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     پژوهشی  
  
  
  ازنــــــدرانـکــــــی مــــــــوم پـزشـلـشـــــگاه عـــه دانـلــــمج

    )20 -29    ( 1386ل  سا    آذر و دی     61  شماره   دهم هفدوره 

20  1386آذر و دی  ، 61هم ، شماره هفد      دوره                                                             مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                        

پتاسیم وابسته به انرژی در اثرات عصاره هیدروالکلی -نقش پمپ سدیم
  ریشه گزنه بر روی گره دهلیزی بطنی جدا شده خرگوش نر

  

   (.M.D)*** عباس میرعباسی   (.Ph.D)** محسن نایب پور        (.Ph.D) *+ وحید خوری
  (.M.D)*****     عارف صالحی  (.Ph.D)**** محمد آزادبخت

 
  چکیده
هـا و    مطالعات قبلی بیانگر اثرات قلبی و عروقی گیاه گزنه از قبیل کاهش فشار، گـشاد کـردن شـریان                   : و هدف ه  سابق

همچنین خاصیت مهارکننـدگی     . بطنی شناخته نشده است    -اثرات اینوتروپ بر روی قلب است ولی اثرات آن روی دهلیزی          
  . از گزنه گزارش شده است K ATPase– Na پمپ 

 باشـد  مـی  بطنـی  -تعیین اثرات عصاره ریشه گزنه بر روی خواص پایه و کارکردی گره دهلیـزی             ) 1لعههدف از این مطا   
  .باشد می مقایسه آن با وراپامیل و اوبائین وتعیین مکانیسم اثرات گزنه )2

با  )kg1-3/1( های نر نژاد نیوزلندی ها خرگوش زمایشآ در تمام .این مطالعه از نوع تجربی است : ها مواد و روش
در .  شد گروه جداگانه انجام3 ایزوله در شرایط مناسب آزمایشگاهی و در گره دهلیزی بطنیاستفاده از تکنیک پرفیوژن 

بر روی خواص الکتروفیزولوژیک گره  ) گرم در لیتر4/0 و 2/0( ریشه گزنهگروه اول به صورت قبل و بعد عصاره  الکلی 
 25/0با غلظت  اوبائین در حضور ریشه گزنهدر گروه دوم  .)=6N( دهلیزی بطنی خرگوش مورد مطالعه قرار گرفت

های تحریکی  پروتکل. مورد آزمایش قرار گرفت) =N 6(  میکروموالر1/0 و در گروه سوم وراپامیل )=N 6( میکروموالر
)Wbcl; Recovery, Facilitation, Fatigue (یزوله مورد برای بررسی خواص الکترو فیزیولوژیک در گره دهلیزی بطنی ا

  .تمام نتایج به صورت میانگین خطای استاندارد نشان داده شده است. استفاده قرار گرفت
از ) AVCT(، زمـان هـدایت      )180± 2/15 تـا  7/150 ±3/4از  (داری در ونکباخ     در حضورگزنه افزایش معنی    : ها  یافته

اثـرات مقایـسه    .  میلی ثانیه شد   AH (9/0± 6∆( و در زمان خستگی      149±6/20 تا   125 ±13 از   ERPو   54±7/1 تا   5/2±44
ریشه گزنه در مقایسه با وراپامیل بیانگر اثرات مهارکننده کمتری از ریشه گزنـه میباشـد بطوریکـه زمـان تحریـک ناپـذیری                        

  .همچنین گزنه توانست رفتار الکتروفیزیولوژیک مشابهی را نسبت به اوبائین نشان دهد . وراپامیل می باشد درصد40گزنه 
اثرات عصاره الکلی ریشه گزنه بر روی خواص الکتروفیزیولوژیک یک گره دهلیزی بطنی بیانگر نقش  : استنتاج

پتاسیم -تواند احتمال نقش پمپ سدیم باشد که شباهت الکتروفیزیولوژیک آنبا اوبائین می دورموتروپ منفی این گیاه می
  .بطنی مطرح کند -یزیوابسته به انرژی را در اثرات مهاری گزنه برروی گره دهل

  

  آریتمی گره دهلزی بطنی، عصاره الکلی ریشه گزنه، خواص وابسته به سرعت، :واژه های کلیدی 
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی گلستانعروق   ومرکز تحقیقات قلبدانشیار فارماکولوژی، متخصص  *
  E-mail: vaph99@yahoo.com         دانشگاه علوم پزشکی گلستان،گلستانب و عروق مرکز تحقیقات قل ،ده پزشکی فلسفیدانشک -گرگان :ول ئمولف مس  +         

   دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشیارفارماکولوژی، متخصص  **
  دانشگاه علوم پزشکی گلستانعروق   ومرکز تحقیقات قلب ، پزشکییدانشجو ***

