  022ميکروگیرم

در ميلی لي ر  ،فرکانس ،قدرت و فعاليت انقبا

را بی حالیت

پای برمیگرداند .از نکات مهم دیگر ایین تحقيیق ،برگشیت و
تکرارپذیر بودن اثرات عصاره آبیی هتی انبی روي فرکیانس،
قدرت و فعاليت انقبا

رحمیی بیود .بی طیوري کی پیس از

شت شوي بافت ،اثرات عصاره از بين رف و بافت رحم مجدداً
فعاليت طبيعیی خیود را شیروع مییکیرد .همچنیين کیاهش

)(%

120
110
100
90
80
70
60
50

بحث

فرکانس ،قدرت و فعاليت انقبا

رحم در حضور عصاره ،ناشی

عصاره انبه ] ميکرو گرم/ميلی ليتر[

از بروز خت گی عضل طی آزمایش نبیود .چیون ن یایج ثبیت
انقبا
شکل  - 0اثر تجمعی عصاره آبی هت

ب مدت  82دقيق در حضور ماده حامل عصاره نشان

انب بر قدرت انقبا

داد ک در طول مدت ییاد شیده ،فرکیانس ،قیدرت و فعاليیت

فعاليت فاز یک رحم جداشده موش صحرا ی :عصاره آبی هت

انقبا

رحم دچار کاهش نشد .لذا اثرات مشاهده شده ناشی از

انب (  2 /2215تا  0222ميکروگرم در ميلی لي ر ،) Mango:

عصاره میباشد .تا ب حال تحقيقی در میورد اثیر عصیاره آبیی

حامل عصاره آبی هت انب (کن رل ) .هر نقط معرف ميانگين

هت

انب بر فعاليت انقباضی رحم انجام نشده است تا بیا آن

و انحراف معيار  N =8 ,با اطمينان  %95می باشد BA .و عدد

مقایت گردد .ولی از سایر تحقيقاتی ک در میورد اثیرات انبی

صفر فرکانس فعاليت انقباضی پای رحم است *p<0.05 .و

انجام شده میتوان ب موارد زیر اشاره نمود Ahmed .در سال

 **p<0.01در مقایت با گروه کن رل میباشد.

 1228نشان داد ک عصاره م انولی هت انب  ،باعث کیاهش
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60

*
**

**

30

3

**

Mango
Control

3000

300

0.3

0.0025 0.03

0

BA

عصاره انبه ]ميکروگرم/ميلی ليتر[

فع اليت انقباضی خود ب خودي رحم ایزول رت در مقدار 2 /26
ميلیگیرم در ميلیی لي یر شید و در مقیدار  2 /6ميلییگیرم در
ميلیلي ر فعاليت انقباضی را از بين برد[Faraj Omar .]28
 Alkizimدر سال  1221بيان کرد ک عصاره آبی هت انبی
فعاليت انقباضی ژژنوم ایزول خرگوش را ب صورت وابتی

بی

غلظت کاهش میدهد  .همچنين مصرف حاد و مصیرف میزمن
شکل  - 3اثر تجمعی عصاره آبی هت انب بر فعاليت انقباضی
سالمت جامعه
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مییدت و طییوالنیتییر روي ژژنییوم میییشییود[  Sairam .]16و

