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  صالملخ

ــأثيردرس   ــة      ت ــات الميرامي ــولي لنب ــائي والكح ــستخلص الم ــة للم ــز المختلف    التراكي

Salvia officinalisج ان نبـات  ئ النتابينت إذ.  على النشاط التقلصي الذاتي للعضالت الملساء للفائفي االرنب

 لمـائي  للمـستخلص ا   3سـم / ملغـم  20،  15،  10،  5وان التراكيز   ) Spasmolytic(الميرامية مضاد للتشنج    

، 10،  5اما المستخلص الكحولي وبتراكيـز      .  أدت إلى تقليص النشاط االيقاعي وتثبيط شدة التقلص        )المغلي(

ووضـحت  . للعضالت الملساء ) تقلص وانبساط  (التمعجفي فترات   إلى زيادة ملحوظة    أدى  3سم/ ملغم 20،  15

 وضحت  ان نتائج هذه الدراسة   . يرهماااليقاعات الفرق ما بين استخدام المستخلص المائي والكحولي وبيان تأث         

ادى إلى تثبيط التمعج للعضالت الملساء بينما ادى المستخلص الكحولي عكس           ) المغلي(ان المستخلص المائي    

في نبات  ) الفالفونيدات(ذلك فكانت الزيادة واضحة في فترة التقلص وفترة االنبساط وذلك بفعل المادة الفعالة              

  .الميرامية

  

  .العضالت الملساء، الميرامية: ةالكلمات الدال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Effects of Aqueous and Alcoholic Extraction of Salvia officinalis on 
Mechanical Activity of Smooth Muscle of Ileal Rabbit 

 
Raja  M. Al-Annaz 

Department of Biology 
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ABSTRACT 

The effect of different dosesof aqueous (boiled) and alcoholic extraction of Salvia 
officinalison rhythmic spontaneous activity of ileal smooth muscle of rabbit was 
investigated. The results indicate that meramea has spasmolytic effect on the smooth muscle 
of ileum of Rabbit. The dose 5, 10, 15, 20 mg/ml of aqueous (boiled) extract causes an 
inhibition of muscles rhythmic contraction. While the methanolic extraction of salvia 
officinalis 5, 10, 15, 20 mg/ml causes an increased in the duration of peristalitic movement 
(contraction and relaxation) of smooth muscle. This study is proved how the aqueous 
(boiled) extraction inhibit the peristaltic movement while the effect of methanolic extraction 
is opposite, if increase the duration of contraction and relaxation period, due to the active 
component (flavonides) of salvia officinalis. 

 
Keywords: salvia officinalis, smooth muscle. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

          سـم فـي المتوسـط تتفـرع        30الميرامية نبات عشبي معمر صغير لها عرق يرتفع قليال بحـدود            

   مــن عرضــه، اصــفر نــاعم الملمــس وهــي مــن أكثــرورقهــا طــول  ،وأوراقغــصان أ منهــا

             Mint family تــسمى عائلــة النعنــاع    والتــي غالبــا مــا  Labiataceالعائلــة الــشفوية  

  وتعتبـر مـن اقـدم واشـهر     ). Antonio et al., 2004(في بلدان البحـر االبـيض المتوسـط     والمنتشرة

  النباتـات التــي تــستخدم فــي الطــب القــديم والحـديث وتعــد نباتــا شــافيا للعديــد مــن االمــراض   

ــ   ــن الكلم ــات م ــي للنب ــم العلم ــتق االس ــة واش ــاتSulvareة الالتيني ــي النب ــشافي أو   وتعن    ال

ــالج  ــرون، (المع ــف وآخ ــا ). 2006يوس ــاك م ــارب هن ــول  1000يق ــة ح ــن الميرامي ــوع م    ن

ــالم  ــع ان ). Spiridon E. Kintzios, 2000(الع ــة نقي ــواد   ياوراق الميرامي ــى م ــوي عل   حت

 ,Thujone, Flavonoidsوالمستخلص الكحـولي يحتـوي علـى   ) Tannin 8.7% and Resin(فعالة اهمها 