  مازندراندانشگاه علوم پزشکی  علوم دارویی تحقیقاتمرکز  )استاد(عضو هیأت علمی ، متخصص فاماکوگنوزی ****
  دانشگاه علوم پزشکی گلستانعروق  ومرکز تحقیقات قلباستادیار  قلب و عروق،متخصص  *****

  23/8/86:              تاریخ تصویب30/2/86:             تاریخ ارجاع جهت اصالحات 2/10/85: دریافت تاریخ 
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 عصاره الکلی ریشه گزنه

  

21  1386آذر و دی  ، 61هم ، شماره هفد      دوره                                                             مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                         

  مقدمه
گیاه علفی، چند ساله با ) Urtica dioica( گزنه

 محل روش  است وهای سبزروشن و پوشیده از پرز برگ
آن شمال وشمال غرب و مرکز ایران، آذربایجان، 

  .)1(باشد گلستان می ،مازندرانلرستان، بوشهر، 
اثرات دیورتیک، دفع کننده سدیم و کاهنده فشار 
خون قوی از انفوزیون داخل وریدی عصاره آبکی گیاه 

 در طب .)2( دیده شده استوش صحرایی در مگزنه
سنتی کشورمراکش عصاره آبکی آن جهت درمان فشار 

 اقای تستایدر مطالعه دیگری . )3(خون کاربرد دارد
وتروپ منفی، گشاد کننده عروق و کاهنده ناثرات ای

ولی ریشه گیاه گزنه نفشار خون از عصاره آبکی و متا
نیتریک  افزایشگزارش شده که مکانیسم آن از طریق 

گیاه گزنه  .)4(بود و باز کردن کانال پتاسیم اکساید
دارای اثرات هیپوتاتسیو، برادیکاری، دیورتیک مشخص 

 در موش بیهوش شده تزریق عصاره گیاه در .)2(باشد می
سبب اثرات ) 24mg/kg/h(و زیاد) 4mg/kg/h(دوز کم

 که در ،گشادکننده عروق و کاهنده فشارخون می باشد
. میگرددحتی سبب ایست قلبی  )24mg/kg/h(دوز باال

علت اثرات گیاه در رابطه با اثرات مستقیم قلبی و یا 
در مطالعات . )4(باشد مستقیم کلیوی می اثرات غیر

Invitroگرم در 2 تا 1 در دوزهندروف و در مدل ال نگ 
لیتر گزنه سبب کاهش ضربانات قلبی و فشار پرشدن 

سبب ایست کامل ) 5g/L(در دوز باال . شود بطن چپ می
مستقیم گزنه  مکانیسم این اثرات را در تاثیر وقلبی شده

دانند که غیر قابل برگشت  های قلبی می بر روی سلول
عصاره آلی  در موجودترکیبات استروئیدی  .)3(باشد می

 Na+-K+-Atpaseند سبب مهار پمپ نتوا ریشه گزنه می
آنتی همچنین اثرات  .)5(دنهای پروستات شو در سلول

های آراد از  اکسیدانت و خاصیت جمع آوری رادیکال
ترکیباتی . )13(عصاره ریشه گزنه گزارش شده است
ها،  ها، لیگنان همچون اسیدهای چرب، فنیل پروپان

ها از ریشه گزنه  ها، ترپنوییدها، استرول کومارین
از استروییدها ترکیباتی مانند . جداسازی شده است

ترول،کلستان دیول،کامیسترول، پتاسیتوسترول، استیگماس
دوکسترول و همچنین گلیکوزیدهای وابسته به این 

ضمناً آگلوتینین و پلی . ها شناسایی شده است استرول
. )14(باشند ساکاریدها از ترکیبات مهم ریشه گزنه می

 الکلی حقیق حاضر با هدف مطالعه اثرات بالقوه عصارهت
 -گره دهلیزی بر روی خواص الکتریکی گیاه گزنه ریشه

نتایج این تحقیق . طنی ایزوله خرگوش نر طراحی گردید
ریشه تواند عالوه بر تعیین اثرات فوق نقش عصاره  می

 قلبیهای   را در جلوگیری و یا درمان آریتمیگزنه
  .مشخص کند

  

  مواد و روش ها
  :جمع آوری گیاهان

 در 1383ریشه گیاه گزنه تحت آزمایش در بهار 
گیاه در استان گلستان در حوالی س اسانمزروعی واحد 

برداشت شد بدین ترتیب پس از نمونه شرق گرگان 
دانشکده  (Urtica.dioicaگیری و تعیین گونه 

 به آن (Voucher) کد هرباریومی ،)داروسازی ساری
کلیه مواد تشکیل دهنده تیرود ). 1-77-5( تعلق گرفت

