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Abstract 

Introduction: Thymol has negative ionotropic effect on heart and has direct effect on calcium release from 

sarcoplasmic reticulum. Some of the herbal plants just like carum copticum consist of thymol. The postganglionic 

neurons of the gastrointestinal parasympathetic system are located mainly in the myenteric and submucosal plexuses. 

Stimulation of these parasympathetic nerves causes general increase in activity of the entire enteric nervous system. 

This in turn enhances activity of most gastrointestinal functions. Therefore the present study has been designed to find 

out the anti spasmodic effects of thymol on rat’s ileum smooth muscle. 

Methods: In this study rat’s ileum contraction was recorded through an isolated tissue chamber in an organ bath by 

using isotonic transducer and oscillographic device and in each experiment the effective concentration of Carum 

Copticum and thyme essential oil (0.002, 0.005 and 0.01) on acetylcholine induced contraction in isolated rat’s ileum 

was evaluated and compared with thymol (10
 -3

, 10
 -4 

and 10
 -5

)
 
effects. 

Results: Our result show that acetylcholine in the presence of thymol with concentration of 10
-4

 & 10
-5

 M cause 

smooth muscle contraction while its concentration of 10
-3

 M inhibited smooth muscle contraction which is significant as 

compared with control group (P<0.05). 

Conclusion: this study showed that thymol inhibited acetylcholine induced contraction in isolated rat’s ileum and 

due to the high concentration in some of medicinal plant; its anti spasmodic effects may be due to the presence of 

thymol on that. 
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 لئومیا یکینرژیکول یها رندهیگ کیاز تحر یدر مهار انقباض ناش مولینقش ت

 یدر موش صحرائ

 3، عباس زارع زاده1، سيد مجيد باقري7یبافق یفتاح یعل ،*1سيد حسن حجازيان

 زديدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد صدوقی يزد،  ،یداروئ اهانيگ قاتيگروه فيزيولوژي، مرکز تحق. 1
 زديدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد صدوقی يزد،  ،یگروه انگل شناس. 7

 زدي زد،ي یعيو منابع طب يکشاورز قاتيمرکز تحق. 3

 17 ارديبهشت 12پذيرش:   11 دي 11دريافت: 
  

 چكيده

هستند کهه از نن   موليت يحاو یسنت اهانياز گ يارياثر دارد. بس یاز شبکه سارکوپالسم ميکلس شيرها بر ماًيمستقبر قلب بوده و  یمنف کينوتروپياثر ا يدارا موليت مقدمه:

 ليرا تسهه  یشهده و عملکهرد گوارشه    يروده ا یعصهب  تمسه يس تيه فعال شيباعث افزا نيکول لياست لهيبوس یگوارش کيپاراسمپات ستمينام برد. س توان یمرا  انيزن اهيگ وهيجمله م

        نموده است. یبررس لئوميدر عضالت صاف ا کينرژيرا بر انقباضات کول موليت یمطالعه حاضر اثر ضد اسپاسم بيترت ني. به اکند یم

عضله در حمهام   کيزوتوني، انقباضات اوگرافيزيو با استفاده از دستگاه ف رستاياز نژاد و يیسر موش صحرا 33از تعداد  لئوميانقباضات ا یمطالعه جهت بررس نيدر ا :ها  روش

در صهد(، بهر    31/3و  335/3 و337/3)  شهن يو نو انيه زن یموالر( اسهان  روغنه   13-5و  13-4،  13-3)  مولياثر غلظت موثر ت شيقرار گرفت و در هر دوره نزما یبافت مورد بررس

 گرديد. سهيمقا موليرت بررسی شد و با اثرات ت لئوميالر( در امو 13-4) نيکول ليانقباض ناشی از است

مهوالر تيمهول    13-3موالر(، موجب انقباض عضهالت صهاف شهده در حاليکهه غلظهت       13-5و 13-4استيل کولين در حضور تيمول با غلظتهاي ) دهد یمنتايج نشان  ها: يافته

 (.>35/3P) باشد یمبت به گروه کنترل معنی دار مهار نموده که نس کامالًانقباضات ناشی از استيل کولين را 

، احتمهال  یداروئه  اهانياز گ ینن در بعض يو با توجه به غلظت باال دهد یمم کاهش لئويرا در ا نيکول لياز است یانقباض ناش موليت دهد یممطالعه نشان  نيا :جه گيريينت