Phenol, Terpenoid, Cineole  وغني جـدا بمـادة   كامفر و ومواد عضوية لألكسدة وكذلك مواد مضادة 

تستعمل الميرامية كمادة مقبـضة ومطهـرة    ).Pierozan et al., 2009; Al-Hsiang et al., 2002( التانين

 Volikovi et al., 2007; Velikovi et(تهابات ومعطرة ومسكنة لآلالم المعوية والمعدية وعامال مضادا لالل
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al., 2002 .( فقد استخدمت لمعالجة االمراض السرطانية لألكسدةمضادة تحتوي على مواد ولكونها )  يوسـف

        الفعالــةالمــوادويــتم اســتخدام النباتــات الطبيــة امــا مباشــرة أو باســتخالص ). 2006وآخــرون، 

)Cheij, 1984 ( فعالة بتراكيز قليلة جدا ولكن ذات فعالية مواد ات الطبية تحتوي على النباتوان مستخلصات

  ).2000العبيدي، ( الكيماويةعالية التأثير وليس لها أي تأثير جانبي كما في االدوية 

 بشكل واسع في اجسام الفقريات إذ تشكل معظم جدران االعـضاء المجوفـة              تنتشر العضالت الملساء   

تؤدي .وعية الدموية، القناة الهضمية، القناة البولية والتنفسية وجهاز التكاثر وغيرها         واالحشاء الداخلية مثل اال   

هناك نوعان من االستجابة    ). 1999فرج،  ( المكونة لها    لألعضاءالعضالت دورا مهما في النشاط الميكانيكي       

 لمدة دقائق إلى    في العضالت الملساء، إذ ان عددا من العضالت تستجيب بتقلص ثابت مع اطالة مدة التقلص              

  ير قـص  القسم اآلخر فيستجيب بتقلص أما،  Tonic contractionساعات وهذا النوع يدعى بالتقلص التوتري

 ,Phasic contraction) Lincoln وثابت نوعا ما مع احباط القوى ويدعى هذا النـوع بـالتقلص الطـوري   

2005.(  

ة للمستخلص المائي والكحولي لنبات الميرامية على       التراكيز المختلف تأثير  لتحديد  وتهدف الدراسة الحالية    

 ان الميرامية تستخدم بشكل واسع من قبل الناس لمـا         ). العضالت الملساء (النشاط الميكانيكي للفائفي االرنب     

  .تتمتع به من صفات مضادة للتشنج وقابضة ومعالجة للمغص

  

  المواد وطرائق العمل

ولغرض الحـصول علـى   . Oryctalagus cunicalusلمحلية استخدمت في الدراسة الحالية االرانب ا 

اللفائفي المستخدم في تجارب الدراسة خدر االرنب بواسطة االيثر وشرح بفتح التجويف البطني وقطت اجزاء               

المشبع بـالهواء بـشكل     ) Tyroid(رويد  ياتجي  وليو سم، ووضعت في المحلول الفس     3-2من اللفائفي بطول    

قطع اللفائفي من الفضالت والـدم والمـساريق        نظفت  . 7.3 واس هيدروجيني    م°37مستمر وبدرجة حرارة    

اسـتخدم فـي   .  دقائق مع استمرار التهوية10ليل كل ا المحت ساعة قبل التجربة وبدل   ½وتركت لتستقر لمدة    

 لتـسجيل النـشاط   Organ bath وحمـام االعـضاء   Student kymographالتجربة جهاز تخطيط العضلة 

ضالت الملساء، بعد تثبيت قطعة االمعاء في حمام االعضاء الحاوي على المحلول الفسيولوجي             الميكانيكي للع 

  .يغير المحلول داخل الحمام بين فترة واخرى وقطع اللفائفي ايضاً). 3سم 50(

  

  تحضير مستخلصات اوراق نبات الميرامية

د من تصنيفها في معشب قسم      تم الحصول على اوراق نبات الميرامية من االسواق المحلية وجرى التأك           

 نبات الميرامية باعتمـاد طريقـة       ألوراق) المغلي(حضر المستخلص المائي    . جامعة الموصل / علوم الحياة   