 اسپانیا، وراپامیل از شرکت Darmstadtاز کارخانه 
  .رازی ایران وائوبائین ازشرکت سیگما تهیه شد

  

  :نحوه تهیه عصاره 
 ابتدا با گیری با استفاده از روش سوکسوله عصاره

.  انجام شد درصد60  اتانول سپسحالل اتر دو پترول و
 ساعت و 4 اترودویترول جهت چربی زدایی به مدت از

 درصد جهت تهیه عصاره 60سپس عصاره گیری با اتانل 
عصاره حاصل از .  ساعت انجام شد6ظر به مدت مورد ن

 درصد توسط دستگاه روتاری اوایواتور تغلیظ و 60تانل 
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   و همکارانوحید خوری                                   پژوهشی  
  

22  1386آذر و دی  ، 61هم ، شماره هفد      دوره                                                              مازندران                        مجله دانشگاه علوم پزشکی 

.  به صورت پودر در آورده شدfreeze dryingبه وسیله 
 Dried extractجهت استاندارد سازی عصاره، راندمان 

بــه روش (و همچنیــن میــزان پلــی ســاکاریدهــا 
سط روش لیبرمن بورشارد، یا اسکیکتروفتومتری، تو

به روش موریس (های عصاره  میزان استرولو  )15(نانومتر
 ابتدا پلی ساکاریدهای Morris & Dayton)و دایتول 

 با کمک اسیدسولفاریک غلیظ موجود در عصاره
موجود در معرف آنترون به منوساکارید هیدرونیز شده و 
د منوساکاریدهای حاصل در ترکیب با آنترون ایجا

ناحیه مربی جذب نمایند که در  کمپلکس رنگی می
این مطالعه ابتدا منحنی استانداردکمپلکس  در. دارند

  طول موج  حاصل از واکنش گاالکتوزآنترون در
nm 620 براساس غلظت گاالکتوز به میزان جذب رسم 

گردید و سپس میزان پلی ساکاریدهای عصاره ریشه 
رد براساس گاالکتوز به گزنه با استفاده از منحنی استاندا

  .دست آمد
  

  :آزمایشات فارماکولوژیک
کلیه اصول اخالقی مطابق با اصول کار با حیوانات 
آزمایشگاهی مصوب دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

های انجام شده از خرگوشهای  در آزمایش .شدانجام 
کیلوگرم 1-5/1 در محدوده وزنی نژاد نیوزلندینر

و پنتوباربیتال  )mg/kg/IV5( استفاده شد که با هپارین
بیهوش  پیش درمانی شده و پس از )mg/kg/IV35(سدیم
 بعد از باز کردن قفسه سینه قلب جدا شده و  وشدن

 - گستره بافتی شامل دهلیز راست نواحی گره دهلیزی
 را از آن جدا کرده و به دهلیزیبطنی و سپتوم بین 

 هایی بر روی یک توری داخلی تیرود در کمک سوزن
مدار داخلی ثابت کرده و توسط محلول تیرود به طور 

 .نمودیمتغذیه میلی لیتر در دقیقه  200پیوسته با سرعت 
همچنین با استفاده از یک کانول پرفیوژن کرونر با فشار 

70-80 mmHg 12-10 و جریان کرونر ml/min بر قرار 
 - گره سینوسی توسط الکترود دو قطبی از نواحی کرده و

 و سرعت ضربانات گرفته شددسته هیس ثبت دهلیزی و 
 و سپس به کمک الکترود گردیدپایه قلب را مشخص 

 در دهلیز گره سینوسی دهلیزیحاشیه  تحریکی که در
، قلب را با سرعتی باالتر از سرعت داشتراست قرار 

های   و پروتکلنمودهپایه ضربانات قلب تحریک 
 اقل یکحد(تحریکی بعد از تطبیق قلب با محیط جدید 

در عدم حضور و در حضور دارو تکرار و نتایج  )ساعت
محلول تیرود اکسیژنه شده توسط . شدندرا با هم مقایسه 

با  ) درصد5(و دی اکسید کربن  ) درصد95(اکسیژن 
 pH)4/7± 1/0(درجه سانتیگراد و 37±1/0درجه حرارت

لیتر دریک مدار بسته توسط پمپ پریستالتیک  6با حجم 
محتوای  .نموداز دو طریق تغذیه  ته بافت راطور پیوسه ب

  :: (mM/L) محلول بر حسب میلی موالر شامل 
NaCl 128 ( ),           KCl  7/4 ( ) ,          CaCl2 (2),  

MgCl2 (1) ,           NaHCo3,( 25  ),  

NaH2Po4 ( 0/7 ),  Dextrose 1/11(  ). 
  

