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I n t r o d u c t i o n :  Several reports have shown the various medicinal effects of 

grape (Vitis vinifera) seed and skin extracts, such as antioxidant, hypotensive and 

vasodilatory effects. It has been recently shown the relaxatory effect of grape leaf 

hydroalcoholic extract on rat ileum, uterus, aorta, trachea and vas deferens as well as 

on frog isolated heart. The aim of the present study was to investigate the effect of Vitis 

vinifera leaf hydroalcoholic extract (VLHE) on contractility of urinary bladder smooth 

muscle in male rats and to study the mechanism(s) of its action. M a t e r i a l s  a n d 

M e t h o d s :  The extract of dried grape leaf was prepared by macerated method using 

70% ethanol for 72h in room temperature. The solvent was then evaporated. Urinary 

bladder was removed from male adult wistar rats after induction of deep anaesthetize by 

di-ethyle-ether. Tissues were then suspended in the organ bath containing physiologic 

solution (37oC, pH 7.4) bubbled with oxygen. Contractions were recorded isometrically 

under 1g resting tension. R e s u l t s :  VLHE at 1, 2, 4 and 8 mg/ml significantly reduced 

the urinary bladder contractions evoked by KCl (60 mM; P<0.05) and (0.5, 1, 2 and 4 

mg/ml) also reduced the contractions evoked by Acetylcholine (5 µM) dose dependently 

(P<0.05). In calcium free physiologic solution, KCl-induced (120 mM; P<0.05) 

contractions were occurred only after adding calcium (0.312, 0.625, 1.25, 2.5 and 5 

mM) to the organ bath solution. VLHE (2 mg/ml) also reduced different concentration 

of calcium-induced contraction in the presence of KCl (P<0.05). The VLHE- induced 

urinary bladder relaxation was unaffected by propranolol (1 µM for 20 mins) while the 

presence of tetraethylamonium (10 mM for 20 mins) could strongly reduce the relaxatory 

effect of VLHE. C o n c l u s i o n :  The data suggest that VLHE induces spasmolytic 

effect in rat urinary bladder, possibly via blocking voltage dependent calcium channels 

and activation of calcium-activated potassium channels.
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اثر عصاره ي آبی الکلی برگ مو بر فعالیت انقباضی مثانه ي موش صحرايی
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ه چـــــكيد

کلید واژه ها:
1. برگ مو 

2. مثانه 
3. کانال های کلسيمی

4. کانال های پتاسيمی 
وابسته به کلسيم
5. موش صحرایی

اتساع عروقی  اثر  و  اکسيدانی، کاهش فشار خون  آنتی  اثر  درباره ي  تاکنون گزارش هایی  مقدمه: 
عصاره ي دانه ي انگور و پوست ميوه ي آن ارائه شده است. اثرات شل کننده ي برگ انگور نيز بر 
انقباض ایلئوم، رحم، آئورت، نای و مجرای دفران موش صحرایی و اثرات کاهنده ي نيروی انقباضی و 
ضربان قلب قورباغه نيز گزارش شده است. هدف این تحقيق بررسی اثرات عصاره ي آبی الکلی برگ 
مو بر فعاليت انقباضی عضله ي صاف مثانه در موش صحرایی نر و تا حد امکان تعيين مکانيسم این 
اثرات می باشد. مواد و روش ها:  عصاره ي آبی الکلی برگ های سبز و تازه خشک شده ي انگور با 
استفاده از روش خيساندن در الکل 70% پس از 72 ساعت و سپس تبخير حالل تهيه گردید. مثانه از 
موش های نر بالغ ویستار پس از القای بيهوشی عميق به وسيله دی اتيل اتر جدا گردید و در حمام 
بافت حاوی محلول فيزیولوژیک )pH 7/4 و دمای 37oC( قرار داده شده و حباب های اکسيژن به 
آن دميده می شد. انقباضات عضله تحت 1 گرم کشش اوليه به روش ایزومتریک اندازه گيری شد. 
mg/ml یافته ها:  نتایج نشان می دهد که عصاره ي آبی الکلی برگ مو با غلظت های 1، 2، 4 و

