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Abstract 

Introduction: Considering the importance of uterine contractions in uterus retraction and reducing post-partum 

hemorrhage and the current findings on the effect of the alcoholic extract of pomegranate seed on the uterine 

contractility, only few studies were made on this issue.  In the present study the cumulative effect of the aqueous extract 

of pomegranate seed on the uterine smooth muscle contractility of virgin rats were studied. 

Methods: This experimental study was made on 12 strips taken from the middle part of the uterine of rats (Sprague 

Dawley, weight 200-250 g). During the experiments the cumulative effect of the aqueous extract of pomegranate seed 

(2, 22, 222, 2222, 22222 µg/ml) on the basal activity of rat uterine muscle was studied. The data were analyzed using 

repeated measure tests at the significance level of p<0.05. 

Results: The cumulative effect of different concentrations of the aqueous extract of pomegranate seed significantly 

increased the contractile response of uterine smooth muscle in a dose-dependent manner (p<0.05). 

Conclusion: The aqueous extract of pomegranate seed could have potentials for the treatment of post-partum 

hemorrhages. 
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  بکر ییعضله صاف رحم موش صحرا هیپا تیدانه انار بر فعال یاثر عصاره آب

 1، حميدرضا بنفشه1، اژدر حيدري4فريبا نامدار ،*1یمهدي نورالدين

 كاشان، كاشانمركز تحقيقات فيزيولوژي، گروه فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشكی . 1
 دانشگاه علوم پزشكی بقيه اهلل، تهران گروه فيزيولوژي،. 4

 24مهر  6پذيرش:   24تير  03دريافت: 
  

 چكيده

 یباضدانه انار را بر قدرت انق یاثر عصاره الكل ريدارد و مطالعات اخ مانيپس از زا يزيرحم و كاهش خونر یدر جمع شدگ یقدرت انقباض رحم نقش مهم شيافزا :مقدمه

دانه  یعصاره آب یاثر تجمع یبررس قيتحق نيا ازانجام نشده است. هدف  زولهيروي قدرت انقباض رحمی در بافت ا نشان داده است. تاكنون تحقيقی در مورد اثر عصاره آبی یرحم

       .باشد یم بكر يیموش صحرا یعضله صاف رحم یانار بر قدرت انقباض

           گهرم،، اثهر تجمعهی عصهاره آبهی دانهه انهار         453تها   Sprague Dawley- 433قطعهه ميهانی رحهم موشههاي سهالم بكهر         14ي در يک تحقيق تجربی، رو :ها  روش

 µg/ml 44444 از نهرم افهزار    ها داده. براي مقايسه قرار گرفتبر فعاليت پايه عضله صاف رحم بكر، مورد بررسی  ،4و44و  444و 4444وSPSS  و روش آمهاريmeasure  

Reapeted ANOVA 35/3  وp<.استفاده گرديد ، 

 ،.>35/3p  ، قدرت انقباضی عضله صاف رحمی را افزايش داد،µg/ml 44444-4  عصاره آبی به صورت تجمعی و وابسته به دوز ها: يافته

در  ینقش  مهم تواند یم دهد؛ احتماالً یم شيرحمی را افزا عضله صاف یو وابسته به دوز قدرت انقباض یدانه انار به صورت تجمع یكه عصاره آب نينظر به ا :جه گيريينت

 داشته باشد. مانيپس از زا يزيكاهش خونر

 

بكر یعصاره آبی دانه انار، عضله صاف رحم موش صحرائ :هاي كليدي واژه

 1مقدمه

بعد از زايمهان،   يزياولين اقدام در پيشگيري و درمان خونر

يهرا مهمتهرين   تجويز داروههاي منقهبك كننهده رحهم اسهت؛ ز     

هموستاز محل جفت، تنگی عروق بر اثهر انقبهاض    مكانيسم در

 یمنقبك كننهده رحهم اكسه    يباشد. از جمله داروها ميومتر می

 F2αمتيههل پروسههتاگ ندي   15متيههل ارگونههوين،   ن،يتوسهه

 يباشههند كههه دارا  و ميزوپروسههتوم مههی  E2 سههتاگ ندينپرو

 يداروهها  ني[. همچنه 2 ،5 ،4] باشهند  یمه  زيه ن یعوارض جانب

 