  :پروتکل های تحریکی 
   :مفاهیم پایه عبارتند از
 بنا  :(Wenckbach cycle length) شاخص ونکباخ

ای ناشی از   گره-به تعریف بلوک درجه سوم دهلیزی
افزایش در سرعت تحریک دهلیزها اطالق شده و شروع 

  .شود  بلوک به عنوان زمان ونکباخ ثبت می
 درطی این پروتکل :(Recovery)ریکاوریپروتکل 

ارس  یک تحریک ن(BCL) پایه تحریک 10بعد از 
به بافت اعمال شده و پاسخ آخرین تحریک ) آزمایشی(

 A2H2  به صورت فاصله-پایه نسبت به تحریک تأخیری
رسم ) زمان ریکاوری (H1A2 در برابر )زمان هدایت(

  . شود می
 رـــؤثـــــری مـــــــک ناپذیـــریـــان تحـــــزم

(Effective refractory period =ERP): ترین    طوالنی
که   قبل از آن(A1A2)ه دو ثبت متوالی از دهلیزها فاصل

  .ای برسیم   گره-به بلوک دهلیزی
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  عصاره الکلی ریشه گزنه

  

23  1386آذر و دی  ، 61هم ، شماره هفد      دوره                                                             مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                         

 ردیــــارکـــری کـــذیــک ناپـــریــان تحــــزم
(Functional refractory period =FRP) :ترین   کوتاه

 که در طی (H1H2) دسته هیسفاصله دو ثبت متوالی از 
  .آید یک پروتکل تحریکی به دست می

های مورد نظر باید  بل از شروع آزمایش قلبق
دقیقه از نظر جریان عروق کرونر،  30حداقل به مدت

 و شاخص ونکباخ پایدار ای گره -زمان انتقال دهلیزی
  .شده باشد

دار در هر یک از پارامترهای  در صورت تغییر معنی
پروتکل و . شد فوق قلب مورد نظر کنار گذاشته می

ایداری الکتروفیزیولوژی قلب نکباخ به عنوان شاخص پ
در طول آزمایش در نظر گرفته شده، این پروتکل قبل و 

و در انتهای آزمایش بعد از   کردن داروهبعد از اضاف
شد و میانگین تغییرات حاصل   قلب اجرا مییشستشو

برای نمونه های به کار رفته در این آزمایش حد اکثر 
  .بود  میلی ثانیه 2±4/7

  
  :طراحی آزمایش 

که در طی آن اثرات  های مقدماتی براساس آزمایش
 بر روی زمان ونکباخ و عصاره الکلی ریشه گیاه گزنه

ای و تعداد ضربانات قلب، آزمایش  زمان هدایت گره
 4/0 و 2/0( های مختلف عصاره ریشه گزنه غلظت. شد

  . جهت آزمایشات بعدی انتخاب گردید)گرم در لیتر
 3در  نترل و داروطراحی آزمایش شامل مراحل ک

رل، ـه کنتـه بود، در مرحلـورت جداگانـری به صـس
های تحریکی در حضور تیرود انجام گرفت،  پروتکل

های مختلف عصاره ریشه  غلظتسپس در سری اول 
 به مدار به صورت تراکمی )گرم در لیتر4/0 و 2/0( گزنه

دقیقه در تماس با  20اضافه گردید که به مدت حداقل 
 میکرو  25/0  غلظتسری دوم در .)=6N( قلب بود

  تکرار گردیدریشه گزنه مقایسه با جهت اوبائین موالر
)6 N= .( وراپامیلمیکرو موالر 1/0 غلظتدرسری سوم  

بائین به ائو ).=N 6( تکرار گردیدبه عنوان کنترل مثبت
 -عنوان یک داروی شناخته شده مهارکننده پمپ سدیم

مقایسه رفتار کیفی عصاره پتاسیم وابسته به انرژی جهت 
 پتاسیم وابسته به -ریشه گزنه و اثبات مهار پمپ سدیم

انرژی به کار رفت و ورایامیل جهت مقایسه اثرات 
  .کارایی عصاره گیاه اضافه شد مهاری ریشه گزنه و تعیین

 از عصاره الکلی ریشه گیاه گزنهجهت رقیق کردن 
 میانگین تمام نتایج به صورت. حالل تیرود استفاده شد

 جهت مقایسه بین .خطای استاندارد نشان داده شده است
 wilcoxon signedگروه کنترل و دارو، از آزمون 

ranks test   و در چند گروه از تست آنالیز واریانس
های غیر خطی نیز با کمک  آنالیز منحنی. استفاده شد

 . انجام گرفتMarquardt وتکنیک Statgraphافزار  نرم
 گزارش شد و Mean ± SEها به صورت  کلیه داده

وایانس دو تست آنالیز وسیله مقایسه بین چند گروه به 
دار در نظر   به عنوان معنیP<0.05 طرفه انجام گرفت

