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چکیده
دیابتی،ضداثراتنظیرزیاديفارماکولوژیکیخواصدارايکهاستنعناعتیرهازعلفیگیاهی) Teucrium polium(کلپوره:زمینه 

واینوتروپیکاثراتنیزوفشارخونکاهندهاثراتقبیلازعروقیقلبیاثراتازمتعدديگزارشات. باشدمیدرديضدالتهابی،ضد
حضور بلوك کننده هاي کانال این مطالعه، بررسی نقش احتمالی کانال هاي کلسیمی در هدف از.داردوجودگیاهاینمثبتکرونوتروپیک

.می باشدکلپورهعصارههاي کلسیمی بر اثر گشاد کنندگی 
اثردومواولهايدرگروه. گردیدندتقسیمتایی 7گروه4بهتصادفیبطورویستارنژادرت نرسر28در این مطالعه تجربی،:هاروش

اثرسومگروهدراندوتلیوم،غیابوحضوردر) موالر10- 6(افرینفنیلازناشیانقباضبر) mg/ml8،4،2،1(عصارهتجمعیهايغلظت
عصارهتجمعیهايغلظتاثرچهارمگروهدرو) موالر10- 5(دیلتیازمحضوردرافرینفنیلازناشیانقباضبرعصارهتجمعیهايغلظت

SPSSبه منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار . گردیدبررسی)mg/ml50(هپارینحضوردرافرینفنیلازناشیانقباضبر و 13
.آزمون هاي تحلیل واریانس و تی استفاده شد

به صورت وابسته به غلظت بطور معنی داري کاهش داد اندوتلیومغیابوحضوردرراناشی از فنیل افرین اتعصاره انقباض:افته های
)001/0P< ،002/0P=( . غلظت هاي تجمعی عصاره غیر از غلظت هايmg/ml2افرین را در حضور دیلتیازم و انقباض القا شده فنیل 1و

).>001/0P(هپارین مهار کرد 
داراي اثر شل کنندگی بر عضله صاف عروق است، بنظر میرسد بخشی از این اثر از طریق مهار جریان روبه داخل کلپوره:نتیجه گیري

و بخش دیگر نیز از طریق مهار رهایش کلسیم از منابع داخل سلولی وابسته به ولتاژ و وابسته به گیرنده کلسیمی از طریق کانال هاي کلسیمی 
.  به انجام می رسد

، موش صحراییکانال هاي کلسیمیکلپوره، آئورت، اندوتلیوم، :کلید واژه ها 
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:مقدمه
بسیارامروزيانسانیجوامعدرعروقی-قلبیهايبیماريشیوع

هاياولویتجزهابیماريایندرمانوپیشگیريوباالست
اخیرهايسالدر. )1(میرود شماربههاکشورغالبدربهداشتی
ازپیشگیريودرماندرگیاهیهايدارومصرفبهگرایش
. استیافتهافزایشچشمگیريبطورجهانسطحدرهابیماري

قلبدردرفعبرايسنتیطبدربیشوکمکهگیاهانیازیکی
Teucrium(کلپوره یا چز .استکلپورهشود،میاستفاده

polium (هاايدولپهردهگلدار،گیاهانشاخهبهمتعلق
)Dicotyledoneae(،نعناسانانراسته)Lamiales (تیرهو

پایاعلفی،کوچک،نسبتاگیاهاین. باشدمی) Labiatae(نعناع
داراي ظاهر سفید پنبه اي است که سانتیمتر،30تا10ارتفاعبه

معموال در نواحی سنگالخی و ماسه زارهاي نواحی مختلف اروپا، 
منطقه مدیترانه، شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا از جمله ایران 
در نواحی مختلف شمال، غرب، جنوب و مرکز ایران و کوهستان 

دارویی آن به زمان مصرف ). 2(هاي نیمه خشک پراکندگی دارد 
بقراط و جالینوس بر می گردد و بخش دارویی آن سرشاخه هاي 

در بررسی هاي انجام شده بر روي گیاه ). 2(گلدار آن می باشد 
کلپوره مشخص شده است که این گیاه حاوي مقادیري تانن، 
ترپنوئیدها، ساپونین، استرول، فالونوئید، گلیکوزید، آلفا و بتا پینن 