 در ننها بوده باشد. مولياز ت یننها ناش یدارد اثر ضد اسپاسم
 

 کينرژيکول يها رندهيانقباض، گ  ن،يکول لياست لئوم،يا مول،يت :هاي كليدي واژه

 1مقدمه

ضهد   به عنهوان رنگی که  ترکيب بلوري سفيد يا بی تيمول

که بصورت  تيمل يا اسيدتيميک .رود کار می کرم و ضد قارچ به

 درشت بيرنگ با بوي مخصوص است. نقطه ذوب نن بلورهاي

 [.  17]درجه است  737 جوش نن درجه و نقطه 51تا  53
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ضهد  بعنهوان  در طب سنتی که معطر است  یتيمول اسانس

بسهياري از گياههان سهنتی حهاوي      است عفونی کننده معروف

و نويشن اسهت.   ميوه گياه زنيانتيمول هستند که از نن جمله 

اسهان    باشهد  یمه درصد تيمهول   45 - 55محتوي  گياه زنيان
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و بويی شبيه  يا قهوهبی رنگ يا مايل به  اهراًميوه اين گياه، ظ

در گياه نويشن نيز تيمهول و کهارواکرول بهه    بوي تيمول دارد. 

[. خاصهيت ضهد کرمهی زنيهان کهه      11] زياد وجهود دارد  مقدار

و خاصيت ضد اسپاسم و  باشد یممربوط به ترکيبات تيمول نن 

[ 14ضد نفخ نن مربوط به اسان  فرار گهزارش شهده اسهت. ]   

 دههد  یمه ول که قسمت اعظم روغن فرار زنيان را تشهکيل  تيم

[. 3برروي سميت مزمن سلولهاي اپيتالل برونش موثر اسهت ] 

و کارواکرول ترکيبات موثره عصاره زنيهان و روغنههاي    تيمول

[. ترکيبهات معطهر کهه حهاوي     71، 12، 13] باشهد  یمفرار نن 

ي صاف نا بر عضالتداراي اثر ضد اسپاسمی  باشند یمتيمول 

. بر اساس اين گهزارش ايهن   باشد یمموش سفيد نزمايشگاهی 

و افهزايش ههدايت    7ماده از طريق گيرنده هاي ندرنژيکی بتها  

[. تيمول 1] کند یمپتاسيم اثر ننتی اسپاسموديک خود را اعمال 

و بتها   7و نلفها   1داراي اثر نگونيسهتی بهر گيرنهده ههاي نلفها      

ب اثرات تحريکهی  ندرنژيکی است و در اين غلظت تيمول موج

شده که در مقايسه با اثر انقباضی ناشی از استيل کولين قابهل  

 13-1ولهی اثهر ضهد اسپاسهمی نن در دوزههاي       باشد یمتوجه 

موالر  اين اثهر بهه    13-4موالر و باالتر مشاهده شده و در دوز 

موالر اثهر   7×13-2تيمول در غلظت  تاًينها رسد یمحداکثر خود 

الت صاف حلقوي داشته و اثر مههاري  تحريکی بر انقباض عض

 رسهد  یماکثر موالر به حد 13-1و اسپاسموليتيک نن در غلظت 

[7 .] 