  .گرفته شد
  

  یافته ها
های فیتوشیمیائی بر روی ریشه گیاه گزنه  آزمایش

ها با استفاده از  استرول برای تعیین مقدار پلی ساکاریدها،
 ).1شماره جدول(های اسپکتوفتومتری انجام گرفت روش

باقیمانده  خارجی، مواد(آن تست های دیگر نیز عالوه بر
   . انجام شد)خشک

  
 .استروئیدها و تانن به عنوان مهمترین اجزا تشکیل دهنده عصاره می باشد.  نتایج آنالیز فیتوشیمیایی عصاره اتانولی ریشه گزنه: 1 شماره جدول

  

Test 
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Alkaloids 
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Tannins 

 
Flavonoids 

 
Carotenoids 

 
Saponin 

Urtica dioica 
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 گرم 4/0 و 2/0های   در غلظتعصاره ریشه گزنه
 شد ، FRP , ERP, AH, WBCLدر لیتر سبب افزایش 

 گرم در لیتر مشاهده 4/0که بیشترین اثرات در غلظت 
 گزنه در 2 شماره مطابق جدول) 2اره  شمجدول(گردید

 میلی ثانیه و در 7 گرم در لیتر سبب افزایش2/0غلظت 
میلی ثانیه در  3/29 گرم در لیتر سبب افزایش 4/0غلظت 

دار   معنی4/0 تفاوت در غلظتاین شد که ونکباخزمان 
 توسط FRP و ERPهمچنین زمان ). P>05/0(بود 

ه افزایش فوق های مختلف گزنه افزایش یافت ک غلظت
. )2شماره ، جدول >P 05/0(دار بود از نظر آماری معنی

 میلی AH (2±7/45( بطنی -زمان هدایت گره دهلیزی
ثانیه در حالت کنترل بود که بعد از اضافه کردن غلظت 

 ، و بعد از اضافه 48±8/1ه به ـر گزنـرم در لیتـ گ2/0
د که ـ رسی54±7/1تر به ـرم در لیـگ4/0ظت ـکردن غل
 زمان هدایت ).P>05/0(دار بود   معنی4/0 در غلظت

داری  به صورت معنی 4/0  در غلظت)AHmin(حداقل 
که زمان هدایت  درصورتی). >05/0P(افزایش پیدا کرد

 جدول( داری نشان داد  معنیافزایش) AHmax(حداکثر 
  اثرات بنابراین این نتایج بیانگر).1و شکل  3 شماره

  تقریبا اثراتو گزنه یشه روابسته به سرعت عصاره
های پایین و باالی تحریکات  سرعت یکنواخت آن در

ه صورت انتقال به سمت باال این اثر ب. باشد قلبی می
تظاهر پیدا   و منحنی تحریک ناپذیریمنحنی ریکاوری

  .)2 شماره و شکل 1 شماره شکل( کرد
  
   بر روی پارامترهای پایه گره دهلیزی بطنیه گزنهعصاره الکلی ریشه گیا های مختلف  غلظتاثرات : 2 شماره جدول

  

  AH(msec) WBCL(msec) ERP(msec) FRP(msec) 

  173±8/14  25/125±8/13  7/150±3/4  7/45± 2  )ریشه گزنه(کنترل
  2/182±9/13*  136±93/15*  5/157±2/3  48±8/1  گرم در لیتر2/0ریشه گزنه با غلظت
  3/193±5/8*  149±6/20*  180±2/15*  54±7/1* گرم در لیتر 4/0ریشه گزنه با غلظت

  160±5/9  108±8/6  143±7/5  42±7/3  )وراپامیل(کنترل
 213±3/12* 139±2/10* 225±3/4* 67±7/4*  میکروموالر1/0وراپامیل 

  

 msec:میلی ثانیه
AH:زمان هدایت دهلیزی گره ای   

ERP :زمان تحریک ناپذیری موثر  
WBCL: زمان ونکباخ  

FRP :اپذیری کارکردیزمان تحریک ن  
  با استفاده از           P<0.05*   در مقایسه با کنترل

     wilcoxon signed ranks test :تست آماری مورد استفاده
  

   بر روی پارامترهای پایه گره دهلیزی بطنیو اوبائین) گرم در لیتر4/0غلظت ( عصاره الکلی ریشه گیاه گزنهاثرات مقایسه  : 3 شماره جدول
  

  AH(msec) WBCL(msec) ERP(msec) FRP(msec) 

  173±8/14  25/125±8/13  7/150±3/4  7/45± 2  کنترل
  3/193±5/8*  149±6/20*  180±2/15*  54±7/1* لیتر/ گرم4/0گزنه با غلظت