ترکیب ترپنوئیدي از جمله 10وجود ). 3(سیانین است و لوکوآنتو
cedrol ،guaiolوlinalool در روغن آن مشخص شده است

تحقیقات علمی نشان داده اند که این گیاه داراي اثرات ضد ). 4(
، ضد )6(، کاهنده کلسترول و تري گلیسرید سرم )5(دیابت 
ضد ،)9(، ضد تب و ضد میکروب )8(، آنتی اکسیدان )7(التهاب 

اثر این گیاه بر ترشح . می باشد) 11(و ضد اسپاسم ) 10(درد 
اسید معده و نیز حرکات معده موش صحرایی مورد بررسی قرار 

در مورد اثرات قلبی عروقی این گیاه ). 12،13(گرفته است 
در تحقیقی اثر اینوتروپیک و . گزارشاتی در دست است

ه خوکچه هندي نشان کرنوتروپیک مثبت این گیاه بر قلب ایزول
در بررسی دیگري اثر کاهنده فشار خون و ). 14(داده شده است 

). 15(گزارش شده است در خرگوش نیز اثر اینوتروپیک مثبت آن 
در پژوهشی دیگر، اثر اتساعی عصاره آبی الکلی کلپوره بر آئورت 

در مطالعه ). 16(جدا شده موش صحرایی بررسی شده است 
در حضور گی رگی عصاره آبی الکلی کلپوره اثر گشاد کنندحاضر 

آئورت ایزوله موش ر بلوك کننده هاي کانال هاي کلسیمی ب
.  مورد بررسی قرار گرفته استصحرایی

:هامواد و روش 
سر شاخه هاي گلدار . عصاره کلپوره به روش خیساندن تهیه شد

تهیه شده از منطقه فردوس در خراسان جنوبی، بعد از ،گیاه کلپوره
پس از شناسایی علمی توسط هرباریم دانشگاه فردوسی مشهد، 

خشک شدن در سایه، آسیاب شده و بصورت پودر ریز درآمد و 
در دماي آزمایشگاه به ،درصد50در مقدار کافی الکل اتیلیک 

سپس محلول بدست آمده با. ساعت خیسانده شد48مدت 
جهت تهیه عصاره خشک، . استفاده از کاغذ صافی، صاف گردید

درجه 40ساعت در بن ماري 72محلول بدست آمده به مدت 
هاي مورد استفاده غلظت. بود٪9مقدار بازده عصاره . قرار گرفت

)mg/ml1،2،4،8 (از این عصاره خشک تهیه گردید .
روي رت هاي نر بالغ صورت برربی و مطالعه به روش تج

با محدوده (موش هاي صحرایی بالغ نر از نژاد ویستار .گرفت
تهیه شده از حیوان خانه دانشکده پزشکی ) گرم200-250وزنی 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در قفس هاي پلی کربنات بصورت 
ساعت 12درجه سانتیگراد و سیکل 20- 24چندتایی و در دماي 

ا ـوش هـم. ساعت تاریکی نگهداري شدند12روشنایی و 
موش ها با دي اتیل اتر . رسی آزاد به آب و غذا داشتندـدست

2بیهوش شده، قفسه سینه باز شد و از آئورت سینه اي حدود 
سانتیمتر جدا گردید و بالفاصله در محلول سرد و اکسیژنه 

رار داده و بافت هاي پیوندي با دقت از آن هانسلیت ق-کربس
در . میلیمتر تقسیم شد5آئورت به چند قطعه به طول . جدا گردید

تمام مراحل آماده سازي آئورت، دقت فراوان گردید تا به الیه 
در گروه هاي فاقد آندوتلیوم، . آندوتلیال آن آسیب وارد نشود

شد که یاستفاده مه نازك فلزي ـک میلـبراي حذف اندوتلیوم، از ی
هاي ثانیه در سطح داخلی حلقه60با مالش آرام میله به مدت 

براي حصول اطمینان. دیگردآئورت، اندوتلیوم تخریب می
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وسیله ه باز تخریب اندوتلیوم آئورت، پس از ایجاد انقباض
موالر 10- 5موالر فنیل افرین، استیل کولین با غلظت 10-6غلظت 