تيمهول بهر    دههد  یمهمکارانش نشان  و Tamuraبررسی 

. در رونهد انقبهاض يونههاي    گهذارد  یمبافت انقباضی عضله اثر 

کلسيم، موجب لغزيدن فيالمانهاي اکتهين و ميهوزين در کنهار    

. در حالت استراحت انتهاي فيالمانهاي اکتين ندشو یميکديگر 

و در عههين حههال در مجههاورت  شههوند یمههبهها يکههديگر ممههاس 

و در حالههت انقبههاض  رنههديگ یمههفيالمانهههاي ميههوزين قههرار  

 شوند یمفيالمانهاي اکتين در ميان فيالمانهاي ميوزين کشيده 

 نيتأمکه انرژي الزم براي اين عمل از ندينوزين تري فسفات 

موجود  ATPaseه رهايش نن حاصل فعال شدن ننزيم شده ک

 ATPدر سر پلهاي عرضی ميوزين است و منجهر بهه تجزيهه    

شده و به موازات اين عمل انهرژي الزم جههت فعاليهت توليهد     

ميهوزين   ATPase. تيمول از طريق تغييهر در فعاليهت   شود یم

. و ميهزان  دهد یمموثر است و انقباضات ايزومتريک را کاهش 

و همهين امهر باعهث کهاهش      کنهد  یمه انقباض را کم  کينتيک

تيمهول   دههد  یمسرعت انقباض شده و فعاليت ننرا نابالغ انجام 

را مهار و ورود کلسيم بداخل شهبکه   ATPaseفعاليت ننزيمی 

 ATP. تيمول واسطه عمل هيدروليز کند یمسارکوپالسمی کم 

قبهل از   زيدروليه هدر سيکل انقباضی است و منجهر بهه عمهل    

ال اکتين و ميهوزين شهده و فعاليهت انقباضهی نابهالغی در      اتص

از نيهروي   ATPتوليهد انهرژي    کهه  رديه گ یمه عضله صهورت  

انقباضی کمتر است و به اين ترتيب يهک انطبهان ناهماهنهگ    

[. 75] دهههد یمههو سههيکل انقباضههی ر   ATPبههين هيههدروليز 

تيمول  دهد یمبر روي عضالت قلبی نشان  Peixotoمطالعات 

اينوتروپيههک منفههی بههوده و ذخههائر کلسههيم شههبکه  داراي اثههر

اين اثر ناشی از اتصال تيمول بهه   کند یمسارکوپالسمی را کم 

 نيه ا. شهود  یمکلسيم بوده که بدين وسيله پمپ کلسيمی مهار 

اين تحقيهق   شود یمدر غلظتهاي کم تيمول نيز مشاهده  ريتأث

يهان  نيز نقش مداخله کننده تيمول را در فعاليتههاي انقباضهی ب  

. از سوي ديگر تيمول موجب افزايش نزاد سازي کلسيم کند یم

از شبکه با ناهماهنگی انقباضی شده و فشار دياستولی قلهب را  

ايهن اثهر در عضهالت     کنهد  یمه زياد و فشار سيسهتولی را کهم   

 [. 12] شود یماسکلتی و صاف مشاهده 

در مورد اثر تيمهول بهر کلسهيم درون     Hisayamaبررسی 

 بهر  ماًيمسهتق تيمهول   دههد  یمه له اسکلتی نشان سلولی در عض

رهايش کلسيم از شبکه سارکوپالسمی اثر داشهته کهه بها اثهر     

اثهر کاربهاکول    دههد  یمکارباکول مقايسه شده است که نشان 

و کارنمدتر از اثر تيمول است از طرفی تيمول برداشهت   مؤثرتر

کلسيم از شبکه سارکوپالسهمی را کهاهش داده کهه بهر رونهد      

در   ATPنقهش  دهنهده  نشهان انقباض اثر گذاشهته کهه   طبيعی 

[. هدف از مطالعه حاضهر بررسهی   2] باشد یمتنظيم کار تيمول 

و بها   باشد یماثر ضد اسپاسمی تيمول در عضالت صاف ايلئوم 

توجه به غلظت باالي تيمول در اسان  روغنی زنيان، نويشهن  

ن  و بسياري از گياهان ديگر، اثر ضد اسپاسمی تيمول با اسها 

روغنی زنيان و نويشن مقايسه گرديده است تا شايد بتوان اثهر  

ضد اسپاسمی گياهان ذکر شده را به وجود تيمول در نن استناد 

 کرد.

 ها روش و وادم

جهت انجام نزمهايش ابتهدا   روش اجراي طرح بطور دقيق: 
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 گرم 753-733سر موش صحرائی نر از نژاد ويستار با وزن  33

به و يکسان قرار داشتند  يا هيتغذيی و هوا نب وکه در شرايط 

و پ  از کشتن نن سه قطعه يک و نيم  روش تصادفی انتخاب

سانتيمتري از بخش انتهاي روده )ايلئوم( را جدا و پ  از تميهز  

تها انجهام    4/2تها   PH 3/2نمودن بها محلهول تيهرود سهرد و     

نزمايش در همين محلول بمدت نيم ساعت تا انجهام نزمهايش   

. و در هنگام نزمايش يک طرف ننرا توسط نخ شد یمنگهداري 

                       بهههه قسهههمت پهههائين محفظهههه داخلهههی حمهههام بافهههت     

(Organ bath 61300 biosciense UKح )ولهاوي محله ه 

متصل و سر ديگر ننرا به يهک ترانسديوسهر    درجه 32رود ههتي

 ايزوتونيک که با دستگاه فيزيوگراف مرتبط بود وصل نمهوديم. 

% 15در تمام طول نزمايش، محلول تيرود توسهط مخلهوطی از   

 33. پ  از حهدود  شد یم% گاز کربونيک هوادهی 5اکسيژن و 

دقيقه که براي رسيدن دستگاه به وضهعيت تعهادل الزم اسهت    

انقباضات ايزوتونيک ايلئوم توسهط دسهتگاه فيزيهوگراف يهک     

 the bioscience 400 Series Washington)کانالههه 

ocillograph)  ههاي  در ههر دوره نزمهايش دوز  . شهد  یمه ثبت

بهر   اسپاسهموليتيک  دقيقهه در نزمهايش   73بمدت  دارو مختلف

نزمههايش ننتههی  و درگرفههت روي ايلئههوم مههورد بررسههی قههرار 

 دقيقه 7هريک از غلظتهاي استيل کولين بمدت  يکداسپاسمو

انقباضهی   يهها  تيه فعالو پ  از ثبت بافت اعمال شد  بر روي

پ  از  شستشو ودو تا سه بار قيقه بافت مورد نظر د 73بمدت 

دقيقه که براي رسيدن دسهتگاه بهه وضهعيت تعهادل      33حدود 

حهداکثر  در صورت فعال بودن بافهت   الزم است صبر کرديم و

نزمهايش   ايهن و در  است دهيتکرار گردنزمايشات بعدي سه بار 

 13-5و غلظهت   13-4 ،13-3تيمول )غلظهت   غلظتهاي مختلف

مواد مورد نزمهايش ابتهدا   . شده استبار تکرار  5حداقل  موالر(

نماده سازي شد بطوريکه استيل کولين در نرمهال سهالين حهل    

شد. همچنين تيمول و روغنهاي فرار در نرمال سالين و تهوئين  

(Tween 80) 1/3 .درصد حل شد 

  13-4: بها اسهتفاده از غلظهت    نثار اسپاسهموليتيک نزمايش 

( بهها وزن ملکههولی C7H16NO2ن )( اسههتيل کههوليMمههوالر )

g/mol 71/141        بافت مهورد نظهر را بهه حهد اکثهر انقباضهات

دقيقههه محلولهههاي مختلههف  5ايزوتونيهک رسههانديم و پهه  از  

  ،13-3ميلی ليتر، تيمهول در غلظتههاي    7نزمون )نرمال سالين 
و  337/3موالر و روغنههاي فهرار بها غلظتههاي       13-5و  4-13

با غلظتهاي مورد نظهر در نزمايشهات    درصد( را 31/3و  335/3

مختلف به حمام بافت اضافه کرده و اثر ننها ثبت گرديد. بعد از 

شستشو داده و  کامالًهر دوره نزمايش بافت را با محلول تيرود 

دقيقه سيستم را به حالهت پايهدار    33در حمام بافت تازه بمدت 

يتيک هر . اثر اسپاسمولشد یمرسانده و نزمايش دوره بعد تکرار 

نمونه بافتی بررسی شده و از طريهق ميهزان    1محلول بر روي 

 ريدرصد تأثميانگين  متر یليمانحراف قلم از خط پايه بر حسب 

بر انقباض حداکثر ناشهی از اسهتيل کهولين بهراي محلولههاي      

 مختلف مورد تجزيه و تحليل نماري قرار گرفت.

مهايش  : در اين بخش از نزيکداسپاسمونزمايش نثار ننتی 

دقيقهه،   33پ  از قرار گرفتن سيستم به حالت تعادل به مدت 

ولهاي مختلهف نزمهون   در هر دوره از نزمايش ابتدا يکی از محل

تيمول، روغنهاي فرار( را با غلظت مورد نظر بهه   )نرمال سالين،

دقيقهه غلظتههاي مختلهف     2حمام بافت اضافه کرده و پ  از 

الر( بصورت تجمعی بهه  مو 13-7 تا غلظت 13-1استيل کولين )

. در ديه گرد یمه حمام بافت اضافه شده و اثر  انقباضی نن ثبت 

اين بخش نيز بعد از هر دوره نزمايش، بافت را با محلول تيرود 

دقيقهه   33شستشو داده و در حمهام بافهت تهازه بمهدت      کامالً

سيستم را به حالت پايدار رسهانده و نزمهايش دوره بعهد تکهرار     

نمونهه   1اسپاسموديک هر محلول نيز بر روي . اثر ننتی شد یم

 کيه هر  بافتی بررسی شده و ميانگين در صد انقباض ناشی از

از غلظتهاي استيل کولين در حضور محلولهاي مختلهف مهورد   

 تجزيه و تحليل نماري قرار گرفت.