  5/161±5/14  5/103±5/19 5/153±5/16  53±4 کنترل
  5/172±5/17* 122±16*  200±2/9**  6/61±5/5**  میکروموالر25/0اوبائین

  

  ERPثال به عنوان م.بر حسب درصدگرم در لیتر 4/0 غلظت در عصاره الکلی ریشه گیاه گزنه اوبائین بااختالف اثرات : گزنه∆
    ). به معنی اثرات کمتر گزنه نسبت به اوبائین است–به معنی اثرات بیشتر و  (+. استERPبیشتر از اوبائین در افزایش % 29به این معنی است که اثرات گزنه%+ 29

 msec:میلی ثانیه
AH:زمان هدایت دهلیزی گره ای                             ERP :زمان تحریک ناپذیری موثر    

WBCL:                         زمان ونکباخ                  FRP :زمان تحریک ناپذیری کارکردی  
*P<0.05و **P<0.01  در مقایسه با کنترل       

   wilcoxon signed ranks test :تست آماری مورد استفاده
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 ریکاوریبرروی منحنی های مختلف اوبائین  عصاره الکلی ریشه گیاه گزنه و غلظت  گرم در لیتر4/0و2/0های   اثرات غلظتمقایسه : 1 شماره شکل
  .تقال سمت باال و راست منحنی ریکاوری مشابه اوبائین است رفتار گزنه در ان.گره دهلیزی بطنی

:A1A2،زمان بین دو تحریک متوالی :A2H2زمان هدایت گره ای.  
Oua : اوبائین  

Ro-urtica  =عصاره الکلی ریشه گیاه گزنه   
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ریشه گیاه .  برروی منحنی تحریک ناپذیری گره دهلیزی بطنییشه گیاه گزنهعصاره الکلی ر  گرم در لیتر4/0و2/0های اثرات غلظت  :2 شماره شکل
  .  سبب افزایش در زمان تحریکناپذیری کارکردی می شودگزنه

Ro-urtica  =عصاره الکلی ریشه گیاه گزنه   
 :A1A2،زمان بین دو تحریک متوالی:H1H2زمان بین دو ثبت متوالی از هیس.  
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 در افزایش خستگی های مختلف اوبائین عصاره الکلی ریشه گیاه گزنه و غلظت  گرم در لیتر4/0و2/0های   اثرات غلظتایسهمق : 3 شماره شکل
)AH.( است وکمتر از آنمشابه اوبائین  افزایش خستگی رفتار گزنه در . 

Ro-urtica  =عصاره الکلی ریشه گیاه گزنه   
  

 الکلی ریشه عصاره های مختلف  غلظتاثرات : 4 شماره جدول
  منحنی ریکاوری بر روی پارامترهای گیاه گزنه

  

   2/0لظتغگزنه با  کنترل 
  گرم در لیتر

   4/0گزنه با غلظت
  گرم در لیتر

AH min(msec) 5/2±44  5/1±48  *7/1±54  
AH max(msec) 2/26±103  5/30±3/114  *4/8±8/141  

  

AH min :بی حداقل میزان هدایت در سرعت های آهسته ضربانات قل  
AH max :حداقل میزان هدایت در سرعت های سریع ضربانات قلبی  

*P<0.05     میلی ثانیه                   در مقایسه با کنترل:msec 
  wilcoxon signed ranks test :تست آماری مورد استفاده

  
  

 4/0غلظت عصاره ریشه گزنه در مقایسه اثرات 
مهار کننده بیشتری  با اوبائین بیانگر اثرات گرم در لیتر

ناپذیری موثر و کارکردی و اثرات  در زمان تحریک
مهارکننده کمتری در زمان ونکباخ از گزنه در مقابل 

باشد، بدین صورت که اثرات عصاره ریشه  اوبائین می
  درصد5/64 گزنه در این غلظت در مورد زمان ونکباخ

  .)4جدول شماره (باشد اثرات اوبائین می
 1/0  با غلظت وراپامیلاضافه کردننتایج حاصل از 

 در غلظت وراپامیلمیکروموالر بیانگر این نکته است که 
های  داری در شاخص به کار رفته سبب افزایش معنی

 بطنی، زمان تحریک ناپذیری -زمان هدایت دهلیزی

 مؤثر، زمان تحریک پذیری کارکردی و ونکباخ گردید
سیرسریع و اثرات آن بر روی مسیرآهسته بیشتر از م

 کمتریمهاری  توانست اثرات گزنه عصاره ریشه. باشد می
در مقایسه با وراپامیل ایجاد کند به عنوان مثال اثرات 

 گرم در لیتر 4/0 درغلظت عصاره ریشه گزنهدپرسانت 
 2/33،ای گره -بر روی پارامتر زمان هدایت دهلیزی