و   2  ،1  ،0/5 غلظت  طور  همين   ،)P<0/05) موالر  ميلی   60 پتاسيم  کلرور  از  ناشی  انقباض  و8 
به  وابسته  به صورت  مثانه  در  5 ميکروموالر را  کولين  استيل  از  ناشی  انقباض  عصاره،  mg/mlو4 
 120 کلرورپتاسيم  انقباض  کلسيم،  فاقد  فيزیولوژیک  محلول  در   .(P<0/05) داد  کاهش  غلظت 
ميلی موالر (mP<0/05) مشروط به اضافه کردن کلسيم 0/312، 0/625، 1/25، 2/5، 5 ميلی موالر 
از غلظت  ناشی  انقباض   2  mg/ml با غلظت  با حضور عصاره  تکرار همين مرحله  بود. در  به محيط 
های مختلف کلسيم کاهش یافت (P>0/05). حضور پروپرانولول یک ميکروموالر به مدت 20 دقيقه، 
اثری بر عملکرد مهاری عصاره نداشت در حالی که حضور تترا اتيل آمونيوم10 ميلی موالر به مدت 
20 دقيقه توانست اثر مهاری عصاره را از بين برده و انقباض ناشی از استيل کولين را به حالت اوليه 
موش صحرایی  مثانه ي  بر  مو  برگ  الکلی  آبی  ي  عصاره  کنندگی  شل  اثر  نتیجه گیری:  برگرداند. 
پتاسيمی  های  کانال  کردن  فعال  و  ولتاژ  به  وابسته  کلسيمی  های  کانال  انسداد  طریق  از  احتماالً 

وابسته به کلسيم انجام می شود.

اطالعات مقاله:
تاريخ دريافت: 16 مرداد 1392                                                                                                                                             تاريخ پذيرش: 16 آبان 1392
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مقدمه
                 

که   Vitaceae خانواده  از  است  گياهی   (Vitis vinifera) انگور   
سه  در  آن  ي  ميوه  دانند.  می  ایران  غربی  شمال  را  آن  منشأ 
استفاده  )کشمش(  و خشک شده  رسيده  )غوره(،  نارس  حالت 
ي خوراکی دارد. در مورد خواص عصاره ي دانه ي انگور و حتی 
پوست ميوه ي آن مطالعات زیادی انجام شده است و از جمله 
ترکيبات مهم شناخته شده ي آن می توان به پروسيانيدین ها 
از گروه پلی فنل ها اشاره کرد. در مورد اثرات برگ مو )انگور( 
نيز گزارشات متعددی وجود دارد با این وجود تعداد این گزارش ها 

کمتر از مطالعات انجام شده در مورد دانه ي آن می باشد.
در قدیم برگ های مو به صورت جوشانده در رفع دیسانتری، 
خون روی ها، نقرس، زردی، استفراغ و واریس مصرف می شده و 
گرد  برگ های جوان و خشک شده ي مو،  اثرات زیادی در رفع خون 
روی ها مانند خون روی های رحمی و خونریزی از بينی داشته 
است. در برخی از کتب، این برگ در درمان بيماری های پوستی، 
هموروئيد و اسپلنومگالی، همچنين در التيام زخم ها به عنوان 

یک داروی سنتی به کار برده می شود )1(.

مطالعات اخير در مورد عصاره ي برگ مو نشان داده اند که عصاره 
ي آبی الکلی این برگ در موش صحرایی سبب شل شدن آئورت 
ایزوله ي  نای )3( و مجرای دفران )4( گردیده و در قلب   ،)2(
قورباغه نيز موجب کاهش ضربان قلب و نيروی انقباضی آن می 
گردد )2(. در نتيجه با توجه به روشن نبودن اثرات این گياه بر 
روی عضله ي صاف مثانه، هدف  تحقيق حاضر، بررسی عصاره ي 
برگ مو بر فعاليت انقباضی عضله ي صاف مثانه در موش صحرایی 

