
)مقالۀ پژوهشی(

ۀوسیلهبزالزالک بر آریتمی القاء شده ةمیوهیدروالکلی ةاثر محافظتی عصار
CaCl2هاي صحراییدر موش

2، قیدافه اکبري*1مهین دیانت

چکیده
مهمی در اکسیدانی نقش حفاظتیاز آنجا که عوامل آنتی:زمینه و هدف

ز آنها به عنوان گیاهان دارویی در لذا تعداد زیادي ا،کنندبیماریهاي قلبی ایفا می
اکسیدانی زالزالک با ویژگیهاي آنتیةعصار. شوندکار گرفته میهطب سنتی ب
. دهدمؤثري در کاهش عوارض ناشی از بیماریهاي مختلف نشان میقوي نقش 

زالزالک در ةمیوهیدروالکلیةپژوهش با هدف بررسی اثر محافظتی عصاراین
.هاي صحرایی انجام شددر موشCaCl2وسیله آریتمی القاء شده به

Sprague Dawleyهاي صحرایی نژاد در این پژوهش موش: روش بررسی
کنندة و دریافت)mg/ kg, iv10(کنندة آمیودارون، دریافتبه گروههاي کنترل

200و100دوزهاي(عصاره . عصارة هیدروالکلی میوة زالزالک تقسیم شدند
لیتر بر کیلوگرم در میلی1(سالین و نرمال) روز، گاواژگرم بر کیلوگرم درمیلی

در همه گروهها قبل از انجام . به مدت ده روز مصرف شدند) روز، گاواژ
قلبی به منظور محاسبۀ پارامترهاي IIآزمایش و ده روز پس از آن، لید 
به منظور القاي آریتمی . ثبت شدQRSالکتروفیزیولوژي مانند ولتاژ کمپلکس 

صورت داخل وریدي استفاده به) گرم بر کیلوگرممیلیCaCl2)140حلول از م
) VF(، فیبریالسیون بطنی )VPB(شد و درصد وقوع ضربانهاي زودرس بطنی 

کنندة محاسبه گردید و با گروه کنترل و گروه دریافت) VT(و تاکیکاردي بطنی 
براي تجزیه و .مقایسه شد) گرم بر کیلوگرم، داخل وریديمیلی10(آمیودارون 

t-testو ANOVA ،Fisherهاي آماري ها از آزمونتحلیل آماري داده
.سطح معناداري در نظر گرفته شد>05/0Pاستفاده گردید و 

اثر اینوتروپیک و کرونوتروپیک با مصرف ده روز عصارة زالزالک :هایافته
VF ،VPBآریتمی عصاره با کاهش معنادار درصد وقوعاثر آنتی. مشاهده نشد

آریتمی عصاره با گروه تأثیر آنتی. در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شدVTو 
.طور یکسان قابل مقایسه بودکنندة آمیودارون بهدریافت

VPBو VF ،VTبا توجه به نتایجی همانند کاهش درصد وقوع :گیرينتیجه
ا به عنوان مادة آریتمی، عصاره رکنندة عصاره، ویژگیهاي آنتیدر گروه دریافت

دهد و احتماالً با مکانیسمی کننده و محافظ بیماریهاي قلبی نشان میپیشگیري
.مشابه آمیودارون اثر محافطتی دارد

آریتمی القاءشده، اثر ،عصارة هیدروالکلی میوة زالزالک:کلید واژگان
.آمیودارون، اینوتروپیک
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مقدمه
ریتمی به هر نوع ریتمی به جز ریتم آریتمی یا دیس
اتوماتیسیته غیر .شودقلب اطالق میسینوسی طبیعی 

طبیعی دو مکانیسم اصلی براي ایجاد هدایت غیرطبیعی و
علل مهم آن ایسکمی میوکارد، اختالالت و آریتمی هستند

اي اي دریچههمتابولیکی، بیمارياختالالت ترولیتی، الک
-میهاي مادرزادي قلب و بعضی از داروها قلب، بیماري

باز ةپدید،هدایت ایمپالساختالل درۀنمون).2، 1(ندباش
Reentry(چرخش Phenomenon(است)2.(
و فوق بطنیبطنی ۀها به دو دستآریتمی

)Paroxysmal Supra Ventricular

Tachycardia(زودرس هايضربان. شوندتقسیم می
و فیبریالسیون ) VT(تاکیکاردي بطنی،)VPB(بطنی

-محسوب میهاي بطنی، مهمترین آریتمی)VF(بطنی 

فالتر شاملفوق بطنی هاي مهمترین آریتمی.شوند
انواع مهم دیگر.باشدمییالسیون دهلیزي رفیبدهلیزي و