 

 mnoureddini@kaums.ac.ir              نويسندة مسئوم مكاتبات: *

 www.phypha.ir/ppj                                        گاه مجله:بو

  شهود  یبكار برده م مانيبعد از زا يزيدرمان خونركه در  یاهيگ

. از باشهد  ی[ مه 11] [ و انهار 8، 0، 4] ديسف چيشامل برگ كلم پ

 ،یتدر طه  سهن   مهان يپهس از زا  يزيجمله موارد درمان خهونر 

 ی. انههار بهها نههام علمههباشههد یمصههرف خههوراكی افشههره انههار مهه

Punicagranatum L.  یسههه يو نهههام انگل Pomegranate 

[. بهر  41، 14] اسهت  Punicaceaeمتعلق بهه خهانواده    یاهيگ

و  رانيه ا یدكانهدوم و شهواهد موجهود، انهار بهوم      هيه طبق نظر

 يايآسه  یدر نهواح  جيهمجوار آن است كه بهه تهدر   يكشورها

 ترانهه يو حهوزه مد  ريصه   يايآسه  انه،يخاورم ا،يماليو ه يمركز

بههه  ازيههكامهل ن  دنيرسهه يبهرا  وهيههاسهت و م  افتهههيگسهترش  

 اتي[. خصوصه 41 ،12 ،16] دارد یگهرم و طهوالن   يها تابستان

 یآنته  تيمختله  انهار شهامل خاصه     يقسمتها یكيفارماكولوژ

 7941تأسيس  
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ضهد قنهد،    روس،يه ضد سرطان، ضد و ،یكياستروژن ،یدانياكس

[. از گهل، بهرگ،   16-12، 13] التهاب است ضد ون،يضد موتاس

به طهور  و رب انار  وهيپوست م شه،يجوان و ر يها پوست شاخه

تهانن   يانار دارا يها قسمت هي[. كل16] شوند یم استفاده یسنت

جوشهانده   ايدارند. عصاره  يفراوان بوده كه اثر قابك نسبتاً قو

در  یسهاده، ترشهحات مخهاط    يهها  رفهع اسههام   يگل انار برا

 يو به همراه پوست انار به صهورت قرقهره بهرا    یدستگاه تناسل

[. آب انار بها اثهر مهدر و    12، 11] شود یرفع ورم لوزه استفاده م

 سهه يترشه  ك  تياز عدم كفا یناش يها يماريمفرح در درمان ب

بوده و از  يقو اريتانن بس يانار حاو وهيشود. م یم هيصفرا توص

آن در درمهان   نده. جوشها شهود  یتله  محسهوب مه    يها يمقو

 یو نهاراحت  یاسهام خهون  ،یاسهام معمول لياز قب يیها يماريب

بهوده و از   زيدانه انهار نها    یتانن ي[. محتو12] معده موثر است

 شهود  یو بهبود زخم اسهتفاده مه   یرفع ترشحات مهبل يآن برا

 یعصهاره الكله   ايانار به حالت تازه، خشک و  شهي[. پوست ر6]

بهه منظهور دفهع كهرم روده      يدييدارا بودن مواد آلكالو ليبه دل

خهوا    ليه از انهار بهه دل   ني. هم  نرديگ یمورد استفاده قرار م

، 10] شهود  یماستفاده  یو ضدالتهاب در ط  سنت يیايضدباكتر

دانه انار روي عضهله   یموجود اثر عصاره الكل قي[. تنها تحق43

و همكاران انجهام شهد و    Kupittayanantصاف رحم، توسط 

 دانهه انهار  كهه تقريبهاً     یكاربرد مستقيم عصاره الكل دادندنشان 

انار است،، منجر به انقبهاض    حاوي كل تركيبات موجود در دانه

 شهود  یدر محهيط ايزولهه مه    يیعضله صاف رحم موش صهحرا 

قهدرت انقبهاض رحهم     شيافزا -1كه  ني[. لذا با توجه به ا11]

اثهر    -4دارد.  مهان يپس از زا يزيدر كاهش خونر ينقش موثر

 يیرحم مهوش صهحرا   يدانه انار بر رو یعصاره متانول یانقباض

از مصهرف خهوراكی    یدر طه  سهنت   -0نشان داده شده است. 