این دارو در صورت وجود د، یگردبه حمام بافت اضافه می
عدم مشاهده هر گونه .اندوتلیوم موجب انبساط آئورت می گردد

کنندگی در انقباض ناشی از فنیل افرین نشان دهنده اثر شل
شده بالفاصله به قطعه آئورت آماده. تخریب کامل اندوتلیوم بود

و بین دو میله افقی از جنس ) میلی لیتر50(درون حمام بافت 
استیل زنگ نزن قرار داده شد که یکی بصورت ثابت در ته حمام 

ایزومتریک بافت قرار داشت و دیگري از طریق نخ به ترانسدیوسر
)AD instrument, Australia ( متصل شده بود و انقباضات

بر روي کاغذ ثبت ) Power Lab(دستگاه ثباتآئورت به وسیله 
pHدرجه سانتیگراد، 37هانسلیت حمام -محلول کربس. گردید

: به قرار زیر بود) بر حسب میلی موالر(و ترکیب آن 7/ 4برابر 
NaCl 118.5; KCl 4.74; CaCl2 2.5; MgSO4 1.18;
NaHCO3 24.9; Glucose 10

میزان . حمام برقرار بودجریان دائم حباب هاي اکسیژن از ته 
دقیقه بود که طی 60گرم و مدت دوره سازگاري 2کشش اولیه 

.دقیقه محلول حمام تعویض می گردید15این مدت هر 
اول، پس ازاعمال کشش استراحت و تثبیت شرایط بافت، در گروه

منقبض ) موالر10-6(عضله صاف آئورت با استفاده از فنیل افرین 
در )mg/ml8،4،2،1(تجمعی عصاره يغلظتهاگردیده و سپس اثر

.)n=7(، حضور اندوتلیوم بررسی گردید
دوم، پس ازاعمال کشش استراحت و تثبیت شرایط در گروه

) موالر10-6(بافت، عضله صاف آئورت با استفاده از فنیل افرین 
تجمعی عصاره يمنقبض گردیده و سپس اثر غلظتها

)mg/ml8،4،2،1( اندوتلیوم بررسی گردیددر غیاب ،)7=n(.
، پس ازاعمال کشش استراحت و تثبیت شرایط مدر گروه سو

انکوبه ) موالر10-5(دیلتیازم دقیقه با 30بافت، ابتدا بافت به مدت 
10-6(عضله صاف آئورت با استفاده از فنیل افرین شده و سپس 

تجمعی عصاره يظتهاغلمنقبض گردیده و اثر ) موالر
)mg/ml8،4،2،1(بررسی گردید ،)7=n(. پس ، چهارمدر گروه

زاعمال کشش استراحت و تثبیت شرایط بافت، ابتدا بافت به مدت 
عضله انکوبه شده و سپس ) mg/ml50(هپارین دقیقه با 30

منقبض ) موالر10- 6(صاف آئورت با استفاده از فنیل افرین 
) mg/ml8،4،2،1(تجمعی عصاره يهالظتغگردیده و اثر 

.)n=7(، بررسی شد
و داده ها با شدارائهمعیارانحراف ±مـیانگین ورت ـایج به صـنت

SPSSاستفاده از نرم افزار  براي مقایسه نتایج هر .تحلیل یافت13
تی آزمونمتغیر در هر یک از گروه ها قبل و بعد از هر بررسی از 

با توجه به توزیع نرمال داده و براي مقایسه گروه ها با هم زوجی 
آنالیز از آزموناسمیرنوف، -ها با استفاده از آزمون کولموگروف

>05/0Pاستفاده و)توکی(مقایسات پسین وواریانس یکطرفه 

.داري در نظر گرفته شدبعنوان سطح اختالف معنی

: یافته ها
انقباض ناشی از برداريمعنیکنندگیشلاثرعصاره کلپوره

در . فنیل افرین در شرایط حضور و غیاب اندوتلیوم نشان داد
تفاوت معنی داري در اثر شل شرایط حضور و غیاب اندوتلیوم 

، >001/0P(در تمامی غلظت ها وجود داشتکنندگی عصاره 
002/0P تفاوت در مقایسه این دو گروه با هم، همچنین .)=