Torsades de(ساددپونتتور:ند ازاآریتمی عبارت

pointes(،وایت_پارکینسون_سندرم ولف)Wolff -

Parkinson –White Syndrome( و سندرم
-Stokes(آدامس_استوکس Adames Syndrome(

یکی از مهمترین مرگ ناگهانی قلبی،).2،1(باشندمی
تاکیکاردي .میر در جوامع صنعتی استوموارد مرگ

طنی مهمترین علت مرگ ناگهانی بطنی و فیبریالسیون ب
,Sudden Cardiac Death(قلبی  SCD (تلقی می-

).3، 2(شوند
در معموالًوگیردمیءها منشاتاکیکاردي بطنی از بطن

اي هاي دریچهبیماريبیماري قلبی از قبیل ایسکمی،ۀزمین
مدت شود که اگرو اختالالت الکترولیتی ایجاد میقلب

همراه با اختالل همودینامیک ثانیه باشد و30آن کمتر از 
Non sustained(غیر پایدارتاکیکاردي بطنی،نباشد

VT( کاردي بطنی که با اختالل شود و تاکیمینامیده
کاهش سطح همودینامیک از قبیل کاهش فشار خون،

،ثانیه طول بکشد30هوشیاري همراه باشد و بیشتر از 
-مینامیده)Sustained VT(تاکیکاردي بطنی پایدار

هاي منافی با ی از آریتمیفیبریالسیون بطنی یک.شود
ت دادن هوشیاري به علت کاهش حیات است که با از دس

نیاز به خون همراه است وکاهش فشارده قلبی وبرون
ی مزمن قلبیبیماران با نارسا).3(فوري داردياحیا

یوع میزان شوشوندهاي بطنی میاغلب دچار آریتمی
ها در آنها باالست که ناشی به علت این آریتمیمیرومرگ

ممکن باشد و میاهاز یک سري تغییرات در میوکارد بطن
تحریکاتقلب بهمستقیم است پاسخ الکتروفیزیولوژیک 

).4(کندایجاد نفرین را اپی_نورنفرین واپی
بنديتقسیمدر شیمیاییآریتمیضدداروهاي

کدام باعث مهار فعالیت بر اساس اینکه ؛یامزویل_ووگان
شوندمیتقسیماصلیۀدستچهاربه؛ شوندمیکانال یونی 

هاي کانالهاي سدیمی سریع، کنندهبالكکه شامل 
کانال کلسیمیوهاي پتاسیمیرسپتورهاي بتا، کانال

.)5(باشد می
است ومؤثرها آمیودارون در اغلب انواع آریتمی

آمیودارون . شودترین داروي ضدآریتمی محسوب میرمؤث
بتا را مهار هاي گیرندههاي پتاسیم، کلسیم و سدیم ولاکان
و باعث افزایش مدت پتانسیل عمل و افزایش کندمی
.گردندمیQTۀو فاصل) 1شکل (ناپذیري تحریکةدور

، رسوب بلورهاي ریز در ریويعوارض مهم آن فیبروزاز
).5(اختالل عملکرد تیروئید استولرزش ،قرنیه

ها جهت درمان آریتمیی مورد استفادهیداروهاي شیمیا
همواره براي بیماران عوارض جانبی زیادي دارند و 

مهمترین عوارض براي آنها تلقی آریتموژن بودن، یکی از 
). 3(شودمی

روش الکتریکی دوآریتمی، يالقادر آزمایشگاه جهت 
یکی از کلسیمکلرید. شودکار گرفته میهبییو شیمیا

- ی آریتمی استفاده مییشیمیايموادي است که براي القا
روي میوکارد مستقیم برطریق اثرازکلرید کلسیم . شود

اما ممکن است به صورت ،شودقلب باعث آریتمی می
طریق سیستم عصبی سمپاتیک نیز باعث مستقیم ازغیر

).6(این عمل گردد



695و همکارمهین دیانت

13921392، ، 66، شمارة ، شمارة 1212ر، دورة ر، دورة شاپوشاپومجلۀ علمی پزشکی جنديمجلۀ علمی پزشکی جندي

مین أرزش و اهمیت خاصی در تاز اداروییگیاهان 
هم سالمت جوامع هم به لحاظ درمان وبهداشت و

ه علت دسترسی بها برخوردار بوده وپیشگیري از بیماري
و قیمت مطلوب به م عوارض جانبی ک،یفراوانآسان،

ي شیمیایی همواره مورد توجه عنوان جایگزین داروها
).7(اندبوده

Crataegusلزالک با نام علمی گیاه زا spp ةتیردر
گرد،هاي گوشتی،همیو، داراي خارهاي کوتاه وگل سرخ

زالزالک ).8(باشدزرد تا قرمز که داراي چندین هسته می
ةطوالنی به عنوان یک مادۀبا تاریخچيدارمیوهۀدرختچ

هاي ناراحتیهاي کلیوي،سنگآسمدرمانی در درمان 
).9(قلبی کاربرد داردهايبیمارگوارشی و

، Cآن شامل ویتامین ترکیبات شیمیایی موجود در
روتین،هیپراوزید به عنوان فالونول اصلی،فالونوئیدها،
وهاتانینهاي اولیگومریک،پروسیانیدینگلیکوزیدها،

آمین،اتانولفنیل:دیگر همانندمواد شیمیایی همچنین 
آدنوزین،مشتقات پورین،ین،استیل کولکولین،تیرامین،

واورسولیک اسیدپکتین،کافئیک اسید،آدنین،
آنگل هايوبرگ ها).10(می باشندکراتاگولیک اسید

آترواسکلروزضدوی قلبییدر طب سنتی در درمان نارسا
ترکیبات فنولی موجود در .گیرنداستفاده قرار میمورد 
لی اسید گالیک رکیبات فنوزالزالک معادل تۀدانةعصار
هاي زالزالک و گلهاستاندارد برگاةعصار). 11(است

آسیب کولوژیکی از جمله ضداداراي چندین اثر فارم
هیپولیپیدمیک و اثرات آریتمی،_آنتیرپرفیوژن،_ایسکمی

).12(باشند میفشار خون ةدهندکاهش
هاي بد دهاي آلی زالزالک باعث کاهش چربیاسی

شوند اما بر چربی میVLDLو LDLل پالسما از قبی
ي ندارد که این اثر به علت ترکیبات تأثیر) HDL(خوب 

ئونولیک اسید و اورسولیک موجود در عصاره از قبیل اول
ترول از دستگاه گوارش را که جذب کلسباشداسید می

).13(دهند کاهش می

سبب به علت دارا بودن ترکیبات فالونوئیدي زالزالک 
و آریتمیرپرفیوژن، ضد_ایسکمیآسیباثر ضد يالقا

).14(شود میفشار خون ةکاهند
محافظتی التهابی واثرات ضدةدهندمطالعات نشان

معده و هاي آسیبزالزالک در برابر ةالکلی میوةعصار
فعالیت ضد هاي آزاد اکسیژن وخنثی کنندگی رادیکال

. باشدیمهاي صحراییموشعصاره دراین میکروبی 
به ،براي معده در مقایسه با رانیتیدینآناثرات محافظتی

شاخه اثر سر).11(بودتر قوي،وابسته به دوزصورت
هاي چربیگلوکز،ةگیاه زالزالک باعث اثرات کاهش دهند

به هاي صحرایی موشهاي بتا درحفاظت سلولپالسما و
).15(شداکسیدانی موجود در آن آنتیعلت مواد

طوالنی مدت زالزالک از طریق مصرف خوراکی و
وتلیوم موجب کاهش گذاري بر عوامل مرتبط با آنداثر

ی مربوط به افزایش پاسخ رفع انقباضپاسخ انقباضی و 
تواند در این عمل میشود کهاي میآندوتلیوم آئورت سینه

مدت مفیدعوارض عروقی دیابت در درازجلوگیري از
).8(واقع شود
با کاهش ) ولیک(سرخ زالزالک هیدروالکلی ةعصار

افزایش زمان تحریک ناپذیري در سرعت ضربان بطنی و
محافظتی در خاتمه دادن به بطنی نقش _گره دهلیزي

Atrio Ventricular(هاي گرهی چرخشیآریتمی

Node Re-entry(دارد)15.(
ةعصاراز آنجا که تاکنون پژوهشی پیرامون اثرات 

هاي ناشی از بر روي آریتمیزالزالک ةمیویدروالکلیه
به منظور استفاده لذا،کلرید کلسیم صورت نگرفته است

در مطالعه موجود در ایران، بهینه از داروهاي گیاهی
بر روي خواص الکتروفیزیولوژیکاین عصاره حاضر اثر 

شده توسط کلرید کلسیم در موش صحرایی و آریتمی القاء
آریتمی و نتایج با داروي آنتیبررسی شدIn vivoمدل 

.گردیدآمیودارون مقایسه 
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پتانسیل عمل، مدت ) رپالریزاسیون(3همانند آمیودارون با کاهش جریان خروجی پتاسیم در فاز IIIداروهاي گروه :  1شکل
.استمؤثرتحریک ناپذیري ةاصلی آن، افزایش دورتأثیردهد و هاي مستعد قلب افزایش میپتانسیل عمل را در سلول