اسهتفاده   مهان يپهس از زا  يزيافشره انار جههت كهاهش خهونر   

ولههی مكانيسههم آن مشههخ  نيسههت  كههه از طههرق  شههده یمهه

شهود  يها از    فاكتورهاي انعقادي منجر به كاهش خونريزي مهی 

عصاره آبی دانهه انهار    -2اثر روي قدرت انقباض رحم؟،.  قطري

انار متفهاوت بهوده و تعهداد     در بعضی تركيبات نسبت به افشره

تركيبات محدودتري نسبت به عصهاره الكلهی دارد و تهيهه آن    

تر و احتمام عهوارض جهانبی و تهداخل تركيبهات در      كم هزينه

اثهر   قيه قتح نيه دههد. در ا  هاي بيولوژيک را كاهش می واكنش

 يیدانه انار بر رحم جدا شده موش صهحرا  یعصاره آب یانقباض

 .قرار گرفت یمورد بررس

 ها روش و وادم

ههاي دانهه گيهاه پهس از      روش تهيه عصهاره آبهی قسهمت   

شناسايی گياه توسط مسئوم باغ گياه شناسی كاشان، با دسهت  

دانه گياه جدا شده و آنرا در سايه خشک نموده، سپس قسهمت  

ميلهی ليتهر آب    133گرم آنهرا بها    13پودر نموده و  رادانه گياه 

سهانتی گهراد    133ت مقطر به مدت يک ساعت در درجه حهرار 

دهيم. سهپس عصهاره را از صهافی عبهور داده و بهه       حرارت می

دور در دقيقه سانتريفوژ شد.  0533دقيقه با سانتريفوژ  43مدت 

اي مسط  منتقل نمهوده و   عصاره صاف شده را به ظرف شيشه

درجه تبخير خشک نموده پس از  53آن را در مجاورت حرارت 

ي نمههوده و در ظههرف آن عصههاره خشههک شههده را جمههع آور 

   .شود نگهداري می c °2مخصو  تا موقع مصرف در يخچام  

مطالعههه  در سههازي بافهت و رونههدهاي آزمايشهگاهی:   آمهاده 

 Spragueسر موش صهحرايی سهالم از نه اد    14تجربی حاضر

Dawley  گرم از مركز تحقيقات و 433-453در محدوده وزنی

ی كاشان تهيهه و  تكثير حيوانات آزمايشگاه دانشگاه علوم پزشك

ساعت روشهنايی و تهاريكی    14در دوره  cº 42- 43در دماي 

نگهداري شدند در دو گروه مساوي مورد بررسی قهرار گرفتنهد.   