  .باشد راپامیل می ودرصد
 تسهیلان  سبب افزایش میزگزنهریشه عصاره 

 3/10±9/0به  33/3 ±45/0 ازتسهیل مقادیر . گردد می
رای ـن اجـهمچنی .)P>05/0( افتـ یدار یـمعنزایش ـاف

 زنهـگ ی ریشهـ الکلارهـپروتکل خستگی در حضور عص
که در  به طوری .گردید سبب افزایش میزان خستگی

 افزایش 6±9/0 گرم در لیترمیزان خستگی 4/0 غلظت
  .)3 شماره  شکل،P >05/0(دار یافت  معنی

  

  بحث
که  دهد کلی نتایج این تحقیق نشان می طور به

 وابسته به  غیر در یک مدلگزنه الکلی ریشهعصاره 
  و وابسته به سرعت) گرم در لیتر4/0 و 2/0( غلظت

ه ــک پایــروفیزیولوژیــلکتاای ـرشن پارامترهـب دپـسب
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)FRP,AH,WBCL,ERP (ره ــرعت گــه به ســو وابست
 وراپامیل اثرات گزنه در مقایسه با .شود دهلیزی بطنی می

وابسته  -پتاسیم -کمتر بوده و الگوی مهاری پمپ سدیم
عنوان ه  گره دهلیزی بطنی ب.دهد به انرژی را نشان می
های فوق بطنی با مکانیسم ناشناخته  مرکز کنترل آریتمی

 طالعات اخیر نشان داد که سه خاصیت ذاتی م.)9(باشد می
توانند رفتار گره  می )خستگی تسهیل و ریکاوری،(گره 

 .)13(های فوق بطنی تفسیر کنند را در زمان آریتمی
مطالعات قبلی در مورد اثرات اینوتروپ و کرونوتروپ 

 .)2-5(گزنه تائیدکننده نتایج تحقیق حاضر است گیاه منفی
اند که منحنی هدایت گره  مطالعات اخیر نشان داده

مجزا تشکیل شده  از دو قسمت کامالً دهلیزی بطنی 
  در ضربانات آهسته دهلیزیقسمت صاف منحنی. است

 بیانگرهدایت در مسیر سریع و قسمت با شیب تند منحنی
 بیانگر هدایت درمسیر آهسته در ضربانات سریع دهلیزی

اثرات گیاه بیانگر  یک، با توجه به شکل .)6(باشد می
قسمت ( مسیر سریع  بر رویعصاره گزنهتاثیر دپرسانت 
) شیب تند منحنی(نسبت به مسیر آهسته ) ابتدای منحنی

دار  افزایش معنی 3شماره  با توجه به جدول .باشد می
منعکس کننده اثرات ) AHmin(مقدار هدایت حداقل 

های ترانزیشنال قسمت  سلول( گیاه بر روی مسیر سریع
  غیر که افزایشکه در حالی است) قدامی کامپکت نود

عدم بیانگر  )AHmax(دار زمان هدایت حداکثر  نیمع
شنال یهای ترانز گیاه در مسیر آهسته و سلولتاثیر عصاره 

عصاره ریشه  مقایسه اثرات .باشد  گره میخلفیقسمت 
 با اوبائین بیانگراین نکته های به کار رفته غلظتگزنه در 

است که رفتار الکتروفیزیولوژیک ریشه گزنه مشابه 
اشد به این صورت که تغئیرات مشابه در اوبائین میب

عصاره ریشه گزنه دیده  منحنی ریکاوری و خستگی از
تواند احتمال اثرات  ، که می)3و1شماره شکل ( شود می

در هر . شبه اوبائین این قسمت از گیاه گزنه را مطرح کند
حال تحقیقات بیشتری در مورد مکانیسم دقیق اثرات 

تحقیق حاضر نشان .  استعصاره الکلی ریشه گزنه الزم
- تواند به صورت مستقیم گره دهلیزی دادکه ائوبائین می

بطنی را تحت تاثیر قرار دهد اثرات دورموتروپ منفی 
در این مطالعه ارتباطی با سیستم پاراسمپاتیک ائوبائین 

که مطالعه آقای  حالی وتاثیر استیل کولین نداشت در
دهای قلبی بر روی واتانابه نشان داد که اثرات گلیکوزوئی

 اثرات -1:  بطنی به دو صورت است-گره دهلیزی
مستقیم در کاهش آمپلیتود و فاز صفر پتانسیل عمل و 

مخصوصاً ) ISI(القاء یک جریان رو به خارج موقتی 
 بطنی توسط ضربانات متعدد -هنگامی که گره دهلیزی

در طول فیبریالسیون دهلیزی قرار گرفته و دپوالریزه 
تواند بصورت افزایش مقاومت   دو تاثیر میاین. شود