)Rioseet al., 1987 .( اما المستخلص الكحولي فحضر باعتماد طريقة)Grand et al., 1988 ( المحورة عن
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صات مباشرة إلى حمام االعضاء بعد سحب حجم مساو  اضيفت المستخل.)Verpoorte et al., 1982(طريقة 

 3سم/ ملغم 20،  15،  10،  5 حيث درس تأثير التراكيز التالية من المستخلص المائي          الفسيولوجيمن المحلول   

  .3سم/ ملغم20، 15، 10، 5والمستخلص الكحولي 

  

  والمناقشة  النتائج

) Tyroid( غمرها بالمحلول الفـسيولوجي      عند) للفائفي االرنب (لعضالت الملساء   ل أن النتائج   أظهرت 

، مما يفسر النشاط    )∆(ي تمثل السيطرة    تخارج الجسم نشاطا ميكانيكيا اتسم بتقلصات ايقاعية ذاتية منتظمة وال         

ل ثم الوصـول إلـى الـذروة     عالميكانيكي المرتبط بتوليد نشاط كهربائي على شكل موجات مخفضة لجهد الف          

Spike    بينما أظهرت  ضالت وان التغيرات الكهربائية تسبق التغيرات الميكانيكية        عه ال الخلوية لهذ  في االغشية

 حيث عمل   4،  3،  2،  1 عند اضافة المستخلص المائي لنبات الميرامية وكان واضحا كما في االشكال             النتائج

  عليه هو لفترة وجيزة ثم معاودة التقلص ولكن بشدة اقل مما           التقلصيعلى تثبيط وانخفاض واضح في االيقاع       

  ).• (العالمةفي السيطرة ويتمثل ب

كان واضـحا حيـث     الذي  تأثير المستخلص الكحولي لنبات الميرامية      فتبين   8 و 7،  6،  5اما االشكال   

بـسبب تـأثير المـواد      ) تقلص وانبساط ( العضالت الملساء للفائفي االرنب      معجادى إلى زيادة ملحوظة في ت     

وجرى حساب  ) ∆(وتتمثل بالعالمة ت الواحد بعد اآلخر مقارنة بالسيطرة        وتسارع التقلصا  المذكورة آنفا الفعالة  

عدد المربعات في ورقـة جهـاز       بحصرثالثة مربعات افقية لكل ايقاع وبعدها حسب        اطوال التقلصات وذلك    

) mm/sec( وبما ان زمن قطع المربـع الواحـد          ،لكل جرعة عامودياً  تخطيط العضلة في التقلص واالنبساط      

ـ   )2 وبسرعة sec 2.5(= الخاصة بالجهاز  على الورقة   ت كمـا فـي   م فحسبت على هـذا االسـاس ورس

 أي   يؤثر على شدة التقلص واالنبساط     )كحوليالمستخلص  ال(اتضح ان نبات الميرامية     . 10 والشكل   9الشكل  

  .زيادة في الوقت المستغرق لكليهما
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  مل على / ملغم20، 15، 10، 5خلص المائي لنبات الميرامية بتركيز  تمثل تأثير المست :4، 3، 2، 1األشكال 

  .النشاط الميكانيكي للعضالت الملساء للفائفي األرنب على التوالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   مل / ملغم20، 15، 10، 5تمثل تأثير المستخلص الكحولي لنبات الميرامية بتركيز  : 8، 7، 6، 5األشكال 

  .لعضالت الملساء للفائفي األرنب على التواليعلى النشاط الميكانيكي ل

  
  تمثل االيقاع• - •من    تمثل السيطرة ∆ - ∆من 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 
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يوضح تأثير المستخلص المائي لنبات الميرامية على النشاط الميكانيكي للعضالت الملساء للفائفي  : 9الشكل 

  .االرنب

  
 

 
   لميرامية على النشاط الميكانيكي للعضالت الملساء يوضح تأثير المستخلص الكحولي لنبات ا: 10الشكل 

 .األرنبللفائفي 
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يـة  المتميزة بكونها من العضالت الطور    استخدمت في الدراسة الحالية العضالت الملساء للفائفي االرنب         

واوضحت الدراسة ان النشاط الميكانيكي لهذه العضالت عبارة عـن تقلـصات           .  التهيج لشاداتالتي تستجيب   