 يافته ها

بررسی اثر اسپاسموليتيک تيمول بر انقباضات ناشهی   -الف

    تا غلظت 13-3تيمول با غلظت   دهد یماز استيل کولين نشان 
5-13 M      بر انقباض ناشی از استيل کهولين اثهر داشهته و نثهار

اسپاسههموليتيک نن شههدت انقباضههات را تهها حههد پايههه کههاهش 

با اين تفاوت که زمان رسيدن نن به خط پايه متفهاوت   دهد یم

      است و سريعترين اثر نن په  از يهک دقيقهه بوسهيله غلظهت     
3-13 M 4نن په  از   13-4 در حاليکه غلظت رديگ یمرت صو 

 .باشد یمدقيقه موثر  13نن پ  از  13-5دقيقه و غلظت 

بررسی نثار ننتی اسپاسموديک تيمهول بهر انقباضهات     -ب

اسهتيل کهولين در حضهور     دهد یمناشی از استيل کولين نشان 
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(، موجب انقباض عضهالت  13M-5و 13-4تيمول با غلظتهاي )

در  باشهد  ینمه ت به گروه کنتهرل معنهی دار   صاف شده که نسب

تيمول انقباضات ناشی از استيل کولين  M 13-3حاليکه غلظت 

مهار نمهوده کهه نسهبت بهه گهروه کنتهرل معنهی دار         کامالًرا 

    (.P<35/3) باشد یم

( و اسان  Thymolمقايسه اثر ضد اسپاسمی تيمول ) -ج

يل کهولين:  ( بر انقباضات ناشی از اسهت EO CC) روغنی زنيان

تيمول  استيل کولين در حضور دهد یمنتايج بدست نمده نشان 

موجب کاهش شديد انقباض شده که نسبت  M 13-3با غلظت 

 31/3و  335/3 و 337/3به اثهر اسهان  روغنهی بها غلظهت )     

 انقبهاض  درصد( معنی دار بهوده ضهمن اينکهه کهاهش شهدت     

بهه   درصد( نيز نسبت 31/3و  335/3اسان  روغنی با غلظت )

  (.  P<35/3) باشد یمصد معنی دار در 337/3غلظت 

 ( و اسهان  thymol) مقايسه اثر ضد اسپاسمی تيمهول  -د

( بر انقباضات ناشی از اسهتيل کهولين:   thyme) روغنی نويشن

 M 13-5تيمول با غلظت  دهد یمنزمايش صورت گرفته نشان 

بر انقباضات ناشهی از اسهتيل کهولين اثهر نداشهته در حاليکهه       

در صهد(    331/3و  335/3سان  روغنی نويشهن بها غلظهت )   ا

 .باشد یمنشان دهنده کاهش معنی دار نسبت به گروه کنترل 

 

 
      هد نثار ننتی اسپاسموديک استيل کولين در حضهور سهالين و تيمهول بها غلظهت     د نثار ننتی اسپاسموديک تيمول بر انقباضات ناشی از استيل کولين نشان می بررسی -7شكل 

   .(n=6)  (P< 0.05)کند نن اثر شديدي بر انقباضات داشته و ننرا به صفر نزديک می M 13-3باشد در حاليکه غلظت  معنی دار نمی M 13-5و 4-13

  
( بها  Thymol) ( بر انقباضات ناشی از استيل کولين نشهان مهی دههد تيمهول    EO CC) تلف اسان  روغنی زنيانمقايسه اثر ننتی اسپاسموديک تيمول با غلظتهاي مخ -2شكل

در  (P< 0.05)درصهد( معنهی دار مهی باشهد      337/3غنی با غلظت )روبر انقباض ناشی از استيل کولين اثر داشته و اثرضد اسپاسمی نن در مقايسه با اثر اسان   M 13-3غلظت 
 .(n=6)درصد( نن معنی دار نمی باشد  31/3و  335/3ي )حاليکه غلظتها
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 بحث