و تا حد امکان تعيين و شناسایی مکانيسم این اثر می باشد.
مواد و روش ها

تهیه ي پودر حاصل از برگ 
برگ های انگور از محوطه ي دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز در زمان گل دهی )فروردین ماه( تهيه و با شماره هرباریوم 
نگهداری  و  ثبت  دانشکده  آن  هرباریوم  در   Ao639001M
و  شده  آسياب  سایه،  در  از خشک شدن  پس  ها  برگ  شدند. 
پودر آن ها تا زمان عصاره گيری در یخچال نگهداری شد. جهت 
تهيه ي عصاره، پودر برگ به مدت 72 ساعت در الکل اتانول 70 
درصد )محصول شرکت مرک( خيسانده شده و هر روز در چند 
نوبت مخلوط و به هم زده شد )5(. سپس مخلوط از کاغذ صافی 
واتمن شماره 1 عبور داده شد و محلول عصاره روی سطح شيشه 
تراشيدن  با  شود.  تبخير  اتاق  دمای  در  حالل  تا  شد  گسترده 
عصاره ي خشک شده از روی سطح شيشه، پودر عصاره به دست 
آمد که تا زمان استفاده در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری 

گردید. درصد استخراج عصاره از پودر برگ خشک 19% بود.
آماده سازی بافت و روش کار

موش های صحرایی نر بالغ از نژاد Wistar با محدوده ي وزنی 
180 تا 250 گرم انتخاب شدند که پس از القای بيهوشی عميق 
باز  ناحيه ي تحتانی  از  اتر، شکم موش  اتيل  به وسيله ي دی 

شده و پس از ظاهر شدن مثانه، دو نوار طولی به حدود 10 تا 
از آن جدا گردید. سپس  15 ميلی متر و پهنای 2 ميلی متر 
فيزیولوژیک  محلول   10mml حاوی  بافت  حمام  به  مثانه  نوار 
)با pH=7/4 و دمای 37 درجه ي سانتی گراد( منتقل شدند. 
ترکيب محلول فيزیولوژیک مثانه )بر حسب mmol/l( شامل:
   NaCl (118) ،KCl (4/7) ،CaCl2 )2/5) ،NaH2PO4 )1)
25(3( MgCl2 (0/5) ،NaHCO3 و گلوکز (11/1) بود )6(. جهت ایجاد 

انقباض نوار مثانه، از دو محرک مختلف کلرورپتاسيم با غلظت 
60mmM )7( و استيل کولين با غلظت 5mµ   M )8( استفاده شد. 
 Universal Harvard) پاسخ انقباضی به وسيله ي دستگاه ثبات

Oscillograph) با سرعت 1mmm/s بر روی کاغذ ثبت گردید.

مدت  و  گرم   1 آزمایش  مدت  در  بافت  ي  اوليه  کشش  ميزان 
سازگاری بافت 60 دقيقه بود و در این مدت هر 15 دقيقه، محلول 
اکسيژن در طول  تعویض می شد و حباب های کوچک  حمام 
آزمایش محلول حمام را اکسيژنه می کرد. بسته به نحوه ي انجام 
آزمایش، از یک تا چند غلظت عصاره )mg/1، 2، 4، 8 mg/ml1( قبل 
از ایجاد انقباض و یا زمان رسيدن انقباض به حالت کفه، به مدت 
3 دقيقه به حمام بافت اضافه می شد. فاصله ي زمانی بين اجرای 
اوليه 10  به سطح  بافت  تون  بازگشت  و  آزمایش  ي  مرحله   2
دقيقه بود. تعداد نمونه های استفاده شده در هر مرحله 7 عدد 

.(n=7) بود
به منظور بررسی خاصيت آدرنرژیکی عصاره و دخالت گيرنده 
های بتا – آدرنرژیک، از پروپرانول با غلظت 1mµM قبل از ایجاد 
انقباض توسط کلرورپتاسيم و اضافه شدن عصاره، به مدت 20 
با   (TEA) اتيل آمونيوم دقيقه )9( استفاده شد. همچنين تترا 
غلظت 10mmM جهت بررسی دخالت کانال های پتاسيم وابسته 
به کلسيم )10( نيز بکار برده شد که ابتدا اثر عصاره بر انقباض 
ناشی از استيل کولين 1mµM ثبت و سپس، همين مراحل پس 