رسیربروش 
آوري گیاه و عصاره گیريروش جمع

آوري از مناطق کوهستانی زالزالک پس از جمعةمیو
ت علمی دانشگاه أاطراف یاسوج، توسط عضو هی

جدا کردن هسته و زالزالک پس از ةمیو. شناسایی شد
یاب شده و پودر آن تا زمان خشک شدن در سایه، آس

50سپس مقدار . شدگیري در یخچال نگهداري میعصاره
مخلوط %  70لیتر اتانول یمیل200گرم پودر تهیه شده در 

. روز نگهداري شد3شده محلول در هواي اتاق به مدت 
شد تا روز روزانه چندین بار بهم زده می3در طی این 

ساعت مخلوط از کاغذ 72و پس از عصاره جدا شد
ول عصاره روي سطح شیشه صافی عبور داده و محل

با تراشیدن . گسترده شد تا حالل در دماي اتاق تبخیر شود
خشک شده از روي سطح شیشه، پودر عصاره به ةعصار

نگهداري C4دست آمده که تا زمان استفاده در دماي 
گردید و عصاره با نرمال سالین حل شد و به صورت 

.گاواژ به حیوان داده شد

حیوانات
8هاي از گروههمانند مطالعات مشابه مطالعه در این

Sprague Dawleyتایی موش صحرایی سفید نر نژاد  

تهیه شده از مرکز تحقیقات، تکثیر و نگهداري حیوانات (
) شاپور اهوازآزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی جندي

حیوانات .گرم استفاده شد200-250وزنی ةدر محدود

نی استاندارد در اتاق اتیلهاي پلیبه مدت ده روز در قفس
سیکل ومناسبۀتهویگراد، سانتیۀدرج23-24با دماي 

ساعت تاریکی با دسترسی آزاد 12ی و یساعت روشنا12
اصول در طول کار.نگهداري شدندغذاي کافیبه آب و

. با حیوانات آزمایشگاهی رعایت شداخالقی کار
سازي حیوانروش آماده
حیوانات مـورد آزمـایش تحـت    مل بیهوشی، پس از ع

ها بدین صورت، که ابتدا موش. گرفتندعمل جراحی قرار 
) mg/kg50(هیدروکلرایـد  توسط مخلوط داروي کتامین 

از طریق تزریق داخـل صـفاقی   ) mg/kg10(الزین زایو  
درجـه بـراي   70بعد از بیهوشـی از الکـل   . بیهوش شدند

توسـط چـاقوي   سـپس  .ضدعفونی پوست اسـتفاده  شـد  
ران ایجـاد و در دو  ۀجراحی یک شکاف طـولی در کشـال  

مرحلـه پوسـت و عضــالت ران بـاز و پـس از کنــار زدن     
ماهیچه ران، ورید فمورال را پیدا کرده و بـا قیچـی قرنیـه    

اتیلن بـه درون  آن ایجاد و با فرستادن کاتر پلیشکافی در 
ورید و محکم کردن اطراف آن از این مسیر بـراي تزریـق  

ــد   ــتفاده ش ــاز اس ــورد نی ــواد م ــتفاده از  . م ــا اس ــپس ب س
اسـتاندارد دوقطبـی انـدامها    IIالکترودهاي سـطحی، لیـد   

بـا اسـتفاده از  دسـتگاه    . شـد ثبـت  ECGجهت بررسی 
Bio Amp وPower lab ســاخت شــرکتAD-
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Instruments  ثبت امواج الکتریکی ناشی از قلب انجـام
.)16(شد

بندي حیواناتگروه
به دو گـروه کلـی تقسـیم    صورت تصادفی هبحیوانات 

:ندشد
اینوتروپیک عصارهکرونوتروپیک و بررسی اثر –الف

دریافـت  ةقبـل و بعـد از دور  (هـا  ابتدا در همـه گـروه  
ــاره ــالین  عص ــال س ــا نرم ــه من)ی ــب ــر  ظ ــابی اث ور ارزی

دقیقـه پـس از   15، کرونوتروپیک و اینوتروپیـک عصـاره  
IIلیـد  ) کتورهـاي همودینامیـک  جهت ثبـات فا (بیهوشی 

ثبت شـد  ECGجهت بررسی ،استاندارد دوقطبی اندامها
محاسـبه  QRSکمـپلکس  ولتـاژ و تعداد ضربان قلـب و 

:)11(باشدبه شرح زیر میبندي گروه.)2شکل (گردید
گاواژ به مـدت  (نرمال سالینةکننددریافت: کنترلگروه )1

)ده روز
زالزالـک  ةالکلـی میـو  _آبیةعصارةکنندگروه دریافت) 2
)، گاواژ به مدت ده روزmg/kg100دوز  (
زالزالـک  ةالکلـی میـو  _آبیةعصارةکنندگروه دریافت)3
)ده روز، گاواژ به مدت mg/kg200دوز  (

شـده  القاءبررسی اثر محافظتی عصاره بر آریتمی -ب 
CaCl2ۀوسیلهب

تمــی در ایــن آزمــایش از تکنیــک شــیمیایی القــاي آری
ـ  شـد اسـتفاده   140بـا دوز CaCl2تزریـق  ۀوسـیل هکـه ب
mg/kg3شکل (شدصورت داخل وریدي انجام هب( .