بین دو گروه داراي عصاره معنی داري در اثر شل کنندگی 
مشاهده 4وmg/ml8در غلظت هاي و فاقد اندوتلیوم اندوتلیوم 

001/0P< ،01/0P(شد  .)1جدول)  (=

به منظور تائید بیشتر این امر که عصاره اثر شل کنندگی خود را از 
ریان ورودي کلسیمی توسط کانال هاي کلسیمی ـار جـطریق مه

اعمال می کند، اثر عصاره در حضور یک مهار کننده کانال هاي 
عصاره .در غیاب اندوتلیوم بررسی شد) دیلتیازم(Lکلسیمی نوع 

اثر شل کنندگی بر انقباض ناشی از ، mg/ml1کلپوره در غلظت 
اثر شل .سبب تشدید انقباض شدفنیل افرین نشان نداد و حتی

غلظت (نسبت به مقدار پایهmg/ml2کنندگی عصاره با غلظت 
کنندگی معنی داري همچنین اثر شل . ، معنی دار نبود)فنیل افرین

8و mg/ml4هايدر غلظت بر انقباض ناشی از فنیل افرین 
نسبت به غلظت پایه مشاهده گردید



)001/0P<( . فنیل دیلتیازم با گروه گروه در مقایسه دو
در اثر شل داري ، تفاوت معنی اندوتلیومافرین در غیاب

=٠٠۶/٠P(مشاهده شد همه غلظت ها عصاره در کنندگی 

،٠٠١/٠, P٠٣/٠=P( ،) 2و 1جدول(.
داخلمنابعازکلسیمرهایشبرعصارهاثربررسیبراي

هايپاسخ،)IP3(واسطه اینوزیتول تري فسفاتباسلولی
درافرینفنیلبهاندوتلیومفاقدآئورتیهايحلقهانقباضی
کلسیمیهايکانالبرIP3اثرکنندهبلوكهپارین،حضور
اثرعصاره کلپوره.گرفتقراربررسیموردIP3بهوابسته

انقباض ناشی از فنیل افرین در برداريمعنیکنندگیشل
1، 4وmg/ml8هايغلظتهپارین در شرایط حضور 

هپارین با گروه گروه در مقایسه دو ، )>001/0P(نشان داد
در اثر شل تفاوت معنی داري ، اندوتلیومفنیل افرین در غیاب

)>001/0P(مشاهده شد همه غلظت ها عصاره در کنندگی 
.)3و2و1جدول (

تفاوت معنی ، )4جدول (نتایج تجزیه واریانس یک طرفه 
گروه سه بین 4،2،1وmg/ml8داري در غلظت هاي 

و گروه هپارین،اندوتلیوم منقبض شده با فنیل افرینفاقد 
نتایج همچنین). >001/0Pو=01/0P(نشان داددیلتیازم

، نشـان داد که )1نمودار (مقایسه میانگیـن با روش تـوکی 
با فاقد اندوتلیوم منقبض شده با فنیل افرینبیـن گروه 

، 1وmg/ml2هايبراي غلظت (گروه هاي هپارین 
001/0<P هايو براي غلظتmg/ml800/0، 4و=P (

و P>001/0، 1وmg/ml2هايبراي غلظت (و دیلتیازم 
اختالف ) P=05/0، 4وmg/ml8هايبراي غلظت 

اما بر اساس آزمون توکی اختالف معنی . معنی دار داشتند
داري بین دو گروه هپارین و دیلتیازم منقبض شده با فنیل 

.ف وجود نداشتافرین در غلظت هاي مختل

***

دارغیر معنی–ns،01/0دار در سطح  معنی- **،    001/0دار در سطح عنیم
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درجه آزادي براي آزمون هاي تی زوجی براي غلظت هاي مختلف داري، سطح معنی،tآماره مقادیر :1جدول 
عصاره بر اساس تیمارهاي مختلف

آزمون تی زوجی
فنیل افرین در غیاب 

حضور اندوتلیوم در 
دیلتیازم در مقایسه با 

غلظت پایه

فنیل افرین در غیاب 
اندوتلیوم در حضور 
هپارین در مقایسه 

با غلظت پایه

غلظت هاي 
عصاره 

)mg/ml(
درجه آزادي

فنیل افرین در 
غیاب اندوتلیوم 
در مقایسه با 
غلظت پایه

فنیل افرین در 
حضور اندوتلیوم 

در مقایسه با 
غلظت پایه

16**28/4-**77/3-**02/4***22/7
26***6/24-***16/15-ns35/0-ns57/1
46***09/48-***61/20-***86/6-***93/8-
86***2/73-***35/41-***61/25-***33/27-