، 13-5حاضر اثر ضد اسپاسمی تيمول در غلظتهاي  پژوهش
مههوالر را مههورد بررسههی قههرار داده اسههت کههه     13-3و  4-13

تی انقباض خفيف در دو غلظت اول بهوده و در بهاف   دهنده نشان

که در معرض اين غلظتههاي تيمهول قهرار داده شهده، اسهتيل      

. در حاليکهه  باشهد  یمکولين قادر به ايجاد انقباض حداکثر خود 

موالر نن، انقباض ناشی از استيل کولين را بطهور   13-3غلظت 

. انقباض عضالت صاف وابسته به کلسيم و کند یمکامل بلوك 

ATP هش ورود کلسيم هر عاملی که بتواند موجب کا باشد یم

بداخل سلولهاي عضالنی شهود پاسهخ انقباضهی ننهرا کهاهش      

متعهددي واسهطه عمهل شهل شهدگی       يهها  سميمکان. دهد یم

. کهه مهمتهرين ننهها    باشهند  یمعضالت صاف دستگاه گوارش 

هههاي کولينرژيههک، کههه از طريههق   عبارتنههد از: مهههار کننههده 

بهر ايلئهوم اثهر گذاشهته و      M3و M2 رسپتورهاي موسکارينی 

            [. 71] کنههد  یمهههههدايت کلسههيم را بههداخل سههلول کههم     

ههاي هيسهتامينرژيک نيهز در کهاهش      هاي گيرنده مهار کننده

انقباض عضالت صاف نقش دارند که بوسيله کهاهش ههدايت   

کلسيم و جلوگيري از استفاده عضالت صاف از کلسيم اثر خود 

هاي ندرنرژيکی با اثهر   تعديل کننده [.77، 5] کنند یمرا اعمال 

موجهب مههار انقبهاض شهده در حاليکهه       3-هاي بتا گيرنده بر

نقش مههار کننهدگی کمتهري از     1-گيرنده هاي ندرنرژيکی بتا

مهار کننده ههاي توليهد و ترشه      ،[73، 4] دهند یمخود نشان 

سروتونين که در سرتاسر دستگاه گهوارش قهرار دارنهد بوسهيله     

شحه از سلولهاي اينتروکرومافين تحريک شده و سروتونين متر

در . کنند یمدر کنترل انقباض دستگاه گوارش نقش خود را ايفا 

پتانسهيل گيرنهده يها        زود گهذر   کانالهايکرومافينی  يها سلول

Transient receptor potential channels (TRP) TRP) 

ليتههاي  دسته بزرگی از کانالهاي يونی هستند که بسياري از فعا

را  فيزيولوژيک همچون انقباض، لم ، فشار، شنوائی و بويايی

موجهب افهزايش ههدايت کلسهيم و رههايش       )کنند یمکنترل 

 TRP[. بنهابراين مههار کننهده ههاي     73] گهردد  یمسروتونين 

طريههق کههاهش ترشهه    و ازهههدايت کلسههيم را کههاهش داده 

دستگاه سروتونين از سلولهاي اينتروکرومافينی فعاليت انقباضی 

[. از طرفی مطالعات متعدد اثهر  15، 13] کنند یمگوارش را کم 

ضد کولينرژيک و شل کنندگی عضهالت صهاف را بها واسهطه     

و همکهاران نشهان    Shefali. بررسهی  انهد  کردهتيمول گزارش 

تيمول از طريق مهار اعصاب کولينرژيک موجب مههار   دهد یم

ايهن اثهر از    دشهو  یمه ترشحات اسيد فسفاتاز و نلکالين فسفاتاز 

همچنهين بررسهی    [73] رديگ یمطريق ترش  دوپامين صورت 

Begrow  ترکيبهات معطهر کهه حهاوي تيمهول       دهد یمنشان

صاف  ناي موش  بر عضالتداراي اثر ضد اسپاسمی  باشند یم

  
دههد تيمهول بها     ( بر انقباضات ناشی از استيل کولين نشان مهی thyme( با غلظتهاي مختلف اسان  روغنی نويشن )thymolمقايسه اثر ننتی اسپاسموديک تيمول ) -2شكل