حيوانات به آب و غذا دسترسی كهافی و آزاد داشهتند. و موشهها    

با ضربه زدن به پشت گردن بيهوش شده، سپس شكمشان بهاز  

                        اي بهههه  عههههشهههد و از بخهههش ميهههانی و سهههالم رحهههم قط 

        جهههدا و ب فاصهههله بهههه محلهههوم سهههرد و   mm 15طهههوم 

ميلهی   داده شد. محلوم تهايرود بهر حسه     قرار اكسي نه تايرود

،  NaCl  ،68/4، KCl  ،8/1،CaCl2 ،101  مهوالر تركيبهی از  

 2/11، NaHCO3،  35/1، MgCl2،  24/3، NaH2PO4، 

طعه رحم درون حمام بافت با حجم سپس ق ، گلوكز بود.55/5 

ml45  حاوي تايرودcº 42   2/1و ،PH    بين دو قه ب اسهتيل

زنگ نزن قرار داده شد. ق ب تحتانی در انتههاي حمهام بافهت    

ثابت بوده و ق ب ديگهر بها نه  بهه ترانسديوسهر ايزومتريهک       

متصل شد و انقباض توسط دستگاه كامپيوتر متصل بهه مبهدم   

فت ايزوله ثبت و بررسی شهد. جريهان دائهم    ايزومتريک حمام با

هاي اكسي ن در تمام مدت انجام روندهاي آزمايشهگاهی   حباب

در حمام بافت برقرار بود. ميزان كشش اوليهه اعمهام شهده بهه     
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ساعت بهه   1بود و دوره سازگاري بافت نيز  gr1رحم جدا شده 

دقيقهه محلهوم تهايرود در حمهام بافهت       15طوم انجاميد. ههر  

هاي مختل  عصاره آبی دانهه   شد. سپس اثر غلظت یتعويك م

بههه صههورت  ،4 و 44و  444 و 4444 و µg/ml 44444  انههار

 مورد بررسی قرار گرفت.   تجمعی به حمام بافت اضافه و

 هاي آماري: روش

درصد ت ييرهاي نيروي انقباضی بافت در مراحهل مختله    

ز هها ا  محاسبه شد. براي مقايسه داده Mean±SEM به صورت

 Repeated measureو روش آمهههار SPSSنهههرم افهههزار 

ANOVA 35/3  دار بودن و سط  معنیp<بود ،. 

 يافته ها

اثر عصاره آبی دانه انار بهر فركهانس انقباضهات رحهم:      .1

 µg/ml 44444 عصاره آبی دانه انار به صورت وابسته بهه دوز  

دار فركانس انقباضات رحهم   و معنی ،4 و 44و  444 و 4444 و

 كه یدرحالدقيقه افزايش داد.  5در  5/455±1/62به  133را از 

در گروه كنترم  دريافت كننده ماده حامل عصاره آبی دانه انهار،  

، به صورت µg/ml44444 ،4444 ،444 ،44 ،4 مختل    يها غلظت، و يا عصاره آبی دانه انار در Aثبت فعاليت انقباضی رحم ناشی از اثر حامل عصاره آبی دانه انار   -7شكل 

 (B)تجمعی 
 

A 
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داري در فركانس فعاليت انقباضی رحم بوجود نيامهد.   ت يير معنی

يعنی اثر عصاره آبی دانه انار ناشی از اثر حامل عصاره آبی دانهه  

س  را بهه   دانه انار منحنی دوز پا انار نبود. همچنين عصاره آبی

 و 1جا نمهود.  شهكل    نسبت به گروه كنترم به سمت  پ جابه

 ،. 4شكل 

. اثر عصاره آبی دانه انار بر قدرت انقباضات رحم: عصهاره  4

 و µg/ml 44444  آبی دانهه انهار بهه صهورت وابسهته بهه دوز      

و معنی دار قدرت انقباضی رحهم را از   ،4 و 44و  444 و 4444

افههزايش داد. در حاليكههه در گههروه  4/114±61/41% بههه 133

كننده ماده حامل عصاره آبهی دانهه انهار، ت ييهر      كنترم  دريافت

رحم بوجود نيامد.  کيفاز داري در قدرت انقباضی فعاليت  معنی

يعنی اثر عصاره آبی دانه انار ناشی از اثر حامل عصاره آبی دانهه  

ه انهار منحنهی دوز پاسه  را    انار نبود. همچنين عصاره آبی دانه 

و  1جا نمهود.  شهكل    نسبت به گروه كنترم به سمت  پ جابه

*

* *
*
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فاز ، بر فركانس فعاليت Control، به صورت تجمعی و اثر حامل آن به تنهايی  µg/ml44444 ،4444 ،444 ،44 ،4هاي مختل    ، در غلظتPOMاثر عصاره آبی   -1شكل 