از 20 دقيقه در حضور این ماده تکرار شد.
عالوه بر آن، به منظور بررسی دخالت کلسيم خارج سلولی در 
و  کلسيم  فاقد  فيزیولوژیک  محلول  از  عصاره  مهاری  عملکرد 
دارای پتاسيم 120mmM استفاده شد. در این مرحله ابتدا اثر 
اضافه کردن کلسيم بصورت تجمعی، حداقل دو غلظت کمتر 
 2/5، 5 mM) از نرمال، غلظت  نرمال و دو غلظت باالتر از نرمال
،1/25 ،0/625 ،0/312) در ایجاد انقباض بررسی و سپس همين 
پروتکل پس از شستشوی کامل و برگشت بافت به حالت پایه، 

در حضور غلظت مناسب عصاره تکرار شد.
روش های بررسی آماری نتايج

انقباضی  نيروی  مقدار  صورت  به  مختلف  های  گروه  نتایج 
و   gain به  توجه  با  بافت  گرم  ميلی   100 ازاء  به  )گرم( 
کاليبراسيون اوليه دستگاه ثبات محاسبه می شد. نتایج گروه 
 t-test آماری  های  آزمون  از  استفاده  با   (Mean±SEM) ها 
)جهت  طرفه  یک   ANOVA ميانگين(،  دو  مقایسه  )جهت 
از  کوچکتر   P مقادیر  و  شده  مقایسه  ميانگين(  چند  مقایسه 

0/05 تفاوت معنی دار تلقی گردید. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
sh

ef
a.

2.
1.

24
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                               3 / 7

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.shefa.2.1.24
https://shefayekhatam.ir/article-1-58-fa.html


مقــاله پـــــژوهشي

2727

دوره دوم، شماره اول، زمستان 1392

نمودار2- اثر مهاری غلظت های مختلف عصاره ي (Ext) آبی الکلی برگ مو بر انقباض ناشی از 
استيل کولين )Ach; 5 µM) درمثانه ي موش صحرایی. مقایسه آماری (t-test) عملکرد مهاری 
 ،**P>0/01  ،*P>0/05( باشند  می  معنی دار   )0/5،  1،  2،  4  mg/ml( غلظت های  در  عصاره 

.)****P>0/0001 و ***P>0/001

نمودار 3  نشان می دهد پروپرانولول بر انقباض ناشی از کلرورپتاسيم 
.)P <0/05( اثری نداشته و تأثيری بر عملکرد عصاره نگذاشته است

نمودار3- اثر مهاری عصاره ي )Ext( آبی الکلی برگ مو )2mmg/ml( بر انقباض ناشی ازکلرورپتاسيم 
موش  ي  درمثانه   )Prop; 1 µM( پروپرانولول  دقيقه   20 حضور  در  و  درغياب   )KCl;m60mmM(
صحرایی. به طوری که مشاهده می شود حضور پروپرانولول بر انقباض ناشی از کلرور پتاسيم و 

.)***P>0/001( عملکرد مهاری عصاره ي  برگ مو تأثيری نداشته است

تأثیر دخالت کانال های پتاسیم حساس به کلسیم در عملکرد 
مهاری عصاره ي برگ مو بر انقباض ناشی از استیل کولین

 10bmM (TEA) جهت بررسی این مرحله از تترا اتيل آمونيوم
)10( جهت مسدود کردن کانال های پتاسيم حساس به کلسيم 
استفاده شد. مراحل ابتدایی مشابه مراحل قبل بوده به نحوی 
که ابتدا اثر انقباضی استيل کولين  µM 5 ثبت گردید. سپس با 
گذشت 10 دقيقه و شستشو، اثر مهاری عصاره mg/ml 1 ثبت 
 TEA ای  دقيقه  استراحت مجدد 10  از  نهایت پس  در  و  شد 
به حمام اضافه شده و سپس به مدت 20 دقيقه )9( عصاره و 
نشان می دهد  نمودار 4  اضافه شدند.  به حمام  استيل کولين 
TEA توانسته است اثر مهاری عصاره را از بين برده و انقباض 

ناشی از استيل کولين را به حالت اوليه برگرداند.
اثر عصاره ي برگ مو بر انقباض مثانه ناشی از کلسیم

در این مرحله از محلول فيزیولوژیک فاقد کلسيم و دارای پتاسيم 
mM 120 استفاده شد. همان طور که در قبل نيز ذکر شد ابتدا 
اثر اضافه کردن کلسيم به صورت تجمعی حداقل دو غلظت کمتر 
 2/5، 5  mM( از نرمال، غلظت نرمال و دو غلظت باالتر از نرمال

،1/25 ،0/625 ،0/312( در ایجاد انقباض بررسی شد.

يافته ها
اثرعصاره ي برگ مو بر انقباض مثانه ناشی از کلرورپتاسیم

کلرورپتاسيم با غلظت mM 60 )7( سبب انقباض مثانه گردید و 
 )1، 2، 4، 8 mg/ml( سه دقيقه حضور اوليه ي عصاره ي برگ مو
به صورت وابسته به غلظت، انقباض ناشی از کلرورپتاسيم را کاهش 
داد. در نمودار 1 نتایج این مرحله، تأثير بعضی از غلظت های مختلف 

عصاره بر انقباض ناشی از کلرورپتاسيم در مثانه مشاهده می شود.

نمودار1- اثر مهاری غلظت های مختلف عصاره ي )Ext( آبی الکلی برگ مو بر انقباض ناشی 
عملکرد   (t-test( آماری  مقایسه  صحرایی.  موش  ي  مثانه  در   )KCl;m60mmM( کلرورپتاسيم  از 
 ،**P>0/01 ،*P>0/05( 8  معنی دار می باشند mg/ml مهاری عصاره در غلظت های 1، 2، 4 و

 .)****P>0/0001 و ***P>0/001

مقایسه ي نيروی انقباضی )بر حسب گرم به ازای 100 ميلی گرم 
بافت( ناشی از 4 بار استفاده از کلرورپتاسيم قبل از بکار بردن 
انقباضات  این  که  دهد  می  نشان  عصاره  مختلف  های  غلظت 
توان  می  بنابراین   )P<0/05( ندارند  هم  با  معناداری  اختالف 

گفت که اثر مهاری عصاره برگشت پذیر می باشد.
اثر عصاره ي برگ مو بر انقباض مثانه ناشی از استیل کولین

ابتدا نيروی انقباضی مثانه با استيل کولين µM 5 )11( بررسی 
گردید. در مراحل بعد، پس از هر بار اضافه کردن عصاره غلظت های 
مختلف )mg/ml 4 ،,2 ، 1،    0/5( به حمام به مدت سه دقيقه انقباض 

ناشی از استيل کولين به صورت وابسته به غلظت کاهش یافت. 
جهت برگشت پذیر بودن اثر مهاری عصاره، قبل از بکار بردن غلظت 
های مختلف آن، از استيل کولين جهت تحریک بافت استفاده 
شد که در نمودار 2 مقایسه ي نيروی انقباضی )بر حسب گرم به 
کولين  استيل  از  استفاده  بار   4 در  بافت(  ازای 100 ميلی گرم 
ندارند  هم  با  داری  معنی  اختالف  انقباضات  این  که  داد  نشان 

)P<0/05( و اثر مهاری عصاره برگشت پذیراست.
مثانه  انقباض  بر  مو  برگ  ي  عصاره  مهاری  عملکرد  اثر 

ناشی از کلرورپتاسیم در حضور پروپرانولول
در این مرحله ابتدا عملکرد مهاری عصاره mg/ml 2 بر انقباض 
ناشی از کلرورپتاسيم  mM 60 ثبت شد. پس از تعویض محلول 
حمام و استراحت 10 دقيقه ای بافت غلظت µM 1 پروپرانولول 
)8( به حمام اضافه شده و پس از 20 دقيقه )55( از کلرورپتاسيم 

و عصاره با همان غلظت استفاده شد. 
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  (Ach; 5 µM(  نمودار4-  مقایسه نيروی انقباضی مثانه ي موش صحرایی ناشی از استيل کولين
به تنهایی و تأثير مهاری 3 دقيقه حضور عصاره ي )Ext( برگ مو )1mmg/ml( بر این انقباض و نيز اثر 
20 دقيقه تترا اتيل آمونيوم )TEA; 10mmM( برعملکرد مهاری عصاره )P>0/0001****(. به طوری 

که مشاهده می شود  TEA توانسته است عملکرد مهاری عصاره را به طور معنی داری کاهش دهد.

