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  تقلصاتتقلصاتفي في    Citrullus colocynthis  الحنظل الحنظلأثير مستخلص نباتأثير مستخلص نباتتت    
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   جامعة الموصل                         جامعة كويه                                  
  

   )27/3/2006 تاريخ القبول ، 15/1/2006تاريخ االستالم (
  

 الملخص

في  Citrullus colocynthis  تاثيرالمستخلص الكحولي للثمرة وبذور الحنظل هذه الدراسةاستهدفت

 النتـائج ان التقلـصات      اظهـرت  .لقطع اللفائفي المعزولة من الفأر      الملساء  للعضالت النشاط الميكانيكي 

تعتمـد  و  نها عبارة عن تقلصات ايقاعية ذاتية منتظمة        كوبتميز  ت الطبيعية للعضالت الملساء للفائفي الفأر      

وم التقلصات والتقلص المحدث باالسيتيل كولين وكلوريد البوتاسيوم في شدته وأدامته علـى الكالـسي              ههذ

الكالسيوم إلى التقلص المحفز باالسيتيل كـولين وكلوريـد         كلوريد  اضافة  ، لوحظ ان    الخارجي بشكل كبير  

  . واستمراره إلى تعزيز الطور التوتري للتقلص ادتالبوتاسيوم في المحلول الخالي من الكالسيوم 

 علـى   عتمـدٍ ي التقلص الطبيعي وبشكل     تأثير مثبط في  لمستخلص الكحولي للب ثمار الحنظل      كان ل 

كما لوحظ ان   .  فشلت االستجابة لهذا المستخلص في المحلول الفسيولوجي الخالي من الكالسيوم          و. التركيز

  . هذا المستخلص ادى إلى انبساط تدريجي للعضالت المتقلصة تقلصاً مستمراً بوساطة االسيتيل كولين 

رات متباينة في العضالت الملساء     لمستخلص الكحولي لبذور الحنظل تاثي     المختلفة ل  لتراكيزاظهرت ا 

 )4-2( التراكيز العالية    في حين ان  ،   نشطت التقلص الطبيعي   مل/ ملغم  ) 1-0.05(فالتراكيز  . للفائفي الفأر 

  . سببت تثبيطه مل / ملغم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Effect of Colocynth Extract on Ileum Contraction in Mice   

 
 Ismail S. Al-Kakey                    Sundus M. Hamza    

                            College of Science                         College of Science 
                            Koya Universit                              Mosul University 

 
  ABSTRACT  

Isolated ileal strips of mouse were included in this study to investigate the effect of 
alcoholic extract of colocynth pulp Citrullus colocynthis   and its seeds on their smooth 
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muscles. The results showed that ileal smooth muscles of mouse exhibits regular 
autorhythmic contractions. The strength and maintenance of normal contraction and that 
induced by acetylcholine and potassium chloride depended mainly on the extracellular 
calcium, Also addition of calcium chloride to acetylcholine and potassium chloride 
induced contraction in solution free from calcium led to augmentation and continuation 
of tonic phase of the contraction.   

Alcoholic extract of colocynth pulp inhibited normal contraction in a concentration 
dependent manner, and free calcium solution completely closed muscle response to 
alcoholic extract. It was also observed that this extract gradually inhibited acetylcholine 
induced contraction.  

Different concentrations of the alcoholic extract of colocynth seeds had different 
effects on ileal smooth muscles. The concentrations (0.05-1) mg / ml activated normal 
contraction, whereas, high concentrations (2-4) mg / ml  inhibited it.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 تستعمل عدد من النباتات في عالج  بعض الحاالت المرضية المتعلقة بفعالية العضالت الملساء 

تحتوي  .)1998 عرموش،(ظل بوصفه مسهالً وطارداً للغازاتمثل زيت الخروع لعالج االمساك والحن

 ,Al-Shaikh Ahmed(ابونين وكولوساينثين صو ،بكتينو لوياتوق راتنجية ثمرة نبات الحنظل على مادة