و  P<0.05*فركانس فعاليت انقباضی رحم در حضور حامل آن به تنهائی.  0فركانس فعاليت انقباضی پايه رحم و  BA باشد. می MEAN±SEMمعرف  هر نقطهرحمی.  کي
**P<0.01  رحم در حضور حامل عصاره و گروه  کيفاز انس فعاليت  فرك 0در مقايسه باControl  باشد. می 

*

**
**
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فاز ، بر قدرت انقباضات Control، به صورت تجمعی و اثر حامل آن به تنهايی  µg/ml44444 ،4444 ،444 ،44 ،4هاي مختل    ، در غلظتPOMاثر عصاره آبی   -9شكل 

 قدرت انقباضات فعاليت انقباضی رحم در حضور حامهل عصهاره  بهه تنههائی.     0قدرت انقباضات فعاليت پايه رحم و  BA باشد.  می mean±semعرف م هر نقطه رحمی. کي

*P<0.05  و**P<0.01  قدرت انقباضات فعاليت انقباضی رحم در حضور حامل عصاره و گروه0در مقايسه با ،Control  باشد. می 
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 )0شكل 

. اثر عصاره آبی دانه انار بر فعاليت انقباضی رحهم  سهط    0

زير منحنی،: عصاره آبی دانه انهار بهه صهورت وابسهته بهه دوز      

 µg/ml 44444  و معنی دار سهط    ،4و  44و  444و  4444و

افههزايش داد.  22/125±2/46% بههه 133از زيههر منحنههی را  

درحاليكه در گروه كنترم  دريافت كننده ماده حامل عصاره آبی 

 کيه فهاز  داري در فعاليت انقباضی فعاليت  دانه انار، ت يير معنی

رحم بوجود نيامد. يعنی اثر عصاره آبهی دانهه انهار ناشهی از اثهر      

دانهه انهار     حامل عصاره آبی دانه انار نبود. همچنين عصاره آبی

منحنی دوز پاس  را نسبت بهه گهروه كنتهرم بهه سهمت  هپ       

،. در كل عصاره آبی دانه انهار  0و نمودار  1 جا نمود.  شكل جابه

قبههاض و فعاليههت  داراي اثههر تحريكههی بههر فركههانس، قههدرت ان

و منحنی دوز پاس  را به سمت  پ نسهبت   انقباضی رحم بوده

 ،. 2و 0و  4و 1جا نمود.  شكل  به كنترم جابه

 بحث

 µg/ml دوز عصهاره آبهی دانهه انهار      5ثير أدر اين مطالعه ت

بههه صههورت تجمعههی بههر    ،4و  44و  444و  4444و  44444

فعاليت انقباضی رحم بكر موش صهحرايی مهورد بررسهی قهرار     

داده شد. آزمايشات نشان دادند عصهاره آبهی دانهه انهار قهدرت      

ههد و ايهن   د انقباضی رحم در موش صهحرايی را افهزايش مهی   

باشد و منجهر بهه افهزايش فركهانس،       افزايش وابسته به دوز می

قدرت انقباضی و افزايش فعاليت انقباضی عض ت صاف رحهم  

 شود. موش بكر می

 و همكهاران در  Prompromمطالعات انجام شهده توسهط   

نشان داد كه عصاره الكلی دانه انار قدرت انقباضهی   4313سام 

. آنهها  [11]دههد   را افهزايش مهی   و فعاليت پايه عض ت رحمی

نشان دادند عصاره الكلی دانهه انهار بها افهزايش كلسهيم درون      

، تحريهک  Lسلولی از طريق تحريک كانالهاي كلسهيمی نهو    

MLCK ،تحريک كانالهاي كلسهيمی  ، مهار كانالهاي پتاسيمی

رتيكولوم ساركوپ سميک و يا مههار پمهپ كلسهيم موجهود در     

منجهر بهه    (SERCA)غشاء سلوم و شبكه ساركوپ سهميک  

در مهورد اثهر   . تاكنون تحقيق ديگهري  [11]شود  اين پديده می

 عصاره آبی دانه انار روي قدرت انقباض رحم انجام نشده است.