عية في الحالة االعتيادية عند وجودها في المحلول الفسيولوجي، وتتفق هذه مع دراسات اخرى استخدمت               ايقا

  Saad(االرنب و) 1989البدران، (العضالت الملساء للفائفي انواع اخرى من اللبائن مثل الهامستر الذهبي 

et al., 1988 ( والجرذ االبيض)Saad, 1980 .( من االدوية المستخدمة حديثا يعود اصلها % 40ان اكثر من

من االفراد حـسب تقـدير   % 80وان ما يقارب ) Fransworth et al., 1985(إلى مكونات نباتية أو حيوانية 

يستخدمون الطب الشعبي في عالج االمراض وال سيما المستخلصات         ) WHO,1993(منظمة الصحة العالمية    

ها هذه  ث دراسات واختبارات على التأثيرات التي تحد      بإجراءء الفعالة للنبات، لذا بدأت العناية       النباتية أو االجزا  

  .النباتات في مختلف اعضاء الجسم

 في منطقـة حـوض   دافئ تستعمل لعالج المغص ويشرب على شكل نقيع االوراق في ماء       ان الميرامية 

 ,.Gilani et al( وجـد  من يتجاوز مئات الـسنين، ومنذ زبكثرة ومعظم انحاء العالم البحر االبيض المتوسط 

دباغية لها خاصية قابضة وتستعمل فـي حـاالت         ان النباتات ومنها الميرامية تحتوي على مركبات        ) 2004

 وجـود  أن ) ; Io, U., A. et al., 2003  Emendorfer et al., 2005(واوضـح  . المغـص واالسـهال  

من صـفاته الدوائيـة حيـث يتمتـع بـصفة مـضادة للتـشنج             الفالفونيدات في مستخلص الميرامية يحسن      

)Spasmolytic (      وتضمنت الدراسة الحالية دراسـة تـأثيرات        .على القطع المعزولة في لفائفي خنزير غينيا

فـادى إلـى تقليـل وخفـض     ضالت الملساء اللفائفي االرنـب،   عالمستخلص المائي على الفعالية التقلصية لل     

رفع مستوى الكالـسيوم    ،وقد يعزى ذلك إلى     تخلص الكحولي كان تأثيره محفزاً     كما موضح اما المس    التقلصات

ومن  ).Abe et al., 1996( مخازنه في الشبكة الساركوبالزمية  االلياف العضلية وذلك بتمريره منالحر في

ــاعة      ــل والرض ــد الحم ــذها عن ــب أخ ــة وتجن ــدة طويل ــة لم ــذ الميرامي ــدم أخ ــسن ع   المستح

)Barnes et al., 2002(.ــة  كمــا ــؤثر اوراق الميرامي   انعــاش االختالجــات الهــضمية مــن فــي  ت

  ).Stahl-Biskup et al., 1999(كما اوردها ) سوء هضم، غازات، وضعف الهضم والنفخة(

 الميرامية تقلل من التعرق الزائد اثناء سن اليأس عند النساء أوراق أن (Chevallier, 2001) وأوضح

  .توتر العصبيوانقطاع الطمث وتهدأ من شدة ال

على القطع المعزولة من لفائفي     ) مستخلص مائي (وضحت الدراسة الحالية ان تأثير الميرامية المباشر        

رة زمنية محددة ولكن اثرت على االيقاع نفسه مما ادى الى خفض في             رنب ال تؤثر على عدد التقلصات لفت      اال

  .إذا اخذت كشاي الميراميةمضادة للتشنج ويعزى هذا لكون الميرامية ) التمعج(فترة التقلص واالنبساط 

 علـى الحتوائهـا    اما االيقاعات في المستخلص الكحولي أدت الى زيادة ملحوظـة بـالتمعج وذلـك             

والتي فترة التقلص واالنبساط    تعود إلى الزيت الطيار الذي يؤثر على اطالة         التي  والمادة الفعالة    يداتالفالفون

  .(Emendorfer et al., 2005) أكده قصيرة جدا وهذا ما  بفترةبدورها تقلل من المغص الحاد
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