القاضي ( والفالفينويد )1989 الشماع،( على الستيرول والكحول والكاليكوسيدكما تحتوي  .)2001

  .)1999 ،والمغربي

ـ   ئوجد ان النباتات التي تحتوي على المركبات شبه القلوية والتي لها عالقة كيميا             روبين ية بمادة االت

كما وجد ان المركبـات شـبه       . تؤثر بصورة فعالة في العضالت الملساء مؤدية إلى ارتخائها بعد التشنج            

 فـي تخفيـف االلـم وارتخـاء         ملحوظ النباتات مثل الخشخاش لها تأثير       عدد من القلوية المستخلصة من    

فـي  كوسـيدات لهـا تـاثيرات     من المركبات الفعالة في النباتات مثل الكلياً، وان كثيرالعضلية التشنجات

 حاالت اضطراب الجهاز الهضمي     فيجرعات قليلة   ببعض انواع الكليكوسيدات    يستخدم  . االنسجة العضلية 

كما تحتوي معظم النباتات على الزيوت االساسية التي تـؤثر          . والذي يؤدي استعماله إلى خمول االمعاء       

فـي المعـدة     خاصـة  كل يؤدي إلى تحفيزهـا و     في االنسجة العضلية كعضلة القلب واالوعية الدموية بش       

ذلك تحتوي النباتات على مركبات دباغية لها خاصية قابضة وهذه تـستعمل        ك .  وعضالت الرحم  واالمعاء

   الزيت الطيار لنبات القتيلـة  اظهرفي دراسة اخرى. ) Gilani et al., 2004 (في بعض حاالت االسهال

Varthemia iphionoides تقلص االمعاء الدقيقة المعزولة مـن االرانـب والمحـدث    في راً واضحاًياثت 

 Teucriumالزيت الطيار لنبات الجعدة كذلك اظهر . )Al-Douri et al., 2000(بوساطة االسيتيل كولين 

polium فعالية االبهر في االرانب وخنازير غينيا في تاثيرا )Aqel et al., 1989 ( .  
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 والزيت الطيار لنبات الحبة السوداء في قطع معزولة مـن            تأثيرات المستخلص الكحولي   توقد درس 

، ركة التلقائية الثني عشر االرانـب     لحا يسببان تثبيط    همااثني عشر االرنب خارج الجسم الحي ، فوجد ان        

 كمـا ،   وهذا التثبيط يعتمد على التركيـز      ،لي البوتاسيوم أو االسيتيل كولين    المحفزة بمحلول عا  التقلصات  و

 يثبط تقلصات العضالت الملساء للقصبة الهوائيـة المحفـزة باالسـيتيل كـولين أو               زيتهذا ال لوحظ أن   

وكـذلك    .)Aqel, 1993(ة بالنورابينفرين  المحفز الدمويةيةعالهستامين وتقلصات العضالت الملساء لالو

ـ      في    تثبيطا للعضالت الملساء    الزيت الطيار لبذور الحبة السوداء     اظهر ا،  حالب الجـرذ وخنـازير غيني

كمـا وجـد ان    . )Oxytocin) Aqel and Shaheen, 1996سين وكذلك الـتقلص المحفـز باالوكـسيتو   

 في انقباض وانبساط القلـب ومعـدل ضـغط الـدم فـي              اً معنوي اًالمستخلص المائي للثوم يسبب انخفاض    

بـساط   اجريت دراسة لمعرفة التقدير الـدوائي لتـاثير االن  وحديثا. )Homayoun et al., 2003(الجرذان

في حلقات القصبة الهوائية المعزولة من الجرذ  Topinanthus dodoneifolius للمستخلص الكحولي لنبات

   . )Maurice et al., 2005(، فوجد ان هذا المستخلص يثبط التفاعل المحدث بوساطة كلوريد الباريوم 