 2 mg/ml سپس همين پروتکل پس از شستشو در حضور غلظت
عصاره ي برگ مو به مدت 3 دقيقه تکرار شد. نمودار 5 بيانگر آن 
است که عصاره ي برگ مو سبب کاهش ميزان انقباض ناشی از 

غلظت های مختلف کلسيم شده است.

انقباض ناشی ازغلظت های  بر   )2mmg/ml( الکلی برگ مو اثر مهاری عصاره ي آبی  نمودار5- 
کلسيم.  فاقد  فيزیولوژیک  محلول  در   5nmM و   2/5  ،1/25  ،0/625  ،0/312 کلسيم  مختلف 
مقایسه آماری )t-test( نشان می دهد که در زمان حضور عصاره، انقباضات ناشی از کلسيم تفاوت 

.)****P>0/0001،***P>0/001( معنی داری باهم دارند

بحث و نتیجه گیری
نتایج تحقيق نشان می دهد که عصاره ي آبی الکلی برگ مو، 
صورت  به  را  کولين  استيل  و  کلرورپتاسيم  از  ناشی  انقباضات 
اثرات مهاری مشاهده شده  به غلظت کاهش می دهد.  وابسته 
از عصاره در مورد هر دو عامل تحریکی بکار رفته پایدار نبود و 
با شستشوی بافت و تعویض محلول حمام از بين می رفت. این 
نکته نشان می دهد که تأثير مهاری عصاره باید پدیده ای در 
سطح سلول بوده و مربوط به پدیده های درون سلولی نباشد. 
نتيجه ي پدیده و مکانيسم درون  اثر مهاری  این  زیرا چنانچه 
اثر  این  بافت،  حمام  محلول  تعویض  و  با شستشو  بود،  سلولی 

مهاری به سرعت بر طرف نمی شد. 
 نقش پتاسيم خارج سلولی در بروز دپالریزاسيون سلول های 
به  وابسته  باز کردن کانال های کلسيمی  مثانه،  عضالنی صاف 
ولتاژ )12( و افزایش نيروی انقباضی عضله ي صاف )14 ،13( 
ثابت شده است. همچنين مهمترین نوع کانال های کلسيمی که 
اثبات  به  وجودشان در عضله ي صاف مثانه ي موش صحرایی 

رسيده است، کانال های نوع L می باشند )15(. گزارش شده 
است موادی که بتوانند انقباض ناشی از کلرورپتاسيم را در عضله 
ي صاف مهار کنند به عنوان مسدود کننده کانال های کلسيمی 

وابسته به ولتاژ معرفی می گردند )16(.  
نتایج این تحقيق نشان داد که عصاره ي برگ مو سبب کاهش 
بر  گردید.  کلرورپتاسيم  از  ناشی  انقباض  در  غلظت  به  وابسته 
اساس این نتایج می توان نتيجه گيری نمود که عصاره بخشی از 
عمل مهاری خود را از طریق انسداد کانال های کلسيمی وابسته 
به ولتاژ انجام می دهد. نتایج این مرحله با نتایج گزارش شده از 
اثر مهاری این عصاره بر انقباض ناشی از کلرورپتاسيم بر آئورت 
)2( و نای )3( در موش صحرایی همخوانی دارد. از طرفی نتایج 
حاصل از تأثير عصاره ي برگ مو بر عملکرد انقباضی کلرورکلسيم 
بر بافت دپالریزه شده با کلرورپتاسيم نيز با کاهش اثر انقباضی 
باشد. در نمودار 5 دیده می شود که اضافه  کلسيم همراه می 
از  کمتر  غلظت  دو  )حداقل  تجمعی  صورت  به  کلسيم  کردن 
نرمال، نرمال و دو غلظت باالتر از نرمال( در محيط دارای پتاسيم 
کلسيم  افزودن  با  که  گردید  عضله  انقباض  موجب   120  mM
ميزان انقباض نيز افزایش یافته و سپس با اضافه کردن عصاره با 
غلظت mg/ml 2 قبل از افزودن کلسيم، انقباضات کاهش یافت 
که نشان دهنده ي آن است که عصاره توانسته است احتماالً با 
انسداد کانال های کلسيمی وابسته به ولتاژ، تا حدودی انقباض 