جهت ثبات (دقیقه پس از بیهوشی 15ها گروهۀدر هم
استاندارد دوقطبی اندامها IIلید ) فاکتورهاي همودینامیک

تعداد ضربان قلب ثبت شد و ECGجهت بررسی 
IIلید و مجدداًشدزریق تCaCl2سپس . شدمحاسبه 

، زودرس بطنیهايضربانو درصد وقوع گردیدثبت 
).16(شدو فیبریالسیون بطنی محاسبه تاکیکاردي بطنی

:)11،16(باشدبندي به شرح زیر میگروه
گاواژ به مدت (نرمال سالین ةکننددریافت: کنترلگروه )1

)ده روز
ــت ) 2 ــروه دریافـــ ــدگـــ Amiodaroneةکننـــ

hydrochloride)  بالکـــــر کانالهـــــاي پتاســـــیم(
)mg/ kg, iv10( ، قبل از ایجاد آریتمیبیست دقیقه.
زالزالـک  ةمیـو الکلـی _آبیةعصارةکنندگروه دریافت)3
)گاواژ به مدت ده روز، mg/kg100دوز(
زالزالـک  ةمیـو الکلـی  _آبیةعصارةکنندگروه دریافت) 4
)مدت ده روزگاواژ به، mg/kg200دوز (

آماريتجزیه و تحلیل 
آزمـون آمـاري   هـا از بین گـروه هاي دادهۀبراي مقایس

One-Way ANOVA درصـد وقـوع   ۀو براي مقایسـ
نتـایج  . اسـتفاده شـد  Fisher exactها از آزمون آریتمی

بـا اسـتفاده از   قبل و بعد از اثر عصـاره یـا نرمـال سـالین     
افزار از نرم.ندشدایسه مقStudent t-testآزمون آماري 

SPSSهـا بـه   داده. دیآماري استفاده گردۀجهت محاسب
>05/0Pو همحاســبه شــدMean ±SEMصــورت  

.شددار تلقی امعن

اي از ثبت واقعی الکتروکاردیوگرام و ضربان قلبنمونه: 2شکل 

ECG

HR
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از القاي آریتمیاي از ثبت واقعی الکتروکاردیوگرام و ضربان قلب پسنمونه: 3شکل 

یافته ها
ضربان قلبتعداد اثر بر ) الف

به ضربان قلب قبل و پس از مصرف نرمال سالین 
مصرف ده . داري نشان ندادااختالف معنمدت ده روز، 

لکلی زالزالک نتوانست ا_آبیةرهاي مختلف عصاروز دوز
نتایج ۀدر ضربان قلب ایجاد کند و مقایسدارياتغییر معن
نرمال سالین نیز ةکننداز این گروه با گروه دریافتحاصل 

). 1نمودار (داري را نشان نداد ااختالف معن
QRSبر ولتاژ کمپلکس اثر)الف

س کولتاژ کمپلپس از مصرف ده روز نرمال سالین، 
QRSمصرف ده روز . داري نشان ندادامعنتغییر

نست نتواالکلی زالزالک _آبیةعصارهاي مختلف دوز
ایجاد کند و QRSداري در ولتاژ کمپلکساتغییر معن

حاصل از این گروه با گروه نتایج ۀمقایسهمچنین 
داري نشان نداد انرمال سالین نیز اختالف معنةکننددریافت

.)2نمودار (

آریتمیکاثر آنتی) ج
، درصد وقوع CaCl2پس از تزریق داخل وریدي 

-هاي دریافتر گروهد) VPB(زودرس بطنی ضربانهاي
و الکلی زالزالک _آبیةدوزهاي مختلف عصارةکنند

کاهش داري اطور معنهبکنترلنسبت به گروهآمیودارون 
درصد وقوع تاکیکاردي بطنی . )>001/0P(نشان داد

)VT ( و درصد وقوع فیبریالسیون بطنی)VF(در گروه-

الکلی _آبیةهاي مختلف عصاردوزةکنندهاي دریافت
کنترل کاهش بیشتري نسبت به گروهو آمیودارون لک زالزا