حنظل فـي النـشاط     رات مستخلص ثمرة وبذور نبات ال     ياستهدفت الدراسة الحالية معرفة بعض تاث     

  .الميكانيكي للعضالت الملساء في الفار
 

  المواد وطرائق العمل 

 شهر ، ا )6-3( هااعمارالتي تراوحت   الفئران البيض المختبرية ،     لفائفي  استخدم في الدراسة الحالية     

 ووضع في المحلـول الفـسيولوجي       سم 2 بطول   سه على جسم صلب، وقطع اللفائفي     أقتل الفأر بضرب ر   

 من Kreb's Solution محلول كريب حضر، )7.3( م واس هيدروجيني)37 ( بالهواء بدرجة حرارةالمشبع

 ، 2.5 م، كلوريد الكالسيو5.9  ، كلوريد البوتاسيوم121 كلوريد الصوديوم( ية مقدرة بالملي مولتالمواد اال

  1.2هيـدروجين   ، فوسـفات الـصوديوم ثنائيـة ال       5.5، بيكاربونات الـصوديوم     1.2 كلوريد المغنيسيوم 

  . )11.5 والكلوكوز 

جففـت ثمـرة نبـات    اذ  . (Grand et al.,  1988) طريقة  المستخلصات الكحولية حسبتحضر

 الطاحونـة  باستخدام %)95(الكحول االثيلي   مل من)200(  غم من لب الثمرة في)20(سحق و، الحنظل

، ثم رشح خالل عدة طبقات مـن        اعةس )24(رج المزيج جيدا وترك في الثالجة لمدة        و،  داخل حمام ثلجي  

حفـظ  و،  ل قمع بخنر باستخدام ورق الترشيح، ووضع فـي جهـاز المبخـر الـدوار              الشاش ومرر خال  

  .  بالتجميد في قنينة زجاجية لحين استخدامه  الناتجالمستخلص

 مل )5(مستخلص  المحضر في ال غم من )1( نبات الحنظل باذابة  وبذورحضر محلول لب ثمرة

، ثم عقم المحلول بطريقة البسترة )Dimethyl Sulfoxide) BDH,Biochemical  (DMSO) من مادة
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مل والذي عد /ملغم) 200( دقائق، وتم الحصول على محلول بتركيز )10( م لمدة )62(بدرجة حرارة 

       . مصدرا لتحضير المحاليل المستخدمة في التجارب

 ,Griffin (Organ bath) مـل 50(ام العـضو حمو Kymographاستخدم جهاز التخطيط العضلي  

England(  حـين اسـتقرار    ل، ترك التحـضير      للعضالت الملساء للفائفي الفأر     الميكانيكي نشاطلتسجيل ال

، ثم سـجل النـشاط الميكـانيكي الطبيعـي     للعضالت الملساء قبل بدء التسجيل  التقلصات االيقاعية الذاتية    

 4 ،   2 ،   1 ،   0.7،   0.5 ،   0.3 ،   0.1( بالتراكيزالحنظل  مار   لب ث  ثير محلول أدرس ت  و .للتحضير العضلي 

ل تأثير هـذا    يزا. كل تركيز لتحضير العضلي عند    سجل النشاط الميكانيكي ل   ، و   مل/  ملغم   )10،   8 ،   6،  

، ومن ثم اضـافة التركيـز       ل الفسيولوجي بعد اضافة كل تركيز     المحلول بغسل التحضير العضلي بالمحلو    

  . التالي

المـستحدث  العضلي  في النشاط   مل  / ملغم  ) 2 ،   1 ،   0.5(محلول لب الثمار بالتراكيز      درس تأثير 

 ملي مول في المحلول الفسيولوجي الخالي       )0.2(بتركيز   )BDH,Biochemical(  كلورايد االسيتيل كولين ب

  .جل النشاط الميكانيكيسمن الكالسيوم و

،  0.9 ، 0.8 ، 0.7 ، 0.6 ، 0.3،  0.2،   0.1،   0.05( بـالتراكيز     الحنظل  محلول بذور  درس تأثير 