براي غلظت هاي مختلف عصاره بر مستقلدرجه آزادي براي آزمون هاي تی داري، سطح معنی،tآماره مقادیر :2جدول 
اساس تیمارهاي مختلف

دارغیر معنی–ns، 05/0دار در سطح  معنی- *،01/0دار در سطح  معنی- **،    001/0دار در سطح معنی***

براي غلظت هاي مختلف عصاره بر اساس تیمارهاي مختلفمیانگین و انحراف معیارمقادیر :3جدول 

فاقد اندوتلیوم منقبض شده با فنیل افرین و تجزیه واریانس یکطرفه در غلظت هاي مختلف عصاره براي گروه هاي :4جدول 
گروه هاي هپارین، دیلتیازم

میانگین مربعات درجه آزادي منابع تغییرات
mg/ml8غلظت mg/ml4غلظت mg/ml2غلظت mg/ml1غلظت

**06/224 **56/846 ***53/2024 ***25/1836 2 تیمار
20/27 61/111 13/93 47/72 18 خطا

01/0دار در سطح  معنی- **،    001/0دار در سطح معنی- ***

5فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی 

مستقلآزمون تی 
فنیل افرین در غیاب 

اندوتلیوم در مقایسه با 
دیلتیازم

فنیل افرین در غیاب 
اندوتلیوم در مقایسه 

با هپارین

غلظت هاي 
عصاره 

)mg/ml(

درجه آزادي
فنیل افرین در حضور 
اندوتلیوم در مقایسه 

افرین در با فنیل 
غیاب اندوتلیوم

112ns42/1**02/4***27/8-
212ns9/0***35/5-***32/7-
412**05/3-*4/2-***08/5-
812***07/8-**29/3-***28/4-

میانگین و انحراف معیار

غلظت هاي عصاره 
)mg/ml(

فنیل افرین در غیاب اندوتلیوم 
در حضور دیلتیازم

فنیل افرین در غیاب 
اندوتلیوم

فنیل افرین در 
حضور اندوتلیوم

فنیل افرین در غیاب 
اندوتلیوم در حضور 

هپارین
1)٠٢/۴±(2/16-)٣۴/١±(7/5)۶۵/٢±(03/10)۵/٣±(9/25 -
2)۴/۴±(5/1)٠۵/١±(96/25)٨٣/١±(89/27)٣/۴±(8/6-
4)٨/۵±(03/40)۶۵/٢±(27/54)٢۵/٢±(56/46)٨/٣±(06/34
8)۴/٢±(41/62)٩/٠±(06/71)٣٨/١±(39/57)٢/٢±(6/60



نمودار ستونی اثر شل کنندگی تیمار هاي مختلف در چهار غلظت مورد بررسی به همراه نتایج معنی داري حاصل از :1نمودار
.مقایسه میانگین به روش توکی

تفاوت معنی داري بین گروه فاقد اندوتلیوم منقبض شده با فنیل افرین 
P>٠٠١/٠،**P=٠١/٠. و گروه هاي هپارین، دیلتیازم وجود دارد

شل کنندگی عصاره در حضور هپارین در مقایسه با نمونه هاي اثر***
P>٠/٠۵،*P>٠٠١/٠.فاقد اندوتلیوم منقبض شده با فنیل افرین

ا ـایسه بـازم در مقـور دیلتیـاره در حضـی عصـاثر شل کنندگ***
تفاوت معنی .ونه هاي فاقد اندوتلیوم منقبض شده با فنیل افرینـنم

در هر n=7(داري بین گروه هاي هپارین و دیلتیازم مشاهده نشد 
).گروه

:بحث
حاضر نشان داد که عصاره کلپوره انقباض یافته هاي پژوهش 

.ش می دهدـورت کاهـله صاف آئـناشی از فنیل افرین را در عض
انقباض در –دن تحریک ـکلسیم فاکتور اصلی در جفت ش