-پارامتر در گروههر سه در حالیکه). >01/0P(نشان داد 
الکلی _آبیةدوزهاي مختلف عصارةکننددریافتهاي 

-مچنین نسبت به گروه دریافتو ههم زالزالک نسبت به 
جدول (ددنداري نشان نداااختالف معنآمیودارون ةکنند

3 .(

ECG

HR
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قبل و ]زالزالکةمیوالکلی _آبیةکننده عصارو دریافتکنترل[مختلف هايدر گروه) HR(قلب ضربانتعدادۀ مقایس: 1نمودار
براي مقایسه نتایج (). Mean±SEM, n=8(. یا نرمال سالین)mg/kg 200 ,100(ده روز پس از مصرف دوزهاي مختلف عصاره 

One-Way ANOVAهاي مختلف از آزمون در گروه followed by LSD testنتایج قبل و بعد ۀاستفاده شد و براي مقایس
).استفاده شدt-testاز آزمون آماريدر هر گروه از مصرف عصاره یا نرمال سالین 

قبل و ده ]زالزالکةالکلی میو_آبیةعصارةکنندو دریافتکنترل[مختلف هايدر گروهQRSولتاژ کمپلکس ۀمقایس:2نمودار 
براي مقایسه نتایج (). Mean±SEM, n=8(. یا نرمال سالین)mg/kg 200 ,100(وز پس از مصرف دوزهاي مختلف عصاره ر

استفاده شد و براي مقایسه نتایج قبل و بعد One-Way ANOVA followed by LSD testهاي مختلف از آزمون در گروه
)استفاده شدt-testاري از مصرف عصاره یا نرمال سالین در هر گروه از آزمون آم
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در مقایسه با )mg/kg 10(آمیودارون و )mg/kg 200 ,100(زالزالکةالکلی میو_آبیةعصارآریتمی اثر آنتیارزیابی: 3جدول
،)VF(فیبریالسیون بطنیو) VT(تاکیکاردي بطنی ، )VPB(زودرس بطنی ضربانهايدرصد وقوع بر ) نرمال سالین(گروه کنترل 

)CaCl2)140mg/kgپس از القاي آریتمی شیمیایی ناشی از تزریق داخل وریدي 

01/0P<* 001/0وP<**تفاوت با گروه کنترل .)Mean±SEM, n=8, FISHER EXACT test.(

بحث
به علت دسترسی آسان، عوارض جانبی داروییگیاهان 

ي شیمیایی جایگزین داروهاکم و قیمت مطلوب به عنوان
صی در لذا از اهمیت خا،اندهمواره مورد توجه بوده

ةعصار. ها برخوردار هستنددرمان و پیشگیري از بیماري
الکلی بخشهاي مختلف گیاه زالزالک _آبیویژههآبی و ب

مانند برگها و گل آن در طب سنتی و پژوهشهاي نوین 
-عوارض  آسیبي از نارسایی قلبی وهمواره در پیشگیر

ن بوده ارپرفیوژن مورد توجه محقق_هاي ناشی از ایسکمی
ةمیوالکلی _آبیةلذا در این تحقیق اثر عصار،است

و QRSبر ضربان قلب، ولتاژ کمپلکس زالزالک
ناشی از کلرید کلسیم  ةشدآریتمی القاءپیشگیري از

.بررسی شد
ةمیوالکلی _آبیةعصاردر این پژوهش بررسی اثر 

روز دهگرم به مدت میلی200و100زالزالک در دوزهاي 
هاي آریتمیIn  vivoهاي صحرایی مدلدر موش

داد که این عصاره از بروز شده با کلرید کلسیم نشان القاء
,VT:هایی مانندآریتمی VF, VPBنماید جلوگیري می

شده شیمیایی ا اثر آمیودارون بر آریتمی القاءآن بتأثیرو 
کرونوتروپیک تأثیرعدم ةدهندنشان،نتایج. ودیکسان ب

عصاره در موش صحرایی پس از مدت ده روز مصرف 
. باشدزالزالک میةمیوالکلی _آبیةدوزهاي مختلف عصار
هش نشان داد که عصاره در این همچنین نتایج این پژو

نداشته و اختالف QRSي بر ولتاژ کمپلکس تأثیرمدت
. رل نشان ندادداري نیز با گروه کنتامعن

زالزالک به عنوان ةدهد که عصارمطالعات نشان می
آوري مواد اکسیدان قوي، قادر به جمعیک ترکیب آنتی

کسید، هیدروژن پراکسید هاي سوپراآنیون: مضري از قبیل
ةبنابراین عصار،باشدو رادیکالهاي هیدروکسیل می