ـ ز ا ، و كل تركيز لعضالت الملساء عند    ، وسجل النشاط الميكانيكي ل    مل/  ملغم   )4 ،   3 ،   2،   1 ل تـأثير   ي

  .دراسة كل تركيزبذور الحنظل بغسل التحضير العضلي بالمحلول الفسيولوجي عدة مرات بعد كل 

  :  من المادة المضافة بالمعادلة االتية تم حساب استجابة التحضير العضلي لتركيز معين

  .)(Sadi, 1990 100×  السيطرة  / المعاملة %= االستجابة 

طول الـشد الطبيعـي قبـل        = طول الشد بعد اضافة المادة المعاملة مقاسا بالمليمتر، السيطرة         = المعاملة

  .والتركيز ثم رسمت العالقة بين االستجابة ،المادة المعاملة مقاسا بالمليمتراضافة 
 

  النتائج

    ثمرة نبات الحنظلالمستخلص الكحولي لتاثير 

، وهـذا    هذه العضالت  اً في  مثبط اًتأثير   الكحولي للب ثمار الحنظل    لمستخلصلاظهرت النتائج ان    

 العـضالت    فـي   واضـحاً  اًل لم يظهر تأثير   م/ غم   مل )0.1 (، فالتركيز لتأثير يتباين مع التركيز المضاف    ا

 تقلص ب تمثل ذيل من هذا المستخلص وال    م/ غم   مل )0.3(لتأثير التثبيطي عند اضافة التركيز    ، وبدأ ا  الملساء

صول ارتخاء تـام للتحـضير   ل ادى المستخلص إلى ح  م/ غم  مل) 10(من الطور التوتري ، وعند التركيز       

  ).3 و2 و1االشكال(.العضلي
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 الكحولي للب ثمار الحنظـل فـي النـشاط الميكـانيكي     تأثير التراكيز الواطئة من المستخلص : 1الشكل 

.  ،  د لم/ غم مل 0.5. ج  ،لم /غممل 0.3.، ب لم/غممل 0.1.أ (للعضالت الملساء للفائفي الفأر

  )لم/ غم مل 0.7

  

                                                                                       
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الميكـانيكي    كحولي للب ثمار الحنظل في النـشاط تأثير التراكيز المتوسطة من المستخلص ال : 2الشكل 

  )لم/غممل  4. ج ،لم/غممل 2.  ب ،لم/غممل 1. أ (للعضالت الملساء للفائفي الفأر
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 النـشاط الميكـانيكي  تأثير التراكيز العالية من المستخلص الكحولي للب ثمـار الحنظـل فـي           : 3الشكل  

  .)لم/ غممل 10.  ج،لم/غممل 8.  ب،لم/غممل 6. أ(للعضالت الملساء للفائفي الفأر 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

استجابة العضالت الملساء للفائفي الفأر للتراكيز المتدرجة من المـستخلص الكحـولي للـب ثمـار      : 4الشكل 

  .  )رات من التحضيرات العضلية الخطأ القياسي لثالث مكر+كل نقطة تمثل المعدل (. الحنظل
 

 ملي  )0.2(تركيز  اما عند اضافة المستخلص الكحولي للب ثمار الحنظل إلى المحلول الحاوي على             

ـ / غـم   مل)1 ،   0.5(ظ ان التركيزين    ح، فلو كولين فانه اظهر استجابات مختلفة    االسيتيل  مول من    ل لـم  م

ل ادى إلى حـصول     م/ غم   مل )2 ( التركيز نا ينح ي ف ، التقلص المحدث باالسيتيل كولين     في  تأثيراً ايظهر

  . )5(الشكل ، ي للتقلص المحدث باالسيتيل كولينانخفاض في الطور التوتر
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تأثير  : 5الشكل 