درصهد( معنهی دار مهی باشهد      331/3و  335/3ضد اسپاسمی نن در مقايسه با اثهر اسهان  روغنهی بها غلظهت )     بر انقباض ناشی از استيل کولين اثر نداشته و اثر 13M-5غلظت 
((P< 0.05  13-3درحاليکه تيمول با غلظتM 331/3و  335/3ضد اسپاسمی نن در مقايسه با اثر اسان  روغنهی بها غلظهت )    بر انقباض ناشی از استيل کولين اثر داشته و اثر 

 .باشد می P< 0.05عالمت * نشان دهنده   (n=6).باشد میدار ن درصد( معنی
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. کهه وابسهته بهه دوز بهوده و بهر      باشهد  یمه سفيد نزمايشگاهی 

بهر   Itoررسی [. ب1انقباضات ناشی از استيل کولين موثر است ]

 دههد  یمالکتريکی و مکانيکی عضالت نشان  يها تيفعالروي 

امها   کنهد  یمتيمول بطور کامل انقباض ناشی از پتاسيم را محو 

انقباض ناشی از استيل کولين و کلسيم در حضور غلظهت کهم   

تيمول همچنان وجود دارد در حاليکه غلظت زيهاد نن انقبهاض   

 و Tamuraرسههی  [. بر1] کنههد یمهه کههولينرژيکی را محههو  

تيمول بر بافت انقباضهی عضهله اثهر     دهد یمهمکارانش نشان 

ميهوزين   ATPase. تيمول از طريق تغيير در فعاليهت  گذارد یم

و همين امهر   کند یمميزان کينتيک انقباض را کم  موثر است و

باعث کوتاه شدن سرعت انقبهاض شهده و فعاليهت ننهرا نابهالغ      

 کند یمرا مهار  ATPaseمی تيمول فعاليت ننزي دهد یمانجام 

و از طرفی باعث کاهش فعاليت کلسيم و تخريهب در رههايش   

تيمههول واسههطه عمههل  شههود یمههنن از شههبکه سارکوپالسههمی 

در سيکل انقباضهی اسهت و منجهر بهه عمهل       ATPهيدروليز 

قبل از اتصال اکتين و ميوزين شهده و توليهد انهرژي     زيدروليه

ATP  کهه   يیهها  راهاز  [. يکهی ديگهر  75] دههد  یمه را کاهش

اثهر بهر     کنهد  یمه تيمول اثرات خود را بر لوله گهوارش اعمهال   

است. گزارش شده است که اين ماده کانالهاي   TRPکانالهاي

TRPV3  و فعاليت الکتريکهی شهبکه عصهبی     کند یمرا فعال

 کنهد  یمداخل جداري و عضالت صاف لوله گوارش را تضعيف 

مول مويد ايهن اسهت   [. مطالعات انجام شده در خصوص تي11]

که تيمول تنها در غلظت باال داراي اثر ضد اسپاسهمی بهوده و   

در حاليکهه غلظتههاي    باشهد  یمه در غلظتهاي کم فاقد اين اثر 

نثار ضد اسپاسمی قابل توجهی  اند توانستهپائين اسان  روغنی 

مربوط به ساير ترکيبات موثره  تواند یمنشان دهند که اين نثار 

اسهت کهه    يیهها  کانهال از جملهه   TRPM7. اين گياهان باشد

و نقش مهمی در  باشد یمواسطه فعاليت سلولهاي نغازگر روده 

و مههار ايهن    کننهد  یمه کنترل فعاليتهاي حرکتهی روده بهازي   

موجب کاهش هدايت الکتريکهی سهلولهاي عضهالنی     ها کانال

[. بنابراين با توجه به اينکهه  11] شود یمروده کوچک و بزرگ 

 باشهد  یمه موثره اسان  روغنهی زنيهان و نويشهن    تيمول ماده 

اعمهال شهده    TRPاحتمال دارد اثرات نن از طريق کانالههاي  

 است.

 سپاسگزاري

دانشهگاه   یمعاونت محترم پژوهش یمال تيبا حما یقاتيطرح تحق نيا

از  لهينوسه ياسهت و بد  دهيه انجهام گرد  زديه  یصهدوق  ديشهه  یعلوم پزشک

 .دين یمبه عمل  یو قدردانمعاونت تشکر  نيو مساعدت ا يهمکار
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