داخل سلولی و متعاقب آن افزایش زمان هدایت در 
 بطنی ظاهر -گره دهلیزی های فشرده درناحیه ناحیه سلول

 همچنین آقای واتانابه افزایش ضربانات -2 .)10(شود
قلبی را به علت اثرات گلیکوزیدهای دیژیتال در افزایش 

اند این جریانات رو به داخل د جریانات رو به داخل می
های   بطنی در فیبرهای پورکنژ و ماهیچه-درگره دهلیزی

های تاخیری و آریتمی  بطنی سبب ایجاد پتانسیل عمل
  .)10(شوند می

توان تاییدی  اثرات گزنه در افزایش خستگی را می
در نقش این گیاه در جلوگیری از آریمتی فوق بطنی 

های  ونه بافتی با سرعتکرد، در پروتکل خستگی نم تلقی
. شود مختلف مشابه تاکی آریتمی فوق بطنی تحریک می

های  پذیری سلول افزایش خستگی بیانگرکاهش تحریک
 - دیستال گره و افزایش نقش محافظتی گره دهلیزی

علت زمان تحریک ناپذیری  خستگی را به. باشد بطنی می
های کامپکت نود در قسمت دیستال گره  طوالنی سلول

  .)7(دانند بطنی می -یزیدهل
وان ـه عنـه را بـرات گزنـذشته اثـات گـمطالع در

 و مشابه اوبائین Na+-K+-Atpase پمپ مهارکننده
عصاره الکلی افزایش خستگی بیانگر تاثیر .  )5(اند دانسته
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های   در قسمت دیستال وبر روی سلولریشه گیاه گزنه
 پمپ مهار باشد، در قسمت کامپکت نود می) N(ای گره

درطی تاکی کاردی پتاسیم وابسته به انرژی  -سدیم
را نیز به دهلیزی به علت افزایش پتاسیم خارج سلولی 
 ،)12(کنند عنوان مکانیسم محتمل خستگی مطرح می

 با مهار این پمپ سبب افزایش گزنهبنابراین ممکن است 
  .خستگی شده باشد
های قسمت پروگزیمال گره در زمان  نقش سلول

های قسمت دیستال گره  اپذیری موثرو سلولتحریک ن
در زمان تحریک ناپذیری کارکردی توسط آقای بیت و 

عصاره مقایسه اثرات . )8(همکاران ثابت شده است
و اوبائین بیانگر آن است که اثرات  گزنه الکلی ریشه

گزنه در شاخص تحریک ناپذیری کارکردی بیشتر از 
های  د و سلولهای کامپکت نو سلول .باشد اوبائین می

ترانزیشنال قسمت قدامی آن در مکانیسم زمان تحریک 
توان نتیجه  لذا می. )6(باشند کارکردی مطرح میناپذیری 

گیری کرد که نقش این گیاه در مقایسه با اوبائین عمدتا 
کامپکت نود مطرح است در سلولهای قسمت دیستال و 

 بنابراین ،تا در قسمت پروگزیمال گره دهلیزی بطنی
  تواند پتانسیل ضدآریتمی بیشترو با عوارض کمتر در  می

  

  .مقایسه با اوبائین داشته باشد
در ارتباط با رابطه بین اجزای تشکیل دهنده عصاره 
ریشه گزنه و رفتار الکتروفیزیولوژیک دیده شده 

توان چنین عنوان کرد که نتایج تحقیق بیانگر مقادیر  می
مطالعات . زنه استگ هزیادی از استروئیدها درعصاره ریش

اندکه اثرات موثر گزنه در کاهش التهاب  قبلی نشان داده
علت نقش مهاری استروئیدها بر روی پمپ  پروستات به

با توجه به . )5(باشد  پتاسیم وابسته به انرژی می-سدیم
که رفتار ائوبائین و عصاره ریشه گزنه یکسان است  آن
ر ایجاد اثرات ریشه توان احتمال تاثیر استروئیدها را د می

  .گزنه موثر دانست
عصاره این تحقیق برای اولین بار توانست نقش 

 را در مکانیسم محافظتی گره الکلی ریشه گیاه گزنه
های فوق بطنی نشان دهد،  دهلیزی بطنی در برابر آریتمی

مسیرهای  ر گیاه د غیرانتخابینتایج تحقیق بیانگر اثرات
وابسته  صورت افزایشه باشدکه ب گره میسریع و آهسته 

) تسهیل و خستگی(سرعت پارامترهای پایه وکارکردی به
 مکانیسم سلولی  شناختتحقیقات بیشتر جهت. ظاهر شد
های   و تاثیر سیستمگزنه عصاره الکلی ریشه گیاهعملکرد 
  .باشد الزم میگزنه   برعملکردمختلف
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