مول من االسيتيل   ملي)0.2(ي التقلص المحدث بتركيز للب ثمار الحنظل فليالمستخلص الكحو

  .)لم/غممل 2. ، جلم/غممل 1 .ب ،لم/غممل  0.5. أ(أر كولين في العضالت الملساء للفائفي الف

حلـول  فـي الم   اظهر هذا المستخلص تأثيره التثبيطي في النشاط الميكانيكي للعضالت الملساء            كما

 في المحلـول     التقلص العضلي  في  معنوياً ل تأثيراً م/ غم   مل )0.5 (، لم يظهر التركيز   الخالي من الكالسيوم  

،  انبساطا تاما في التحضير العـضلي      ل فانهما احدثا  م/ غم  مل) 2 ،   1(ا التركيزان   ، ام الخالي من الكالسيوم  

  . )6(ادى إلى هبوط النشاط عن مستواه الطبيعي، الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لفائفي الفأر  تأثير ازالة الكالسيوم من المحلول الفسيولوجي في استجابة العضالت الملساء : 6 الشكل

 2. ،جلم/غممل 1. ب ، لم/غممل 0.5. أ( الحنظل بتركيز للمستخلص الكحولي للب ثمار

  )لم/غممل
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  تاثير المستخلص الكحولي لبذور الحنظل 

هذا التأثير يتناسـب      اظهر هذا المستخلص تأثيرا مهيجا في النشاط الميكانيكي لهذه العضالت ، و           

 ، وكذلك   )7لشكل  ا( يتقلص توتر و كانت االستجابة بشكل     طرديا مع التركيز المضاف من المستخلص ،        

 للـتقلص ادى الـى حـصول        اثبيط ت ت ، اما التراكيز العالية فاحدث     )8الشكل  (بالنسبة للتراكيز المتوسطة    

  .)9 الشكل( انبساط تام في التحضير العضلي
 
  

  

  

  

  

  
 
 
  

ت  الميكانيكي للعضال تأثيرالتراكيز الواطئة من المستخلص الكحولي لبذور الحنظل في النشاط : 7الشكل 

ـ /غـم مل  0.1. ب،لم/غممل 0.05. أ(الملساء للفائفي الفأر   ـ /غـم مل 0.2. ج ،لم   0.3. د ،لم

                                          .)لم/غممل

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذور الحنظل في النشاط الميكانيكي تأثير التراكيز المتوسطة من المستخلص الكحولي لب : 8الشكل 

 . ،دلم/غممل 0.8. ج ،لم/غممل 0.7.  ب ،لم/غممل 0.6. أ (للعضالت الملساء للفائفي الفأر

   .)لم/غممل 0.9
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تأثير التراكيز العالية من المستخلص الكحولي لبذور الحنظل في النشاط الميكانيكي للعضالت  : 9الشكل 

  .)مل/ملغم 4.  د،مل/ ملغم3.  ج،مل/ملغم 2.  ب ،مل/ ملغم1.  أ(الملساء للفائفي الفأر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

استجابة العضالت الملساء للفائفي الفأر للتراكيز المتدرجة من المستخلص الكحولي : 10الشكل 

 الخطأ القياسي لثالث مكررات من التحضيرات +كل نقطة تمثل المعدل (. لبذورالحنظل

  .  )العضلية
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  المناقشة

 المتميزة بكونها من العضالت الطورية التي تـستجيب          الفئران ائفياستخدمت العضالت الملساء للف    

واوضحت هذه الدراسة ان النشاط الميكانيكي لهذه العضالت عبارة عن تقلصات ايقاعية            . ادات التهيج   شل

اضافة المـادة    وان هذه التقلصات تتطور عند       دها في المحلول الفسيولوجي   وفي الحالة االعتيادية عند وج    

 الكحولي للب ثمـرة     اشارت النتائج إلى التاثير التثبيطي للمستخلص     وقد   .ى المحلول الفسيولوجي  الشادة إل 