شودیاکسیدان تلقی مآنتیةزالزالک به عنوان یک ماد
ن ماده را شاید بتوان به علت اکسیدانی ایاثر آنتی).11(

،فنولی بودن آن دانست که با حفظ ساختمان غشاءپلی
ROS)Reactiveمانع اجازه آزاد شدن موادي مانند 

Oxygen Species(شود، رادیکالهاي آزادي که به می
-کند و همچنین رادیکالآوري میاند را جمعوجود آمده

در نتیجه، باعث . کندهاي آزاد ایجاد شده را حذف می
که عوامل دخیل در تغییر ضربان قلب و کاهش شودمی

قدرت انقباض قلب؛ همانند تغییر در  فعالیت کانالهاي 
حذف شده و پمپاژ قلبی به صورت نرمال صورت ،یونی
حاضر نیز نشان داد که ۀنتایج مطالع). 17، 11(گیرد

منفی بر تأثیر،ده روزهةدر یک دورمصرف این عصاره 
از آنجا که . و ضربان قلب نداردQRSولتاژ کمپلکس 

ویژگی ةدهندتا حدودي نشانQRSولتاژ کمپلکس 
ةتوان بیان نمود که عصارلذا می،باشداینوتروپیک می

هاي صحرایی دست زالزالک در موشةالکلی میو_آبی

CaCl2-induced arrhythmia (140 mg/kg, iv)Groups

VF (%)PVB (%)VT (%)

100100100Control (1 mg/kg, gavage,10 days)
18.75***70*75*Amiodarone hydrochloride (10 mg/kg, iv)

25***75*75*Extract (100 mg/kg, gavage, 10 days)
21.25***65*67*Extract (200 mg/kg, gavage, 10 days)
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. ندارد) یا منفیمثبت(نخورده و نرمال اثر اینوتروپیک
باعث تغییر در ضربان قلب ،همچنین مصرف این عصاره

کوتاه مدت مصرف ةلذا اثر کرونوتروپیک در دور،نشد
اثر اینوتروپیک و ، اینکهلیکن. آن مشاهده نشد

کرونوتروپیک عصاره در مدلهاي ایجاد استرس اکسیداتیو 
، در این پژوهش بررسی نشد و نیاز ؟چگونه خواهد بود

.مطالعات بیشتري داردبه
هاي کلسیم باعث دپالریزاسیون زودرس افزایش یون

قلب ۀپتانسیل عمل عضل3و2در فازهاي) EAD(اولیه 
ساز خودي زمینههشود که این دپالریزاسیون خود بمی

کلرید کلسیم از ). 1(باشدهاي قلبی میانواع آریتمی
عث ایجاد یوکارد قلب باطریق اثر مستقیم بر روي م

شود، اما ممکن است به صورت غیرمستقیم از آریتمی می
طریق سیستم عصبی سمپاتیک نیز باعث این عمل گردد

در این پژوهش با استفاده از تزریق داخل وریدي ).6(
نتایج . کلرید کلسیم، مدل شیمیایی ایجاد آریتمی، القاء شد

تواند، قلب را در مقابلمیهنشان داد که مصرف عصار
,VT: همانندهاي قلبیآریتمی VF, VPB محافظت

آریتمیک آنتیةتواند به عنوان یک عصاربنابراین می. نماید
این اثر حفاظتی در مقادیر به کار برده شده در . تلقی شود

ه به دوز عمل نکرد که این صورت وابستهاین پروتکل، ب
صورت هاین باشد که عصاره بةدهندتواند نشانامر می

کند و یا اینکه احتمال داردوابسته به دوز عمل نمی
آریتمیک کمتري اثر آنتیmg/kg100تر از ینیدوزهاي پا

العات بیشتر با نشان دهد که براي اثبات آن نیاز به مط
. باشددوزهاي متفاوت می

اي قلبی هنشان داده است که آزاد شدن آنزیممطالعات 
- به بافت قلب و زمینهرسانیکی از مهمترین علل آسیب
بر).18و 17، 6(باشدها میساز انواع متعددي از آریتمی

هابی، ن اثرات ضد التااساس مطالعات برخی از محقق
رپرفیوژن _انفارکت در مدل ایسکمیۀناحیةاندازةکاهند

ویژهههاي آبی و باکسیدانی عصارهو خواص آنتی
بنابراین ). 20- 17(تالکلی زالزالک مشاهده شده اس_آبی

ةآریتمی عصاراثر آنتی،با توجه به نتایج این مطالعه

هاي به علت کاهش یونالکلی زالزالک احتماالً_آبی
میوکارد قلب، ناشی از خواص کلسیم در دسترس سلول

. هاي آزاد آن استرادیکالةکننداکسیدانی و جمعآنتی
ریکاوري پتانسیل عمل و مدت زمانةافزایش طول دور