مسیرهاي شناخته شده ). 18،17(هاي عضله صاف است سلول
هاي کلسیمی عمل افزایش کلسیم داخل سلولی از طریق کانال 

هاي کلسیمی وابسته به ، کانال١)ROCCS(کننده توسط رسپتور 
، آزاد شدن کلسیم از شبکه سارکوپالسمی به ٢(VDCCS)ولتاژ 

که ) 19(انودینی است یو رسپتورهاي راIP3سازيوسیله فعال
ش کلسیم درون سلولی شده و منجر به انقباض عضله یباعث افزا
.گرددصاف می

آدرنرژیک است که باعث 1αفنیل افرین آگونیست گیرنده هاي 
انقباض عضله صاف آئورت به وسیله جریان رو به داخل کلسیم 

، کانال هاي )20(هاي کلسیمی وابسته به گیرندهاز طریق کانال
و نیز ترشح کلسیم از شبکه ) 22،21(کلسیمی وابسته به ولتاژ
شبکهدرIP3هايگیرندهبه IP3سارکوپالسمی با اتصال

١Receptor- operated Ca+2 channels
٢Receptor- operated Ca+2 channelsVoltage

ترکیباتیازحاصلانقباضروند).23،20(می شود سارکوپالسمی
کنندمیعملGپروتئینبهشوندهمتصلهايگیرندهطریقازکه
سازيآزادافزایشباغالبا،)آدرنرژیک1-آلفاهايگیرندهنظیر(

هايکانالانقباض،تداومدروشدهشروعداخلیمنابعازکلسیم
ROCCsهايپروتئینحساسیتافزایشبعالوهدارند،نقش

بنابراین احتماال اثر ).25،24(استمهمنیزکلسیمیونبهانقباضی
شل کنندگی عصاره بر انقباض ناشی از فنیل افرین با تداخل در 

نتایج.جریان ورودي کلسیم از طریق این کانال ها اعمال می گردد
دروتنهاییبهافرینفنیلازناشیانقباضبرعصارهاثرازحاصل
ازمهمیبخشعصارهکهدهدمینشانخوبیبهدیلتیازمحضور

کلسیمیداخلروبهجریانمهارطریقازراخودکنندگیشلاثر
بنابراین .رساندمیانجامبهLنوعکلسیمیهايکانالواسطهبا

دیلتیازم اثر در رقابت با کلپوره توانسته استعصاره آبی الکلی
را در غلظت هاي باالتر Lکانال هاي کلسیمی نوع بلوك کنندگی

عصاره. و اثر اتساعی را بطور معنی داري افزایش دهدحذف کرده
ازکلسیمرهایشمهارطریقازراخودعملمکانیسمازبخشی
.کندمیاعمالسلولیداخلمنابع
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سیگنالینگهايمسیررگجدارصافعضلهانقباضدر
گیرندهتحریک. شودگرفتهکاربهتواندمینیزدیگري

دروCفسفولیپازشدنفعالسببتواندمیآلفاهاي
کهشودIP3وگلیسرولاسیلديتولیدباعثنتیجه
ازرامیوزینسبکزنجیرهگلیسرول،اسیلديمتعاقبا
آزادIP3وکندمیفعالCکینازپروتئینفعالسازيطریق
بهاتصالطریقازراسارکوپالسمیشبکهازکلسیمشدن

میکندالقاسارکوپالسمیشبکهدرIP3هايرسپتور
ازبخشیکهداردوجودنیزاحتمالاینبنابراین). 20،23(

سیگنالینگ،مسیرهاياینباتداخلطریقازعصارهاثر
مقایسه نتایج . گرددخودکنندگیشلاثربروزموجب

حاصل از اثر شرایط حضور هپارین و دیلتیازم در غیاب 
کهاندوتلیوم بر انقباض ناشی از فنیل افرین نشان داد 

درهاغلظتتمامیدرعصارهگشادکنندگیاثرکاهش
این وباشدمیدیلتیازمازبیشترهپارینحضورشرایط

احتمال را مطرح می کند که کاهش اثر مهاري عصاره در 
غلظت هاي کمتر در شرایط حضور هپارین در غیاب 
اندوتلیوم، عالوه بر وابستگی اثر عصاره به اندوتلیوم در 
این غلظت ها به تاثیر هرچه بیشتر رهایش کلسیم از منابع 