 اظهـرت    فـي حـين     قليالً اً تثبيطي اً اظهرت التراكيز الواطئة تاثير    اذ،  عتمد على التركيز  يبشكل   الحنظل

ستجابة على شكل تقلـص      اال كانت، و  العضالت الملساء  في اقوى    مثبطاً اًالتراكيز المتوسطة والعالية تاثير   

تهت بارتخاء تام فـي نـشاط       ل الذي اظهر استجابة ثنائية الطور ان      م/ غم  مل) 10 (، ما عدا التركيز   توتري

قنواتها أو من خالل تثبيط تحرره مـن مخازنـه          عبر  ، ويعزى هذا إلى عرقلة دخول الكالسيوم        العضالت

اذ  العضالت الملساء المعاء االنسان      فيالحنظل  الداخلية بفعل هذا المستخلص وهذا يناقض تاثير لب ثمار          

نبـات  لولكـن يـشابه التـاثير االنبـساطي         . انه يسبب تهيجا لالمعاء مع اسهال شديد مـصحوب بـدم          

Topinanthus dodoneifolius قصبات الجرذ من خالل حصره تحرر الكالسيوم من مخازنه الداخلية في 

  .)Maurice et al., 2005(يوم الداخلي ويقترح انه يثبط البروتينات المنظمة للكالس

ـ اً تـاثير Cynara scolymus  الكنكرنباتلكما اظهر المستخلص الكحولي    فـي  ممـاثالً اً تثبيطي

كما اظهرت المركبـات الطبيعيـة   ). Emendorfer et al., 2005(  خنازير غينياالعضالت الملساء للفائفي

ة مثل الفالفونويد القدرة على ارخـاء العـضالت الملـساء          القلويدات والفينوالت المختلف   ،مثل الالكيتونات 

وكـذلك المـستخلص المـائي لنبـات     . ) Heinrich et al., 1998( المعـوي  –وازالة االجهاد المعدي 

 في على الطبقة الظهاريةالذي يضعف الفعالية التقلصية ويزيد االرتخاء المعتمد   Artemisia annuaالشيح

 Salhab and( حركـة االمعـاء    فـي  و أيضاً تأثير نبات الجعدة)Mojarad et al., 2005(ابهر الجرذ 

Elayan, 1987(.  

ه على  ئيمكن ان تعزى فعالية االرتخاء الناتجة عن المستخلص الكحولي للب ثمار الحنظل إلى احتوا             

ازير  لفائفي وقصبات خنفي Spasmolytic activityاظهر فعالية مضادة للتشنج الذي ، مركب الفالفونويد

أو ان هذا التاثير ربما يحصل نتيجة تقليل تدفق الكالسيوم عن طريق . )Emendorfer et al., 2005 (غينيا

، مما يؤدي إلى تقليل تركيـز        الداخلية او من خالل تثبيط تحرر الكالسيوم من مخازنه       /قنوات الكالسيوم و  

   .الكالسيوم الحر

التركيز على  عتمد  ي حولي للب الحنظل يسبب تثبيطاً     نتائج الدراسة الحالية ان المستخلص الك      أظهرت

ل من المستخلص لـم يظهـرا أي        م/ غم  مل) 1 ،   0.5(ان التركيزين   . لالستجابة المحدثة باالسيتيل كولين   

ل الى تثبيط الطور التوتري     م/ غم  مل) 2( ادى التركيز    في حين  التقلص المحدث باالسيتيل كولين      فيتأثير  

، وهـذا مـشابه      مستوى الكالسيوم الحر في الخلية     يل كولين وذلك من خالل تقليل     للتقلص المحدث باالسيت  

التي  Orthosiphon aristatus )شاي جاوا( اورتوزيفون لفعل المركبات الفعالة المعزولة من اوراق نبات
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و وجد ايـضا ان   . )Shibuya et al., 1999(تثبط تقلصات العضالت الملساء المحدثة بعدد من المحفزات