هاي  آریتمیةهاي خاتمه دهندبه عنوان یکی از مکانیسم
آمیودارون به عنوان یکی از مهمترین ). 15،21(قلبی است

شود که از طریق بلوك روهاي ضدآریتمی محسوب میدا
عمل، باعث کاهش پتانسیل 3کانالهاي پتاسیمی در فاز 

قلبی لذا در درمان بیماران،شودها میدرصد وقوع آریتمی
اثربخشی ۀدارد و در این مطالعه جهت مقایسکاربرد
همانگونه که ). 21(کار برده شد هزالزالک بةعصار

آریتمی مانند داروي آنتیعصاره ه،مشاهده شد
ها در هنگام رون، باعث کاهش درصد وقوع آریتمیآمیودا

زالزالک ةعصاربنابراین احتماالً. گردیدCaCl2مواجهه با 
در پیشگیري از بیماریهاي می مشابه آمیودارون با مکانیس
دسترسی به مکانیسم دقیق اثر . باشدمؤثرتواند قلبی می

زالزالک نیاز به مطالعات وسیعتري در سطح ةعصار
. قلبی و کانالهاي وابسته داردۀهاي عضلسلول
گیرينتیجه

In vivoصورت هزالزالک بةالکلی میو_آبیةعصار

باشد و مصرف آن در افراد سالم آریتمی مینتیداراي اثر آ
ي بر تعداد ضربان قلب و یا ولتاژ کمپلکس تأثیرنیز 

QRSآمده، به نظر میبا توجه به نتایج به دست. ندارد -

رسد که با مطالعات تجربی بیشتر و بررسی مکانیسم اثر 
- زالزالک در افرادي که بیماريةمیوةآن، بتوان از عصار

-هاي قلبی میقلبی دارند و مستعد آریتمیايهاي زمینه
هاي بیماريةکنندطبیعی پیشگیريةباشند به عنوان ماد

. قلبی استفاده نمود
قدردانی

PRC-126از طرح تحقیقاتی مستخرجحاضرۀمقال

لوژي و وسیله از مرکز تحقیقات فیزیوبدین. باشدمی
آوري دانشگاه علوم معاونت توسعه، پژوهش و فن

شاپور اهواز براي حمایت و پشتیبانی مالیپزشکی جندي
.یمیاین پژوهش تشکر و قدردانی می نمااز
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Protective Effect of Hydroalcoholic Extract of Hawthorn Fruit on
CaCl2-Induced Arrhythmias in Rat

Mahin Dianat1*, Ghidafeh Akbari2

Abstract
Background and Objective: Antioxidant agents play an
important role in prevention and protection in heart diseases,
therefore, are used as medicinal plants in traditional medicine.
Hawthorn fruit extract, with strong antioxidant properties, has
been used effecively in treatment of many diseases. The aim of
this study was to investigate the protective effect of
hydroalcoholic extract of Hawthorn fruit on CaCI2-induced
arrhythmias in rat.
Subjects and Methods: Male Sprague Dawley rats divided in
control, amiodarone (10 mg/kg, iv) and Hawthorn-extract
groups receiving either saline solution (1ml/kg/day, by gavage)
or hawthorn extract (100 and 200 mg/kg/day, by gavage)
respectively for 10 days. Both groups before experiments and
10 days later lead II electrocardiogram was recorded for
calculating electrophysiological parameters such as QRS
complex. CaCI2-induced arrhythmia was used for evaluation of
possible antiarrhythmic calcium antagonistic effect. The
arrhythmia was produced by i.v. injection of a CaCl2 2.5%
solution (140 mg/kg) and percentage of ventricular premature
beats (VPB), ventricular fibrillation (VF)  and ventricular
tachycardia (VT) were recorded in hawthorn groups and was
compared to control and amiodarone (10 mg/kg, iv) groups.
Results were analyzed by using one-way ANOVA, Fisher and
student t-test. P<0.05 was considered as significant level.
Results: The inotropic and chronotropic effect was not
significant with hawthorn extract after 10 days administration.
Hawthorn extract displayed antidysrhythmic effects on CaCl2-
induced arrhythmia compared to control group by significant
reduction of VPB, VF and V.tac, comparable to that of
amiodarone.
Conclusion: The results of present study such as significant
decrease in VPB, VF and V.tac in hawthorn groups showed
antiarrhythmic properties of hawthorn fruit extract as a
preconditioning agent and suggest the protective effect of
hawthorn extract in heart disease comparable to amiodarone.

Keywords: Hawthorn fruit hydroalcoholic extract, induced
arrhythmias, inotropic effect, amiodarone.
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