ناشی از غلظت های مختلف کلسيم را کاهش دهد. 
به  اتصال  با  ماده  این  نمود  اشاره  باید  کولين  استيل  مورد  در 
گيرنده های اختصاصی خود بر روی غشای عضله ي صاف، موجب 
دپالریزاسيون و در نهایت باز شدن کانال های کلسيمی وابسته 
به ولتاژ، افزایش IP3 و DAG و در نهایت انقباض عضله می گردد 
استيل  از  ناشی  مثانه  انقباض  بر  عصاره  مهاری  اثر  بروز   .)17(
کولين نيز می تواند مؤید انسداد این کانال ها به وسيله ي عصاره 
اثر آن با شستشوی  باشد. عالوه بر آن،  به علت برطرف شدن 
بافت، احتمال تأثير عصاره را بر روندهای درون سلولی و افزایش

IP3 کاهش می دهد )18(.

از طرف دیگر ممکن است احتمال داده شود که عملکرد عصاره 
با دخالت گيرنده های کولينرژیک انجام می شود ولی گزارش 
نيروی  کاهش  سبب  عصاره  این  که  دهد  می  نشان  دیگری 
بر  آتروپين  ولی  قورباغه گردیده  ایزوله  قلب  انقباضی و ضربان 
که  آن  ضمن   .)2( است  نداشته  تأثيری   مهاری  عملکرد  این 
گزارش شده است که استيل کولين موجب کاهش انقباض ناشی 
گردد  می  موش صحرایی  جدا شده  آئورت  در  افرین  فنيل  از 
عملکرد  ولی  برد  می  بين  از  را  مهاری  تأثير  این  آتروپين  و 
آتروپين  تأثير  تحت  شده  منقبض  آئورت  بر  عصاره  مهاری 
قرار نمی گيرد که باز دليل دیگری است که عصاره، عملکرد 
آنتی کولينرژیک ندارد. به عبارت دیگر عملکرد مهاری عصاره 

بدون دخالت گيرنده های کولينرژیک انجام می شود.
از طرف دیگر عصاره ي برگ مو اثر تحریکی آدرنالين بر قلب پرفيوژ 
شده ي قورباغه را کاهش داده )2(، که خاصيت آنتاگونيستی 
آدرنرژیک در عصاره را پيشنهاد می کند ولی با توجه به اینکه 
β های  آگونيست  و   )19( بوده  رسپتور  آدنو   β  2 دارای  مثانه 
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 آئورت گردیده و احتمال داده شده است که باز شدن کانال های 
پتاسيمی حساس به تترا اتيل آمونيوم، به وسيله پروسيانيدین 
ها، مسئول شل شدن آئورت باشد )25(.  لذا می توان چنين 
استنباط کرد که در حضور کلسيم، ترکيبات موجود در عصاره 
ي آبی الکلی برگ مو )احتماالً پلی فنل ها( با فعال کردن کانال 
های پتاسيمی وابسته به کلسيم، موجب وقوع هایپرپالریزاسيون 
در عضله ي صاف و شل شدن آن می گردند. به نظر می رسد 
که مسير اصلی عملکرد مهاری عصاره ي آبی الکلی برگ مو، 
و  بوده  ولتاژ  به  وابسته  کلسيمی  های  کانال  انسداد  احتماالً 
آزاد  در  جلوگيری  نتيجه ي  عصاره،  عملکرد  از  دیگری  بخش 
سازی کلسيم از منابع درون سلولی و خروج پتاسيم از طریق 
فعال کردن کانال های پتاسيمی وابسته به کلسيم می باشد و 
رسپتورهاي β آدنو رسپتور در نحوه عملکرد آن دخالتی ندارند. 
با  همچنين پاسخ های سریع مهاری عصاره و حذف تأثير آن 
به  بافت  برگشت تحریک پذیری  و  بافت  از حمام  خارج شدن 
محرک های استفاده شده نشان می دهد عملکرد عصاره احتماالً 

در سطح غشای سلول بوده است.
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