آ بی هت

همکاران در سال  1220بيان نمودند ک عصاره آبی هت انب

طرف دیگر آزمایشی نشان داده []) 28ک عصاره م انولی هت

با کاهش حرکات روده منجر ب درمان اسهال مییشیود[ .]19

روي بعضی عضنت صاف اثري نداش  ،کی اح میاالً ناشیی از

همچنين  Ame´gnona Agbononدر سالهیاي  1221تیا

روش م فاوت ،نوع عصاره ،محل زیتیت و آب و هیواي کشیت

 1225نشیان داد عصییاره آبییی پوسیت سییاق انب ی ( 3 ،2،1

انب در این تحقيق با سایرین میباشد .این موضوع ک عصیاره

ميلیگرم در ميلیی لي یر ) باعیث  relaxشیدن تراشی میوش

آبی علی رغیم ترکيبیات کم یر نتیبت بی عصیاره الکلیی در

صحرایی در محیي  in vitroشید[  .]03- 05از طیرف دیگیر

غلظتهاي کم ر از  02ميکروگرم در ميکرو لي ر داراي اثر شل

 Ahmedگزارش کرد ک عصاره م انولی هت انب بر عضنت

کنندگی روي رحم میباشد ،نقش مهمی در کاهش ورود میواد

صاف فوندوس رت و تراش ایزول خوکچ هندي اثري نداشت

اضافی ب بدن مصرف کننده دارد و حاکی از عیوار

جیانبی

( .) 28ن ایج آزمایشات پژوهشگران ک در فوق ارا شد و نشان

کم ر در صورت اس فاده از عصاره آبی می باشد .همچنين می -

عضنت صاف

توان با هزین و زمان کم ر ترکيبات تشکيل دهنده عصاره آبی

رحم در حالیت فعاليیت پایی در بيشی ر گزارشیات داراي اثیر

را جدا و اثرات آنها را بررسی نمود و ب ترکيب مؤثر مورد نظر

کاهشی می باشد .همچنين مطابقت تحقيق حاضر با آنها در

دست یافت .پيشنهاد میشود .جهت یاف ن ترکيب یا ترکيبات

مورد اثر عصاره آبی در غلظتهاي کم یر از  02ميکروگیرم در

مؤثییره ،اثییر ترکيبییات فنلییی ( Caffeic Flavanoids

ميلی لي ر روي فعاليت پای رحم ،نشیان دهنیده ایین موضیوع

 ) acid,tannins,Quercetinم حلیییول در آب عصیییاره آبیییی

است ک اح ماأل ترکيب یا ترکيبات مؤثره در عصاره گيري آبی

هت

انب  ،با توج بی بررسییهیاي انجیام شیده روي سیایر

از دست نرف و همانند عصاره الکلی منجر ب کاهش فعاليت

گياهان ،بر فعاليت انقباضی رحم بررسی کنند.

داد ک عصاره ا لکلی هت انب بر قدرت انقبا

انب از  022ميکروگرم در ميکرو لي ر بيش ر شود .از

انقباضی رحیم مییشیود .همچنیين اح میاالً ایین ترکيیب ییا

نتيجهگيري :عصاره آبی هت انب در غلظتهاي کم ر از

ترکيبات عصاره آبی و یا الکلی هت انب میتوانند عینوه بیر

 02ميکروگرم در ميکرو لي ر داراي اثر کاهشی برگشت پیذیر و

سیایر

ب دوز روي فرکانس ،قدرت و فعاليیت انقباضیی رحیم

عضنت صاف رحم منجیر بی کیاهش قیدرت انقبیا

وابت

عضنت صاف نيز شیوند .از طیرف دیگیر ،چیون عصیاره آبیی

بوده و میتواند ب عنوان یک داروي بیالقوه در درمیان زایمیان

ترکيبات کم ري را دارا میباشد ،مییتیوان بیا هزینی و زمیان

زودرس مورد بررسی قرار گيرد .هم چنين غلظت کیاربردي آن

کم ر ترکيبات تشکيل دهنده عصاره آبی را جدا و اثرات آنهیا

نباید از  022ميکروگرم در ميکرو لي ر بيش ر شود.

را بررسی نمود و ب ترکيب مؤثر موردنظر دست یافیت .عینوه

تشکر و قدردانی

بر این دیگر برگشت ب حالت فعاليت پای در کاربرد تجمعیی

بد ینوسيل از همکاري معاونت پژوهشیی دانشیگاه علیوم

عصاره آبی هت انب در غلظتهاي بيش ر از  02ميکروگرم در

پزشکی کاشان ،همکاران طرح و اساتيد مشاور و جنیاب آقیاي

ميکرو لي ر و از بين رف ن اثر مهاري عصاره جیاي تأمیل اسیت

دک ر حتين بطولی ک در گياهشناسی کمک شایانی نمودنید،

ک باید مورد تحقيق و بررسی قرار گيرد و هشدار دهنده ا یین

تشکر و قدردانی میگردد.

مورد است ک جهت ایجاد اثر شل کنندگی نباید غلظت عصاره
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Effect of Aqueous Extract of Mangifera Indica Seed on the Basic
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Introduction: Uterine relaxations has an important role in reducing the preterm parturition. In the
present study the cumulative effect of the aqueous extract of mangifera indica seed on the
frequency, strength and basic smooth uterine muscle contractility of virgin rats were studied.
Materials & Methods: This experimental study was conducted on 12 strips taken from the middle
part of the uterine of rats (Sprague Dawley; 200-250 g), perfused in an organ bath system
containing the carbogen-Tyrode solution under the continuous 1g tension. Then the contractions
were recorded isometrically. During the experiments the cumulative effect of the aqueous extract of
of mangifera indica seed (0.0025- 3000 µg/ml) on the frequency, strength and basal activity of rat
uterine muscle was studied. The data were analyzed using the repeated measure and two way
ANOVA tests at the significance level of p<0.05.
Results: The cumulative effect of different concentrations of the aqueous extract of mangifera
indica seed (0.0025-30µg/ml) significantly decreased the frequency, strength and contractile
response of smooth uterine muscle in a dose-dependent manner from 100% to 68%, 65%, 67%
(p<0.05, N=6, Repeated measure , two way ANOVA) respectively. But this effect decreases in
concentrations higher than 300 µg/ml.
Conclusion: Because of the relaxation effect of aqueous extract of mangifera indica seed in
concentrations of 30 µg/ml on uterus, it could have the potentials for research on the treatment of
preterm-parturition.
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