، هو نتيجة منع    ن التقلص المحفز باالسيتيل كولين     الطور التوتري م   فيالتاثير المثبط لبذور الحبة السوداء      

  .)Aqel, 1993(تدفق الكالسيوم عن طريق قنوات الكالسيوم المعتمدة على الفولتية 

  في المحلول الخـالي     دراسة استجابة هذه العضالت للمستخلص الكحولي للب ثمار الحنظل         تو تم 

 على التركيز المـضاف مـن       عتمدي التقلص وبشكل    في، فكان لهذا المحلول تاثير مثبط قوي        من الكالسيوم 

 من المستخلص والذي ادى الى هبوط       مل/ملغم )2( التركيز   في اظهر المحلول اقوى تأثير      اذ،  المستخلص

من مخازنه الداخلية   في مستوى ارتخاء العضالت وربما يعمل هذا المستخلص على تثبيط تحرر الكالسيوم             

،  الدور االساسي في هذه االسـتجابة      ؤديويمكن االشارة هنا الى ان الكالسيوم الخارجي ليس وحده الذي ي          

، مادة  ى ان التقلص المحدث بمركب كاتشين     فقد لوحظ ان ازالة الكالسيوم من المحلول الخارجي اشارت ال         

   .)Shen et al., 2003( الخارج و الداخليفعالة مستخلصة من الشاي االخضر  يعتمد على الكالسيوم

وتضمنت الدراسة الحالية دراسة تاثير المستخلص الكحولي لبذور الحنظل في الفعاليـة التقلـصية              

ـ / غم   مل )0.05( اظهر التركيز    اذ،   فاظهر تقلصا معتمدا على التركيز     ،لفأرللعضالت الملساء للفائفي ا    ل م

، الخرى الى حصول تقلص ثنائي الطـور      دت التراكيز ا  أ حينفي  تاثيرا منشطا على شكل تقلص توتري       

حصول ل الى م/ غم   مل )4 ،   3 ،   2( ادت التراكيز العالية     في حين ،   الطور التوتري منه بامواج بطيئة     تمثل

، وهذا الفعل المنشط يتم      انخفاض شدة التقلص الطوري    فضال عن  االستجابة   من  ارتخاء التقلص التوتري    

تدفق الكالسيوم عبر قنوات الكالسيوم او من خالل تحرر الكالـسيوم الـداخلي او قـد                اما من خالل زيادة     

ــة    ــز المتوســطة والعالي ــز للتراكي ــاثير المحف ــشابه للت ــذا م ــتقطاب وه ــى زوال االس ــزى ال   يع

 procumbens  مخلــب الــشيطانل مــن المــستخلص المــائي لجــذور نبــاتمــ/ غــم  مل)1–0.2(

Harpagophytum   ة ثنائية الطور ومعتمدة على التركيز في اثنـي عـشر االرنـب              والذي يظهر استجاب

)Mahomed et al., 2005( .      و هذا مشابه لما اظهره المادة الفعالة كاتـشين المستخلـصة مـن الـشاي

المالكيـة اليابانيـة   كما لوحظ ايضا ان تجريع مستخلص جذور نبـات  . )Shen et al., 2003(االخضر 

Japanese angelica عن طريق الحقن باالثني عشر اظهـر زيـادة فـي النـشاط     )كغم/ غم3( بتركيز 

  .)Harada et al., 1984(التقلصي لعضالت الرحم في االرانب المخدرة 

من خالل مقارنة تاثير المستخلص الكحولي لكل من لب ثمار الحنظل مع بـذوره تبـين ان لهمـا                   

، وهذا قد يعزى الى اختالف المكونات الفعالة        اام التراكيز المتقاربة لكل منهم    تاثيرات متعاكسة عند استخد   

 . وغلقهافي تركيبهما والى الفعالية الفسيولوجية في فتح قنوات الكالسيوم
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