سيتوستروم، اسهيد لينولييهک،    βهمچنين وجود تركيباتی  ون 

كامپفروم، فيتو استروژن در عصاره الكلی دانهه انهار بهه اثبهات     

  4313سهام   و همكهاران در  Promprom. [11]رسيده اسهت  

نشان دادند كه اين تركيبات داراي اثر انقباضهی روي عضه ت   

عصاره الكلهی   . با توجه به اين موضو  كه[11]باشند  صاف می

دانه انار داراي اثر افزايش دهنهده روي فعاليهت انقباضهی رحهم     

بوده و همچنين در اين تحقيق ما نيز اثبات نموديم كه عصهاره  

آبی دانه انار نيز داراي اثر تحريكی روي فعاليت انقباضی است. 

تركي  يا تركيباتی در عصاره   توان نتيجه گرفت كه احتماالً می
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 کيفاز بر فعاليت انقباضی  Control ، به صورت تجمعی و يا اثر حامل آن به تنهايیµg/ml44444 ،4444 ،444 ،44 ،4 هاي مختل    ، در غلظتPOMاثر عصاره آبی دانه انار   -4شكل 

در مقايسه  P<0.01**و  P<0.05* .به تنهائی ت انقباضی پايه در حضور حامل آنفعالي 0فعاليت انقباضی پايه رحم و  BAباشد.  می mean±semمعرف  هر نقطه . سط  زير منحنی، رحم
 .باشد می Controlو گروه  رحم در حضور حامل عصاره به تنهائی، کيفاز  فعاليت انقباضی  0با 
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آبی دانه انار وجود دارد كه در عصاره الكلی نيز به طور مشترک  

شود كهه   وجود دارد و منجر به افزايش فعاليت انقباضی رحم می

بايد مورد تحقيق و بررسی قرار گيرد. از جمله تركيبات موجهود  

هها و   در دانه انار اسيد لينولئيهک، بتاسيتوسهتروم، فيتواسهتروژن   

و تحقيقهات نشهان داده كهه تركيبهات      [1 ،1]باشند  كولين می

ههها از طريههق فعههام كههردن    بتاسيتوسههتروم و فيتواسههتروژن 

باعث افزايش كلسيم داخل سهلولی   E2و F2α  پروستاگ ندين

شهود   نقباضی عضله صاف رحم مهی و منجر به افزايش فعاليت ا

و همچنهههين كهههولين و مشهههتقات آن بههها تحريهههک  [18 ،1]

عضه ت صهاف    هاي موسكارينرژيک منجر به انقبهاض  گيرنده

ر از عصهاره آبهی دانهه انها     . پهس احتمهاالً  [11 ،16 ،2]شود  می

هها و كهولين منجهر بهه و      كيباتی  هون فيتواسهتروژن  طريق تر

شود كه بايهد مهورد بررسهی     افزايش فعاليت انقباض رحمی می

 قرار گيرد.  

گيري كلی: عصاره آبی دانه انار به صورت تجمعهی و   نتيجه

وابسته به دوز فركانس، قدرت انقباض و فعاليت انقباضی رحهم   

يه  يها تركيبهاتی در ايهن امهر      دهد. امها  هه ترك   را افزايش می

دخالت دارند و مكانيسم عمل آنها  يست؟ مشخ  نيست. لذا  

مطالعههه و تحقيقههات بيشههتري در ايههن زمينههه احتيهها  اسههت.  

همچنين مطالعات و تحقيقات بيشتري در مورد اثر اين عصهاره  

الزم است. در صهورت اثبهات اثهر      یانسان هاي رحم روي نمونه

صهاف رحههم انسهان و نداشههتن    مشهاهده شهده روي عضهه ت  

توانهد بهه عنهوان     عوارض جانبی، تركيبات عصاره مهذكور مهی  

جايگزين درمانی مناسبی در كاهش خهونريزي پهس از زايمهان    

 مطرح شود.

 سپاسگزاري

از معاونت محترم پ وهشی دانشگاه بخاطر حمايت مالی ايهن تحقيهق   

 كمام تشكر را داريم.
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