مربوط IP3داخل سلولی و کانال هاي کلسیمی وابسته به 
بنظر می رسد که در غلظت هاي باالتر عصاره، . گرددمی 

اثر مهاري عصاره بر جریان رو به داخل کلسیمی نقش 
کهدهدمینشانهایافته. مهمتري بر شل کنندگی آن دارد

نظیرکلپورهعصارهدرموجودترکیباتازبرخی
کوئرستینوترپنئولآلفاسینئول،-8و1کارواکرول،

). 26(استعروقصافعضلهبرکنندگیشلاثرداراي
مشاهدهبخشی از اثراتکهگرفتنتیجهتوانمیبنابراین

عصارهدرترکیباتاینحضوربهمربوطتواندمیشده
.باشدکلپوره

در کلپورهنتایج این پژوهش نشان می دهد که استفاده از 
. طب سنتی براي درمان هایپرتانسیون میتواند مفید باشد

پیشنهاد می شود که براي درك بهتر این امر تاثیر عصاره 
بر هایپرتانسیون و مکانیسم احتمالی این اثر مورد کلپوره

.بررسی گردد
:نتیجه گیري

افته هاي پژوهش حاضر نشان می دهد که عصاره آبی ی
ی بر انقباض ناشی از فنیل اثر شل کنندگکلپورهالکلی 

بخش مهمی از اثر شل کنندگی عصاره از . افرین دارد
طریق کانال هاي از طریق مهار جریان رو به داخل کلسیمی

به انجام می وابسته به ولتاژ و وابسته به گیرندهکلسیمی 
از اثر خود را دیگريعالوه عصاره کلپوره بخشه ب. رسد

IP3ع داخل سلولی از طریق با مهار رهایش کلسیم از مناب

.اعمال می کند
:تقدیر و تشکر

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژي 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نتیجه طرح تحقیقاتی 

قرارداد شمارهمصوب دانشگاه علوم پزشکی مشهد به 
بدین وسیله نویسندگان مقاله . نگارش شده است89145

علومدانشگاهپژوهشی معاونتازبر خود الزم می دانند 
پژوهشاینانجامخودمالیحمایتباکهمشهدپزشکی

.نمایندوقدردانیتشکرساختند،میسررا
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Abstract

 ----------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
Background: Teucrium polium (TP) is a herbaceous plant of the Lamiaceae family which has many
pharmacological properties such as anti-diabetic, anti-inflammatory, anti-nociceptive effects. There are some
reports indicating the cardiovascular effects of TP such ashypotensive responses and also positive inotropic and
cronotropic effects. The aim of this study was to investigate the activity of calcium channels on vaso relaxant
extract of TP on isolated rat aorta.

Methods: In this experimental study, 28 male Wistar rats randomlywere divided into 4 groups (n= 7). In groups 1
and 2, the effect of the extract (1, 2, 4 and 8 mg/ml) on contracted aorta by PE (10-6 M) in intact and denuded
endothelium were investigated. In groups 3 and 4, the effect of the extract on contracted aorta by PE in the presence
of Diltiazem (Dil), (10-5 M) and Heparin, (50 mg/ml) were investigated respectively.Statistical analysis was carried
out by SPSS software version 13 and the results were analyzed by student's t-test and ANOVA.

Results: The extract significantly relaxed the contracted aorta by PE in both intact and denuded endothelium in
concentration-dependent manner (P<0.001 ،P=0.002). All the extract concentrations (except 1, 2 mg/ml)
significantly relaxed PE induced contraction in the presence of Dil (P<0.001). The extract concentrations (except 1,
2 mg/ml) significantly relaxed PE induced contraction in the presence of Heparin (P<0.001).

Conclusion: The extract of TP has the relaxation effect on vascular smooth muscle. It seems, the relaxation was
mediated by inhibition of voltage-and receptor-dependent Ca+2channels and may partly by inhibition the release of
calcium from intracellular stores in vascular smooth muscle cells.

Key words: Teucrium Polium, Aorta, Endothelium, Calcium channels, Rat.

Volume 1 / Number3 / Autumn 2012 Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences


