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Abstract 
Background and purpose: In recent years, natural products have been widely used in 

traditional medicine to treat cardiovascular diseases. The aim of this study was to determine the 
cardioprotective effect of Achillea millefolium extract against isoproterenol (ISO) induced myocardial 
infarction (MI) in rats. 

Materials and methods: In this experimental study, the aerial parts of the plant were extracted 
with ethanol through maceration and subjected to colorimetry to determine flavonoids and phenolic 
compounds. The rats were treated with A.millefolium (100, 200, 400 mg/kg) for 1۴ days. MI was induced 
by intraperitoneal injection of isoproterenol (85 mg/kg) at days 15 and 16. Twenty-four hours after the 
second dose of ISO injection, the rats were anaesthetized and electrocardiographic (ECG) parameters 
were recorded and blood samples were obtained for biochemical assay. 

Results: Isoproterenol increased heart weight/body weight ratio, serum levels of CK-MB, LDH, 
MDA, and decreased serum levels of total antioxidant capacity. In addition, it produced ST-segment 
elevation, decreased R-wave amplitude, and increased QT interval and heart rate. Pretreatment with A. 
millefolium at different doses prevented ISO-induced changes. Phenolic and flavonoid contents were 
57.37 mg gallic acid/g DW and 6.74 mg quercetin /g DW, respectively. The IC50 value of the extract was 
81.54 μg/ ml in DPPH method. 

Conclusion: The study showed that yarrow extract (A. millefolium) with its antioxidant properties 
protects the heart from ischemic damage caused by isoproterenol. 
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  ـدرانــازنــکــــی مــزشــوم پــلــشـــگاه عــه دانــلــمج
  )1- 16(   1401سال    شهریور    212سی و دوم   شماره دوره 

  1401 شهریور،  212دوره سی و دوم، شماره                   مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                           2

 پژوهشـی
 

اثرات محافظتی عصاره بومادران بر انفارکتوس تجربی میوکارد  
 در موش صحرایی زوپروترنولیا ایجاد شده توسط

  
      1سمیه نجفی چالشتري
      2میثم رحمانی خواجویی

      3گویینی زهرا لري
      5و4مریم انجم شعاع

 5و6فریبا هوشمند

  چکیده
 قلبــی هــايبیمــاري درمــان بــراي ســنتی طــب در گسترده طور به اخیر هايسال در طبیعی هايفراورده و هدف: سابقه

 برابــر ) درAchillea millefolium( بومــادران محــافظتی عصــاره اثــر تعیــین مطالعــه ایــن از هــدف. شوندمی استفاده عروقی
  .بود صحرایی موش در) ISO( ایزوپروترنول از ناشی )MIمیوکارد ( انفارکتوس

 فالونوئیــدها تعیین براي و استخراج اتانول با خیساندن طریق از گیاه هوایی هاياندام ن مطالعه تجربی،در ای ها:مواد و روش
. قرارگرفتنــد درمــان تحــت روز 14 مدتبه) mg/kg100،200،400بومادران( با عصاره حیوانات. شدند سنجیرنگ فنولی، ترکیبات و

 تزریــق از پــس ســاعت 24. شــد ایجاد 16 و 15 روزهاي در) یداخل صفاق، mg/kg 85(ایزوپروترنول تزریق با میوکارد انفارکتوس
  گرفته شد. ییایمیوشیمطالعه ب يثبت و نمونه خون برا وگرامیالکتروکارد پارامترهاي و شدند بیهوش هاموش ،ISO دوم دوز

 تیــو ظرف شیرا افــزا CK-MB ،LDH ،MDA ینســبت وزن قلــب بــه وزن بــدن و ســطح ســرم زوپروترنولیا ها:یافته
، R، کاهش دامنه موج STقطعه  شیافزا سبب وگرامیالکتروکارد يپارامترها در نیهمچن .کل را کاهش داد یدانیاکسیآنت

 دوزهــاي در )A.millefolium(عصاره بومــادران  با درمانی پیش .نسبت به گروه کنترل شد و ضربان قلب QTفاصله  شیافزا
، mg gallic acid/g DW 37/57 فنولی و فالونوئیــدي بــه ترتیــب محتواي. کرد ريجلوگی ISO از ناشی تغییرات از مختلف

mg quercetin /g DW 74/6 و مقدار IC50 روش عصاره به DPPH، 54/81 دست آمد.ه ب لیترمیلی در میکروگرم  
اي ایســکمیک هــاکسیدانی خــود از قلــب در برابــر آســیبنتایج نشان داد که عصاره بومادران با خواص آنتی استنتاج:

  کند.ناشی از ایزوپروترنول محافظت می
  

  ، موش صحرایی Achillea millefoliumانفارکتوس میوکارد، ایزوپروترنول، بومادران،  واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
عمــده  لیــاز دال یکــی) MI( وکــاردیانفــارکتوس م

 و اغلب مطالعات سعی در سراسر جهان است ریمرگ و م
ـب بـراي پیشـــگیري و درمــان در کشف راهکاري مناس

 دهیــپد وکــاردیانفــارکتوس م هــاي قلبــی دارنــد.نارسایی
 ،یکــیالکتر ،یکیمکــان اتیخصوصــ که است يادهیچیپ

  رارـق ریتاث تحت را قلب مـستیس ییاـیمیوشیب و يساختار
  

  E-mail: hoshmandf@tums.ac.ir   یی دارو اهانیگ قاتیمرکز تحق ،متسال هیشهرکرد، پژوهشکده علوم پا یدانشگاه علوم پزشک: شهرکرد - فریبا هوشمند مولف مسئول:
  رانیشهرکرد، شهرکرد، ا ی، دانشگاه علوم پزشکسالمت هیپژوهشکده علوم پا ،دارویی اهانیگ قاتیمرکز تحق ،يولوژیزیارشد ف یکارشناس .1
  رانیشهرکرد، شهرکرد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یپزشک يدانشجو. 2
  رانیشهرکرد، شهرکرد، ا ی، دانشگاه علوم پزشکسالمت هیپژوهشکده علوم پا ،دارویی اهانیگ قاتیمرکز تحق ار،یدانش. 3
  رانیشهرکرد، شهرکرد، ا یدانشگاه علوم پزشکگروه علوم تشریح دانشکده پزشکی،   ،. استادیار4
  رانیشهرکرد، شهرکرد، ا یدانشگاه علوم پزشک، ، سالمت هیپژوهشکده علوم پا ،دارویی اهانیگ قاتیمرکز تحق. 5
  رانیشهرکرد، شهرکرد، ا یدانشگاه علوم پزشک، رماکولوژي دانشکده پزشکیاف-گروه فیزیولوژي ،. استادیار6
 : 5/4/1401 تاریخ تصویب :             20/11/1400 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            20/10/1400 تاریخ دریافت  
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  کارانو همي چالشتر ینجف هیسم     

  3         1401، شهریور  212دوره سی و دوم، شماره                                                           مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                      

 پژوهشـی
 

  يهامیسیمکان انیآزاد در م يهاکالیتجمع راد و دهدیم
 شیافزا .)2،1(تمطرح شده اس MI يولوژیزیمختلف پاتوف

 لیدروکســیه يهــاکالیراد مانند ژنیاکس فعال يهاگونه
(OH) دیسوپراکس ونیو آن (O2−) قلب  یسکمیا یدر ط

 و دیــپیل يدهایپروکس لیتشکسلول،  يغشا بیمنجر به تخر
 نیــا از ،)3(دشــویم یدانیاکسیآنت عدفا ستمیس به بیآس
 يقــو راهکــار کیــتوانــد یها مــدانیاکسیآنتدرمان با  رو
 وکــاردیو اختالل عملکــرد م یقلب بیاز آس يریجلوگ يبرا

ــارانیدر ب ــه  یم ــد ک ــارباش ــارکتوس م دچ ــاردیانف ــاد  وک ح
ـــدشـــده ـــ )Isoproterenol:ISO( زوپروترنـــولیا .ان  کی

 دیاسترس شــد جادیاست که باعث ا سنتتیک نیکاتکول آم
بــا  یشــگاهیآزما وانــاتیدر ح. شودیم وکاردیدر بافت م

 هــاي بتــا آدرنرژیــک قلــبــک مــزمن گیرنــدهتحری
انفــارکتوس ی طــور تجربــه، بــزوپروترنولیا يبا دوز باال

از  یناشــ وکــاردیشــود. انفــارکتوس میمــ جادیا وکاردیم
ISO جــادیا يرا بــرا یرتهــاجمیســاده و غ ع،یمــدلی ســر 
 دیــاثــرات مف یحاد در انسان جهت بررس MIمشابه  یتیوضع

 .)4،5(وها بر عملکرد قلب فراهم کرده استاز دار ياریبس
ــ ــو نیهمچن ــ ISO زیتج ــترس اکس ــد ویداتیاس را در  يدیش

ــتحر وکــاردیم ــد کــه باعــث آســیمــ کی  یســلول بیکن
 ،)4(شــودیمــ یقلبــ يهاسکته تینها در و ریناپذبرگشت

اگزوژن که  يهادانیاکسیمصرف آنت شیبا افزا نیبنابرا
شــوند، یگرفته م دارویی اهانیو گ ییعمدتا از مواد غذا

 و آزاد هايرادیکال از ناشی اکسیداتیو صدماتتوان یم
 ویداتیاکس يارهیرا با مهار واکنش زنج اکسیژن فعال هايگونه

 ياهــدانیاکســ ینقش آنتــ گریطرف د از. )6(کاهش داد
مــورد توجــه  یکیولــوژیب يهــاستمیحفاظت س در یعیطب

 یبرخ یدانیاکس یآنت ایآزاد  کالیضد راد تیو فعال بوده
 یــیدارو اهــانیگ .)7(ثابت شده اســت زین ییدارو اهانیاز گ
ها، فنولیعمدتاً پل یعیطب يهادانیاکسیاز آنت یغن یمنبع

 ).6() هســتندCو  E هاينیتامیها (ونیتامیو و دهایکاروتنوئ
 )Asteraceae( یکاســن یــرهاز ت Achillea از جنسبومادران 

اســت  گونــه 100از  یشو شامل ب ییمهم دارو یاهاناز گ
در  یشــمال یمکــرهدل نمناطق معت یچند ساله بوم یاهیگکه 

با  دیبومادران سف. باشدمی یشمال یکاياروپا و آمر یا،آس
 و ینتــرمعــروف،  LAchillea millefolium نــام علمــی

ســال اســت  3000از  شیبومــادران، بــ گونه ترینگسترده
مــورد اســتفاده در  یاهیگ يهاگونه نیترجیرا نیکه در ب
 یــیخــواص دارو .)8(فهرست شده است یو سنت انهیطب عام

A.millefolium  در سراسر جهان شناخته شده است و در
 يهاقسمت از کشور موجود است. نیچند یمل يهافارماکوپه

 ییاروپــا یمعموالً در طــب ســنت A. millefolium ییهوا
ــرا و  يکبــد اتیشــکا ،یدرمــان اخــتالالت گوارشــ يب

بهبــود  يبــرا نی، از دســت دادن اشــتها و همچنــيصفراو
ــاتالت ،زخــم اســتفاده  یخــارج يزیو خــونر یپوســت هاب

 عمدتا A. millefolium یطور سنتبه رانیدر ا .)9(شودیم
ــرا ــان يب ــاب، درم ــاراحت و درد الته ــاین ــ يه  ،یگوارش

 زیتجــو تیو گاســتر ســمنورهید هاضمه، سوء د،یهموروئ
ــ ــ .)10(شــودیم ــط نیهمچن ــاز فعال یعیوســ فی ــاتی  يه

 ی، آنتایمانند ضد ماالر A.millefolium ییمختلف دارو
، ضــد اسپاســم، یکروبــی، ضد فشارخون، ضد مدانیاکس

، محافظ دستگاه گــوارش بــا اســتفاده از يمحافظت کبد
گــزارش شــده  in vivoو  in vitroمختلــف  مطالعــات

 هــاي ثانویــهمتابولیــتوجود  یلبه دل راتاث این .)9(است
 ترکیبات ها،یترپنها، سسکوئترپنفعال این گیاه از جمله

  .)11،12(است فالونوییدي و فنولی
ـــالینی طـــی  ـــات ب ــدمیولوژیک و مطالع شــواهد اپی

اند کـه هاي اخیـر همواره بر این مطلب تأکید داشتهسـال
ایــن  هـاي رژیـم غذایی و مواد غذایی غنی ازفنـولپلـی

 ی عروقـی،هاي قلبـبیماري بروز پیشـگیري از در هافیتوکمیکال
تــأثیر  کرونـر قلـب و انفارکتوس میوکارد،ویـژه بیمـاريبـه

 یمحــافظت یتفعال که تاکنوناییجز آنا .)13(سزایی دارندهب
بــا مهــم  ییدارو یاهگ یکعنوان به A.millefoliumی قلب

 در برابر انفارکتوس میوکاردباال  یدانیاکس یآنتپتانسیل 
مطالعــه ، لــذا نشــده اســت بررســی یزوپروترنولاز ا یناش

 هــايبخــشکه آیــا مصــرف عصــاره این با هدفحاضر 
 میوکــاردایسکمیک تواند شدت آسیب یی این گیاه میهوا

  ، طراحی شد.را کاهش دهد زوپروترنولیا ناشی از
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  وکاردیبومادران بر انفارکتوس م یاثرات محافظت
 

  1401، شهریور  212وم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                  دوره سی و د            4

  هامواد و روش
  تهیه گیاه و عصاره گیري

در شهرکرد تهیه و پس محل معتبر بومادران از  یاهگ
در مرکــز  304از تایید گیاه شناس و با شــماره هربــاریوم 

شهرکرد  یدانشگاه علوم پزشک ییدارو یاهانگ یقاتتحق
پودرکردن اندام هــوایی گیــاه بــا حــالل  ثبت شد. پس از

 )یون(ماسراس خیساندن روشبه  1:5نسبت  به درصد 70اتانول 
 شد. سپس عصاره حاصلگیري ساعت عصاره 72مدت به

بعد از صاف کردن توســط دســتگاه روتــاري در شــرایط 
خالء تغلیظ گردیــد. در نهایــت عصــاره تغلــیظ شــده در 

  . )13(شد خشکگراد درجه سانتی 37ر انکوباتو
  

  عیین ترکیبات فنول کلت
 میزان ترکیبات فنولی کل براساس روش رنگ ســنجی

folin-ciocaltue شــد.گیري و برحسب اسید گالیک انــدازه 
 درصد 60ز اسید گالیک درمحلول اهاي استاندارد محلول

 شیآزمالولــهبــه  ml1/0 آنگاه از هر یک .شدمتانول تهیه
 درصد واکنشــگر 10حلول ازمml5/0 هاو به آن گردیدمنتقل
 دقیقــه بــه آن 8الــی  3سیو کالتیو اضافه و پس از  -فولین

ml4/0  شــداضــافه  درصــد 5/7محلول کربنــات ســدیم ،
دقیقــه در دمــاي آزمایشــگاه  30ها بــه مــدت آنگــاه لولــه

وسیله دستگاه ازآن میزان جذب نوري بهنگهداري و پس
شــد و  گیريانــدازه nm765 موجطولاسپکتروفوتومتر در 

تــا  01/0. سپس دیرسم گرد بر این اساس نمودار استاندارد
 60شده عصــاره را در متــانول گرم از نمونه خشک 02/0

رســانده و بــر اســاس  ml10 درصد حل کرده و به حجــم
 این با شد،سیوکالتیو میزان فنول کل تعیین -روش فولین

محلــول عصــاره از  اســتاندارد، محلول جايبه که تفاوت
شــده را در نمــودار . سپس میزان جــذب قرائتدشاضافه 

ترتیب مقدار فنول کل عصاره ایناستاندارد قرار داده و به
  .)14(آمدمعادل اسید گالیک به دست  mg/g برحسب

  
  تعیین ترکیبات فالونوئید کل

   نگگیري فالونوئیــدها بــر اســاس روش رانــدازه
  

طور . بهشدباکمی تغییرات انجام کلرید  ملومینیوآ سنجی
گــرم  01/0لیتر از محلول هــر عصــاره (میلی 5/0خالصه 

لیتــر کلریــد میلی 5/0درجه) با  60لیتر متانول میلی 10در 
 5یتــر اســتات پتاســیم لمیلی 3درصد و مقــدار  2آلومینیم 

دقیقــه جــذب  40. پــس از گردیــدها اضافه درصد به آن
قرائــت  nm415 موجها در مقابل آب مقطر در طولنمونه

 کوئرســتینهاي مختلف زمان با انجام آزمایش رقت. همشد
تهیه و مانند روش فوق آزمایش و منحنی استاندارد تهیــه 

مقایســه و  ها بــا منحنــی اســتانداردجذب نمونه و گردیده
معــادل  گــرممقدار فالونوئید هــر عصــاره برحســب میلی

  .)14(شددر هر گرم عصاره خشک محاسبه  کوئرستین
  
  DPPH  اکسیدانی به روشگیري فعالیت آنتیاندازه

ــا اســتفاده از روش فعالیــت آنتی  2و  2اکســیدانی، ب
پیکریل هیــدرازیل بــر مبنــاي درصــد مهــار  -1دي فنیل 

. ابتــدا شــدگیري انــدازه (DPPH) تولیــد رادیکــال آزاد
 میکروگرم 70،60،50،40،30،20،10(هاي مختلفغلظت

 شد، سپس براي هــر غلظــت ســهعصاره تهیه لیتر)بر میلی
ها بــا میکــرو لیتــر از نمونــه 200. شــدآزمایش آمــاده لوله

ــک میلیغلظت ــا ی ــاوت ب ــاي متف ــول ه ــر از محل  90لیت
درصــد  95مخلوط شده و با متــانول  DPPH میکروموالر

دقیقه در  60و براي مدت زمان  رسیدلیتر میلی 4به حجم 
. جــذب شــدشــیکر تکــان داده  تاریکی توســط دســتگاه

زمان، در س و شاهد بعدازاین مدتهاي حاوي اساننمونه
ــــوج طول ــــتگاه  517م ــــا اســــتفاده از دس ــــانومتر ب ن

(دستگاه قبالً با متانول صــفر  شداسپکتروفوتومتر خوانده 
 DPPH گردد). یک نمونــه حــاوي متــانول و محلــولمی

  .)14(گرفتعنوان نمونه شاهد مورداستفاده قرار به
  

  یواناتح
 يو برا اســت یمطالعــه تجربــ ــکیحاضــر پژوهش

 ســتارینر نژاد و ییصحرا سر موش 50انجام آن از تعداد 
کـه از محـــل پــرورش و گرم  250±50 یوزن نیانگیبا م

نگهداري حیوانـات آزمایشـگاهی انسـتیتو پاسـتور ایـران 
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م شرایط نگهداري براي تمااستفاده شد.  تهیـه شـده بود،
 یکیتار/ ییساعت روشنا 12صورت هو بها یکسـان گروه

در نظر گرفتـه استاندارد  يآزاد به آب و غذا یدسترس با
 تــهیکم يهاشـــد. انجــام مطالعــه بــر اســاس دســتورالعمل

 اخــالقشــهرکرد (کــد  یعلــوم پزشــک دانشــگاه اخــالق
(IR.SKUMS.REC.1396.274  ــس از و هفتــه  کیــپ

  شروع شد. دیدج یطیمح  طیسازگاري به شرا
  

  دوکاریانفارکتوس م يالقا
 /گــرمیلــــیم ip( 85( یصفاقــــ داخــل ــقیبــا تزر

ــــرمیک ــــولیا لوگـ ـــدروکلرایه زوپروترنـ (شـــرکت  دی
 داخل طوربه نیســال نرمــال در محلــول) چیآلدر-گمایس

 ساعت، انفارکتوس24 فاصله به یمتوال روز دو در یصفاق
 ساعت 24 واناتی. حدیگرد جادیا ی) تجربـMI( وکاردیم

  .)15(کشته شدند زوپروترنولیدوز ا نیبعد از دوم
  

  مطالعه یطراح
 تــاییده گــروه 5 بــه یهــا بــه صــورت تصــادفموش

ی، با حجم به صورت داخل صفاقد همه موا .شدند میتقس
طــول مــدت و روزي یک بار تزریق شــدند.  ml 1تزریق 

  .)16(بود روز 16 شیآزما
ایــن  هــاي صــحراییمــوش (گروه کنترل): 1گروه 

روز  16بــه مــدت  شیدر طول آزما را نیگروه نرمال سال
  کردند. افتیدر یصورت داخل صفاقه ) ب16-0(

بــه  نینرمال ســال گروه نی: در اISO)(گروه  2گروه 
ــدت  ــتیدر )0-14( روز 14م ــد و ا اف ــولیکردن  زوپرترن

)mg/kg 85 ،ipساعت 24اصله به ف 16و  15 ي) در روزها 
  شد. قیرتزها به آن

 +بومادران): ISO يها(گروه 5تا  3يهاگروه واناتیح
ــا  یدروالکلیــعصــاره هبــا روز  14بــه مــدت  بومــادران ب

ــادوز ــیم 400 و 200 ،100( يه ــوگرمیگــرم برکیل در  )ل
و در  )17(ی)بــه صــورت داخــل صــفاق(شــدند  ماریروز ت
دقیقــه  mg/kg85 ،ip (30( زوپرترنولیا 16و  15 يروزها

  بعد از دریافت عصاره تزریق شد.

دوز  قیــتزر از پس ساعت 24در پایان آزمایشات و 
شــده  یوزن کش هاي صحراییموش زوپروترنول،یدوم ا
ــام) ECG( وگرامیالکتروکــارد ثبــت يو بــرا ــا کت و  نیب

 لوگرمیبر گ رمگیلیم 10و  60 ،یصفاق داخلن (یالزیزا
 وگرامیالکتروکــارد IIشدند و اشتقاق  هوشی) ببیترت به

) و HRضــربان قلــب ( یابیــجهــت ارز هقیدق 10به مدت 
پوســتی  ریــز يبا استفاده از الکترودها ECG يپارامترها

 PowerLab data acquisition)(ثبت داده  ستمیمتصل به س

system, four channels,) ADInstruments( د. انجــام شــ
 توســط ECGهر پارامتر هاي محاسبه شده برايمیانگینسپس 

افزار پاورلب در این بازه زمانی جهــت آنــالیز آمــاري نرم
 يپارامترهــا یبررس يبرا ECGپس از ثبت  استفاده گردید.

نمونه خون  MDAو  CK-MB ،LDH ،FRAP یوشیمیاییب
 و در جــدا آن ســرم یفیوژسانتر یلهوس شد و به از قلب گرفته

 پس از آن تحــت .شد يگراد نگهداریدرجه سانت - 70 يماد
شسته و  سرد ینسال نرمال با شده جدا قلب عمیق یهوشیب

دن يبرا ه وزن ـب  ین) توزBW/HW(محاسبه نسبت وزن قلب ـب
  .)18(محاسبه شد احتقان یزانم یابیارز ينسبت برا ینا .شد

  
  سرم بیوشیمیایی یزهايآنال

 یــدروژناز) و الکتات دهCK-MB( کیناز کراتین یزانم
)LDHاز اســتفاده بــا و روش اســپکتروفتومتري ) سرم به 

 براساس و) یران(اآزمون پارس شرکت یصیتشخ يهاکیت
غلظـــت  .شــد گیرياندازه هاکیت روي مندرج پروتکل

کسیداســیون عنوان مقیاسی از پرابه )MDA(آلدئیدمالون دي
 و واکـــنش Ohkawaدر ســـرم بـــر اســـاس روش  يدیـــپیل

 یرنگــکمـپلکس  یجادو ا MDAاسید با  تیوباربیتوریک
  .)19(شد یینتعنـانومتر  523 دربـا حـداکثر جـذب نـوري 

 بــا خــون ســرم تــام اکســیدانی نتــیآ ظرفیــت یینتع
روش واکنش  یندر ا .انجام شد  FRAPروش از استفاده
Fe+2  با معرفTPTZ جــذب یممبا مــاکز یکمپلکس رنگ 

 یاکننــدگیقــدرت اح یــزان. مکنــدیم یجادنانومتر ا 591
غلظــت کمــپلکس فــوق توســط  یشافــزا یــقســرم از طر

  .)20(شد یريگاندازه يدستگاه اسپکتوفتومتر
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  وکاردیبومادران بر انفارکتوس م یاثرات محافظت
 

  1401، شهریور  212وم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                  دوره سی و د            6

  کیستوپاتولوژیه یبررس
از تمــام ( هــامــوش بافــت قلــبقســمتی از  ان،یپا در

شستشــو و ســپس  نیســال نرمال با )مورد مطالعه يهاگروه
پــس از  و شــدند کسیف درصد 10نیدر محلول بافر فرمال

 انجــام گرفــت. نیبا پاراف يریقالبگ، مراحل آبگیري و تیتثب
 لهیســو بــه و هیــاز بافــت ته یکرونــیم 5 يهــاسپس برش

 لهیبــه وســ و شــدند يزیــآمرنــگ نیائوز -نیلیهماتوکس
 اطالع بــودیب واناتیح يبندکه نسبت به گروه ستیپاتولوژ

 یشناســبافــت يهــایدر بررســ قرار گرفت. یمورد بررس
مــورد توجــه  بــروزیو ف یپرتروفیالتهاب، ادم، نکروز، هــا

 يبنــداز درجــه عاتیضــا يبنــددرجــه يقرار گرفت. برا
 عدم دهندهنشان) ˗( ده شد که در آن عالمتاستفا یفیک

 فیــشدت کــم و خف ای(+) نشانه درجه  عات،ضای وجود
و  عاتیشدت متوســط ضــا ای(++) نشانه درجه  عات،یضا

  باشد.یم عاتیضا ادیشدت ز ای(+++) نشانه درجه 
  

  هاروش تجزیه و تحلیل داده
ـــندر ا ـــتفاده از نرم ی ـــا اس ـــه ب ـــزار مطالع    SPSSاف

ــرا ــانگینم ســهیمقا يب ــون گــروه ی ــا از آزم  ANOVAه
 استفاده شد. نتایج بــه صـــورت )Duncan(آزمون  طرفهیک

 P>05/0شدند و مقادیر با معیـار ارائه انحـراف ±میـانگین
  دار در نظر گرفته شد.عنـوان حـداقل سـطح معنیبه

  

  یافته ها
  استاندارد سازي عصاره
 )Folin-Ciocalteu( تویکــال- ویســ نیبا توجه به روش فول

 يمحتــوا د،یاســ کیاستاندارد گال یمنحن یو معادله خط
 یدروالکلیــدر هر گــرم وزن خشــک عصــاره ه یتام فنل

 mg equvalant gallic acid/g DW 37/57 بومادران برابر با
 و یســنج رنــگ روش طبــق نیدســت آمــد و همچنــ بــه

 تــام يمحتــو ن،یتیکوئرســ اســتاندارد یمنحنــ خط معادله
 یدروالکلیه در هر گرم وزن خشک عصاره يدیفالونوئ

 equvalant quercetin/g DW 74/6 بومــادران برابــر بــا
  .)2و  1 شماره(نمودار  برآورد شد

  
  

 گیريانــدازه جهــت اسید گالیک استاندارد منحنی :1شماره  نمودار
  فنول مقادیر

  

  
  

 يریــجهــت انــدازه گ نیاستاندارد کوئرســت یمنحن :2شماره  نمودار
  دیفالونوئ يمحتوا

  
  بومادران یدروالکلیه عصاره یدانیاکس یآنت تیفعال زانیم

 اتــم بــا پایــدار آزاد رادیکــال یک DPPH رادیکال
 مولکــول تولیــد و احیاشــدن با که است نیتروژن مرکزى

 .دهدمى رنگ تغییر زرد به ارغوانى از DPPH-H پایدار
 توســط DPPH رادیکــال مهــار و يانــداز دام بــه میــزان
و  متفــاوت هــايغلظت در بومادران یروالکلدیه عصاره

 درصــد 50 مهــار غلظت نشان داد که BHTآن با  سهیمقا
)IC5054/81 بــا برابــر بومادران یدروالکلی) در عصاره ه 
  .است تریلیلیم بر کروگرمیم

  
  نسبت وزن قلب به وزن بدن: يهاافتهی

 بــر وزن قلــب، بومــادرانو عصاره  یزوپروترنولاثرات ا
 1 شــماره نسبت وزن قلب به وزن بدن در جدول وزن بدن و

 بافـــت وزن گیــريانـــدازه از حاصـل یجشده است. نتا ارائه
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 ) نسبت به گروه کنتـرلISO(ایزوپروترنول گروه در قلب
 عصــاره بومــادران یــقو بــا تزر شــتدا يداریمعنـــ یشافــزا

در وزن قلب نسبت بــه گــروه کنتـــرل  يداریکاهش معن
در گروه تحت  یشآزما یاندن در پاوزن بـمشاهده شد. 

ــا  ــان ب ــهدر مقا ISOدرم ـــاهش  یس ــرل ک ــروه کنت ـــا گ ب
 یابیبه منظور ارز .)P>05/0(دار از خـود نشـان دادیمعنـ

، نســبت وزن MIوزن قلــب و ادم پــس از  یشافــزا یزانم
طور هب یزوپروترنولا یقتزر. محاسبه شد قلب به وزن بدن

با  یسهنسبت در مقا ینا یـانگینم یشسبب افزا يداریمعن
هر ســه  ی). درمان داخل صفاق>05/0P(گروه کنترل شد 

دار نســبت وزن قلــب بــه یدوز عصاره باعث کاهش معنــ
شد  یزوپروترنولگروه ا يهابا موش یسهوزن بدن در مقا

). >05/0P(پاسخ را نشــان داد  ینبهتر mg/kg 100و دوز 
 در داريیمعن تفاوت کنترل گروه حیوانات با یسهدر مقا

  .نشد مشاهده بومادران عصاره با درمان تحت حیوانات
  

عصاره بومــادران بــر وزن بــدن، وزن قلــب و  ریتأث :1شماره  جدول
از  یناشــ وکــاردینســبت وزن قلــب بــه وزن بــدن در انفــارکتوس م

  ییدر موش صحرا زوپروتونولیا
  

  هاي  گروه
  مورد مطالعه

 متغیرهاي وزنی

  (g)وزن بدن 
  میانگین±یارمعانحراف

   )g( وزن قلب
  میانگین±معیارانحراف

  به  وزن قلب نسبت
  )درصدوزن بدن (

  میانگین±معیارانحراف
  41/0 ±0001/0  02/1 ±02/0  6/245 ± 00/4 کنترل
ISO  *05/7± 5/221  *1/0±22/1  *0001/0± 54/0 

Achi 100+ISO  #00/3± 5/241  #03/0± 98/0  #0001/0± 40/0 

Achi 200+ISO  # 00/3± 240  #01/0± 02/1  #0006/0± 42/0  
Achi 400+ISO 00/4± 235  #04/0± 00/1 #0001/0± 42/0 

  

  .است >05/0P يداریو در سطح معن Mean±SEMصورت هبها داده
ISO :زوپروترنول،یا Achi :بومادران (Achillea millefolium)  

  با گروه کنترل؛  سهیدار در مقایاختالف معن ي: دارا *
  زوپروترنولیبا گروه ا سهیدار در مقایاختالف معن يدارا:  #
  
 کــراتین آنــزیم فعالیت بر بومادران هیدروالکلی عصاره یرتأث

  ) سرمLDH( یدروژناز) و الکتات دهCK-MB( کیناز
از آن در گــروه  یناش یقلب یتو مسموم ISO یقتزر

 یدار سطح سرممعنی یش) باعث افزاISO( یزوپروترنولا
CK-MB و LDH 05/0(با گروه کنترل شــد یسهدرمقاP< ،(

بومادران در هــر  یدروالکلیعصاره ه یقکه تزر یدر حال

ــل از در ــه دوز قب ــتس ــاد ISO یاف ــزا یرمق ــه یشاف  یافت
صورت وابســته بــه دوز در همذکور را ب یسرم يمارکرها

 )،>05/0Pکــاهش داد ( یزوپروترنــولبــا گــروه ا یســهمقا
 نســبت mg/kg 100دوز  کــاهش در ین) و ا1 شماره نمودار(

  .)3 شماره (نمودار بود تریشعصاره ب یگربه دو دوز د
  

  
  

  
  

 (A)اثر تزریق عصاره هیدروالکلی بومــادران بــر فعالیــت :3شماره  نمودار
) LDH( الکتات دهیــدروژناز(B).) و CK-MBآنزیم کراتین کیناز(

  هاي مورد مطالعه. گروه در
  است. >05/0Pداري ح معنیو در سط Mean±SEMصورت هها بداده
ISO  ،ایزوپروترنول :Achi) بومادران :Achillea millefolium.(  

  )؛ ISO: در مقایسه با گروه تست بدون تیمار( #در مقایسه با گروه کنترل؛ :  *
c مقایسه با گروه :  درAchi 400+ISO  

  
-ديمالون سطح بر بومادران هیدروالکلی عصاره تأثیر -

  )FRAP( سرم اکسیدانیآنتی ظرفیت و) MDA( آلدئید
 یســطح ســرم یپیــدي،ل یداســیونپراکس یــینتع براي

باعــث  ISO یــقشــد. تزر یــريانــدازه گ آلدئیــديدمالون
 نسبت به گروه کنترل شــد. پــس از MDAدار یمعن یشافزا
 یســطح ســرم یمار،ت يهاعصاره بومادران در گروه یافتدر

MDA ــدون ت یســهدر مقا ــروه تســت ب ــا گ ــارب ) ISO( یم
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 عصاره mg/kg100را نشان داد و دوز  يداریکاهش معن
 ســرمی سطح توانست عصاره، دیگر دوز دو با مقایسه در

MDA  گروه سطح به و داده کاهش تريبیش میزان بهرا 
 همچنــین ).A4 شــماره نمــودار( )،>05/0P( برســاند کنتــرل
ســرم را  یدانیاکســ یآنتــ یتظرف ISOبا  یقلب یتمسموم

  بـــا گـــروه  یســـهدر مقا یمـــارت بـــدون تدر گـــروه تســـ
 ظرفیــت). >05/0P( داد کاهش داريمعنی طورکنترل به

 سه هر کننده دریافت هايگروه در سرم، آکسیدانیآنتی
در  داريمعنــی طوربه بومادران، هیدروالکلی عصاره دوز
ــهمقا ــروه  یس ــا گ ــزا ISOب ــت یشاف ــهطوريبه یاف در  ک

بــا گــروه کنتــرل  ســهیعصاره در مقا 200و  100 يدوزها
 ســرم اکســیدانیآنتی ظرفیــت در را داريیمعنــ یشافــزا
  ).B4 شماره نمودار )، (>05/0P( داد نشان

  

  
  

  
 

اثر تزریق عصاره هیدروالکلی بومادران بر سطح  :4شماره  نمودار
(A) )مالون دي آلدئیدMDAو (  (B)کل  اکسیدانی¬ظرفیت آنتی

)FRAP(  .سرم درگروه هاي مورد مطالعه  
  است. >05/0Pداري و در سطح معنی Mean±SEMها بصورت داده
ISO  ،ایزوپروترنول :Achi) بومادران :Achillea millefolium.(  

  )؛ ISO: در مقایسه با گروه تست بدون تیمار( # : در مقایسه با گروه کنترل؛  *
a در مقایسه با گروه :¬ Achi 100+ISO  ؛   
b  در مقایسه با گروه :Achi 200+ISO    ؛  

c  در مقایسه با گروه  :Achi 400+ISO  
ـــأثیر - ـــدروالکلیهعصـــاره ت ـــر الگـــو و  ی ـــادران ب بوم

  ECG يپارامترها
ــارد ــط الکتروک ــب توس ــرد قل ــرا موگرایعملک  يب

از  یناشــ وکاردیم بیبرآس A.millefolium اثراتمشاهده 
ISO در  واناتیح موگرایالکتروکارد يلگوا شد. یابیارز

 و جــدول 1 تصــویر شــمارهدر  هــاي مــورد آزمــونگروه
ــت. 2شــماره  ــان داده شــده اس ــو نش ــه الگ ــا توجــه ب  يب

ــرل الگــو يهــا، مــوشیوگرامالکتروکــارد  يگــروه کنت
ECG ــال ــاکــه در مــوش یدر حــالداشــتند، را  ینرم  يه

 يدر الگــو یقابــل تــوجه ییــراتتغ ISOکننــده یافــتدر
ECG دار قطعهیمانند صعود معن ST دار یو کــاهش معنــ

با گروه کنترل مشــاهده شــد کــه  یسهدر مقا R دامنه موج
 )>05/0P( اســت یوکــارددهنده انفارکتوس مهر دو نشان

تحــت درمــان بــا  يهــاموشهمچنین  ).1 تصویر شماره(
را نشــان دادنــد کــه  کیــپاتولوژ Qمــوج  زوپروترنــولیا

 اســت. ورالتــرانس مــ وکــاردیانفارکتوس م یجادا بیانگر
، Pدر مــوج يدارمعنــی کــاهش یــک ین،عــالوه بــرا

 یشو افــــزا R-R یو فاصــــله زمــــان QRSکمــــپلکس 
در  و ضربان قلــب QT ،QTc یدر فاصله زمان يداریمعن

گــروه  يهــانسبت به موش ISOشده با  قیتزر يهاموش
). عصــاره 2شــماره جــدول، >05/0Pکنترل مشــاهده شــد(

مورد مطالعــه موجــب  يهابومادران درگروه یدروالکلیه
دار ی معنــ یشو افــزا STدار صــعود قطعــه یکاهش معنــ
شــد بــه تنهــایی  ISOبــا گــروه  یســهدر مقا Rدامنه مــوج 

)05/0P<از عصاره بومــادران قبــل یقتزر ین). همچنISO ،
ــزا ــ یشموجــب اف و  QRS، کمــپلکس Pدار مــوج یمعن

دار ضربان قلــب یکاهش معن همراه با R-R یفاصله زمان
ــهیدر مقا ــوش س ــا م ــاب ــحرا يه ــروه  ییص ــد  ISOگ ش

)05/0P<( پارامتراهاي .ECGدر گــروه درمــان  ژهی، به و
 شــد یابیــبازحــد گــروه کنتــرل  تــا ،mg/Kg100بــا دوز 
 جینتــا نیــا ).B5و A5شــماره  ) (نمودار2 شماره (جدول

 یسکمیا عاتیتواند ضایم A.millefoliumنشان داد که 
  د.را بهبود بخش ISOاز  یناش وکاردیم
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  کارانو همي چالشتر ینجف هیسم     
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 پژوهشـی
 

  
  

  ))Achillea millefolium: بومادران (Achi: ایزوپروترنول،   ISO( .مورد مطالعه هاي در گروه II) دی(ل وگرامیالکتروکارد يالگو :1 شمارهتصویر 

  
 ه.مورد مطالع يدر گروه ها ECG هاي پارامتر راتییعصاره بومادران بر تغ قیاثر تزر :2شماره  جدول

 

  گروه ها
Achi 400 +ISO 

  میانگین±معیارانحراف
Achi 200 +ISO 

  میانگین±معیارانحراف
Achi 100 +ISO 

  میانگین±معیارانحراف
ISO 

  میانگین±معیارانحراف
  کنترل

  میانگین±معیارانحراف
  ECG هايپارامتر

01/0 ± 114/0 #, *01/0± 118/0  #, * 012/0± 107/0  * 005/0± 064/0  006/0± 174/0  P wave (s)  
001/0± 193/0 125/0± 021/0 #, c  001/0± 023/0  * 0006/0± 017/0 0013/0± 025/0 QRS complex(s)  
003/0± 201/0 #,*004/0± 192/0  #,*,c 006/0± 184/0  * 0034/0± 093/0 0024/0± 076/0 QT interval (s)  
006/0± 182/0 #006/0± 177/0  # 009/0± 185/0  * 0049/0± 256/0 0073/0± 166/0 QTc interval (s)  

#,*,a  012/0± 287/0  #,*026/0± 343/0  #,*,c 05/0± 409/0 * 01/0± 174/0 046/0± 555/0 R amplitude (mV) 

#,*,aو b  003/0± 177/0  #,*,c  005/0± 208/0 #,*,c 006/0± 221/0  * 0013/0± 147/0 0034/0± 252/0 R–R interval (s) 
  

  .است >05/0P يدار یو در سطح معن Mean±SEMصورت هداده ها ب
ISO یزوپروترنول،: ا Achi) بومادران :Achillea millefolium.(  

  ؛ یزوپروترنولابا گروه  یسهدر مقا:  #با گروه کنترل؛  یسه: در مقا *
aبا گروه  یسه: در مقاAchi 100+ISO ؛bبا گروه یسه: در مقاAchi 200+ISO  ؛cبا گروه  یسه: در مقاAchi 400+ISO     
  

  بر روي تغییرات بافت قلب بومادرانتأثیر عصاره 
اثر عصاره گیــاه  3 شماره هاي بافت شناسی جدولیافته

شناسی در بافــت رجه تغییرات بافتبومادران را بر روي د
و  ایزوپروترنــول ،لهاي کنترگروهمیوکارد در حیوانات 

 شناســیرآسیب. ددهدنشان مـی درمان با عصاره بومادران را
 هشــدداده نشان  2 شماره ریر تصودطوري که انمبافتی ه

 هحرایی گــروصــي اهــر مــوشدتار بافتی قلب خسا تاس
 ISO گروه دریافت کنندهدر  .استطبیعی و سالم  کنترل

شدت و وسعت ضــایعات بســیار  کنترل، ف گروهر خالب
هــاي التهــابی طــوري کــه تجمــع ســلولبــه، گیر بودچشم

هاي عضــله قلــب ي سلوله ال بهمراه با ادم گسترده در ال
هاي . در برخی نواحی بافت قلب هستهاستقابل مشاهده 

ا همــراه بــهــا کاردیومیوســیت هــایپرتروفی و نکروتیــک
تجویز عصــاره گیــاه . دوشدیده میتشکیل بافت فیبروزه 

هــاي در دوزISO  کننــدهدریافــت هــايموشبومادران به 
ـــوگرم میلی 400و  100 ـــاب و گرم/کیل ـــزان ادم، الته می

گرم/کیلــوگرم میلی 200امــا در دوز  نکروز بهبود یافــت
ناشــی از ایزوپروترنــول  نکــروزهــایی از التهــاب و نشــانه

  د.وشمشاهده می
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صــعود  (A) تأثیر عصاره هیدروالکلی بومادران بر : 5شماره  نمودار
  هاي مطالعه. در گروه  ضزبان قلب(B) و   STقطعه 

  است. >05/0Pداري و در سطح معنی Mean±SEMها بصورت داده
ISO  ،ایزوپروترنول :Achi) بومادران :Achillea millefolium.(  

  )؛ ISO: در مقایسه با گروه تست بدون تیمار( #؛ : در مقایسه با گروه کنترل *
a در مقایسه با گروه :¬ Achi 100+ISO  ؛  
b  در مقایسه با گروه :Achi 200+ISO    ؛  
c  در مقایسه با گروه  :Achi 400+ISO  

  

  
  

 mg/kg) 400  ،عصــاره هیــدروالکلی بومــادران اثــر :2 تصویر شماره
 از ناشــی میوکــارد انفــارکتوس در هیستوپاتولوژي بر) 100 و 200

 و آمیزيرنگ H&E با قلب هايبافت .صحرایی موش در ایزوپروترنول
   .شدند مشاهده x40 بزرگنمایی با نوري میکروسکوپ زیر در

ISO  ،ایزوپروترنول :Achi) بومادران :Achillea millefolium(  

عصــاره بومــادران بــر لــف دوزهاي مخت قیاثر تزر :3شماره  جدول
  مورد مطالعه يتغییرات بافت قلب در گروه ها

  

  فیبروز  هایپرتروفی  نکروز  ادم  التهاب  هاي مورد مطالعه گروه
  -   -   -   -   -   کنترل
ISO  +++  ++  +++  ++  +  

Achi 100+ISO  +  +  +  +   -  
Achi 200+ISO  ++  +  ++  +   -  
Achi 400+ISO  +  +  ++  +   -  

  

ISO یزوپروترنول،: ا Achi) بومادران :Achillea millefolium.(  
  شدت کم و خفیف ضایعات،  (+)عدم وجود ضایعات، ): - (

  شدت زیاد ضایعات (+++) ،شدت متوسط ضایعات(++) 
  

  بحث
 که در مــورد نقــش حافظــت یبا توجه به اطالعات کم

 دســت در عروقــی قلبــی هــايبیمــاري دربومــادران  یقلب
عصــاره  یثــرات درمــانا تعیینبا هدف  مطالعه ینا است،

در  A.millefolium یاهگ ییهوا يهاقسمت هیدرواتانولی
ــ ــ یوکــاردنکــروز م یمــدل تجرب ــولاز ا یناش  یزوپروترن

  .یدانجام گرد ییصحرا يها درموش
 یزوپروترنــولا یزتجونشان داد که  مطالعه ینا نتایج

در  )ISO( زوپروترنــولیشــد. ا یوکــاردباعث صدمه بــه م
در  يو عملکــرد یکیمورفولــوژ اترییــبــاال، تغ يدوزها
 کیــپاتولوژ راتییــتغ هیشــب اریکند که بسیم جادیقلب ا

   .)21(در انسان است یسکته قلبموضعی 
 نســبت زوپروترنــولیا قیــتزر دنبال به مطالعه نیا در

 شیافــزا یتــوجه قابــل طــور بــه بــدن  وزن بــه قلب وزن
 شیافــزا لیبــدل اســت ممکــن قلــب وزن شیافــزا. افتی

 یبــافت انیــم يفضــاها در ادمــاتوز راتییــتغ با آب تجمع
. باشــد یعضــالن يهاسلول نیپروتئ شیافزا و قلب عضله

 شیافــزا لیدل به وکاردیم عملکرد که است شده گزارش
 زانیــم بــه باًیتقر درصد 1 زانیم به وکاردیم آب يمحتوا

 در غشــا يرینفوذپــذ شیافــزا .ابدییم کاهش درصد 10
 تیســم دنبــال بــه قلب یعضالن يهاسلول بیآس پاتوژنز

 قلــب در آب تجمع در موثر عوامل از یکی ن،یآم کاتکول
آسیب به قلب افزایش ســطح  هايیکی از نشانه .)22(است

باشد. هنگـــامی می در سرم LDHو  CK-MBهاي آنزیم
هــاي عضــله قلبــی بــر اثـــر کـــاهش اکـــسیژن و ســلولکــه 

Achi 400 +ISO  

Control 

Achi 100 +ISO Achi 200 +ISO  

ISO  
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  کارانو همي چالشتر ینجف هیسم     

  11         1401، شهریور  212دوره سی و دوم، شماره                                                           مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                      

 پژوهشـی
 

بینند، غشا سلولی نفوذپذیر یـــا پــاره آسیب می خونرسانی
ـــزیم ـــاي شـــده و باعـــث نشـــت آن  LDHو  CK-MBه

رکرهاي تشخیصــی هاي داخل سلولی ماآنزیماین  شود.می
ــت ــن  آســیب باف ــت ای ــزایش فعالی میوکــارد هســتند و اف

نشانگرها در سرم با درجه ضایعات نکروتیک موجود در 
دهنــده اخــتالل در یکپــارچگی میوکارد متناسب و نشــان

ـــفاقی  .)23(اســـتغشـــاي ســـلول  ــــق داخـــل ص تزریـ
داري در ســطح افزایش معنــی )mg/kg85( ایزوپروترونول

دهیدروژناز را نشان داد که  سرمی کراتین کیناز و الکتات
همچنین تجــویز  .)24،25(هاي قبلی استمطابق با گزارش

توانــد باعــث اخــتالل در یزوپروترنول مــیغلظت باالي ا
ــی هــا و ایجــاد اکســیدان در ســلولتعــادل اکســیدان/ آنت

ــیب  ــدي و آس ــیون لیپی ــیداتیو، پراکسیداس ــترس اکس اس
هــاي فعــال تولیــد گونــه ).4(غیرقابل برگشــت غشــا شــود

ها در سیستم محافظتی اکسیژن و یا کاهش آنتی اکسیدان
تــأثیر  MIپاتوژنز به استرس اکسیداتیو کمک کرده و بر 

در این مطالعه، افزایش مالون دي آلدئیــد  ).26(گذاردمی
سرم که یــک مــارکر پراکسیداســیون لیپیــدها و کــاهش 
آنتی اکسیدان درون زا است، وقــوع اســترس اکســیداتیو 

کند. عالوه بر افــزایش در گروه ایزوپرترنول را تایید می
ز اکسیدانی تام ســرم نیــز پــس ا، سطح آنتیMDAسطح 

ــق  ــارد  ISOتزری ــابراین نکــروز میوک ــت، بن کــاهش یاف
ــوش ــده در م ــاهده ش ــتمش ــاي دریاف ــده ه را  ISOکنن

  توان به آسیب پراکسیداتیو آن نسبت داد.می
 انفارکتوس میوکارد اولین تست تشخیصی نوار قلب

 MIهاي عــروق کرونــر اســت. در ایــن مطالعــه و بیماري
شد که  ECGي سبب تغییراتی در پارامترها ISOناشی از 

، QRS، کمــپلکس Pزمــان مــوج  به شکل کاهش مــدت
و  QT ،QTcو همچنـــین افـــزایش فاصـــله  R-Rفاصـــله 

و ضــربان قلــب مشــاهده  STافزایش معنــی دار در قطعــه 
در نــوار  MI، مهــم تــرین نشــانه STقطعــه  گردید. صعود

ــه دلیــل اخــتالف پتانســیل بــین ناحیــه  قلــب اســت کــه ب
خــتالل عملکــرد غشــاي ایسکمیک و غیر ایسکمیک و ا

 Rشــود، در حــالی کــه کــاهش دامنــه سلولی ایجــاد مــی

ممکن است به دلیل شــروع ادم میوکــارد پــس از تجــویز 
ایزوپروترنول باشــد. ایــن تغییــرات در نــوار قلــب  نشــان 

 بــا مــرتبط ECGهــاي است و با یافته MIدهنده پیشرفت 
در مطالعـــات قبلـــی  ISOایســـکمی میوکـــارد ناشـــی از 

  .)5،23،27(داردهمخوانی 
نتــایج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه درمــان داخــل 

 از قلــب A.millefolium قی با عصاره هیدروالکلی گیاهصفا
پــیش  .کنــدمحافظــت مــی ISO در برابر آسیب ناشــی از
طــور معنــاداري افــزایش ناشــی از درمــانی بــا عصــاره بــه

 را در مقایســه نسبت وزن قلب به وزن بــدن ایزوپروترنول در
توانــد از کاهش داد، بنابراین این مــاده مــی ISOبا گروه 

  قلب و هیپرتروفی جلوگیري کند. افزایش وزن
باعث بهبود قابــل  A.millefoliumهمچنین درمان با 

-CK، و LDHهاي قلبی (توجهی در سطح سرمی آنزیم
MB در مقایسه با گروه (ISO دهنــده اثــر شــد کــه نشــان

 است. ایــن ISOدرمانی عصاره در برابر انفارکتوس ناشی از 
اکســیدان یوجــود ترکیبــات آنتــ تواند بخاطرکاهش می

عصاره باشد که با مهار پراکسیداســیون لیپیــدي و پایــدار 
هــا و در نتیجــه ساختن غشاي سلول، از نشت ایــن آنــزیم

اي کند و نشانهها جلوگیري میافزایش فعالیت سرمی آن
از اثر محافظتی عصاره در برگشت آسیب قلبــی و بهبــود 

  ها است.میوسیت
 400 و 200،  100عصــــاره بومـــــادران ( زیتجــــو

 ي) باعــث کــاهش ســطح محتــوالــوگرمیگــرم در کیلیم
شــد. کــاهش  زوپروترنــولیاز ا یناشــ دیــآلدئيمــالون د

 يهــاتیــفعال لیــســرم ممکــن اســت بــه دل MDAســطح 
 دی(سوپراکســ دانیاکســ یآنت يهامیآنز در افتهی شیافزا

ــموتاز،ید ) باشــد. دازیپراکســ ونیگلوتــات و کاتــاالز س
 تیــــکــــاهش فعالنشــــان داد  جینتــــا نیــــا نیهمچنــــ

بــه طــور قابــل  زوپروترنولیتام در گروه ا اکسیدانیآنتی
 .اســت افتــهی شیبــا عصــاره افــزا یدرمان شیبا پ یتوجه

 ISOاز  یناشــ یبافت راتییز تغبومادران همچنین ا عصاره
 يهــابیو آســ یدانیاکســیآنتــ تیوضع تیتقو قیاز طر

 ییایمیوشــیب راتییــو تغ يدیــپیل ونیداســیاز پراکس یناش
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  1401، شهریور  212وم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                  دوره سی و د            12

 یحاک هاافتهی نیا کرد. يری، جلوگ ISOاز درمان  یاشن
 دفاع یتوجه قابل طوربه تواندیم عصاره که است آن از

 ویداتیاکســ اســترس برابــر در را یســلول یدانیاکســیآنتــ
و بــا توجــه  )9(که بر اساس مطالعات گذشته بخشد بهبود

محتــوي فنــول به نتایج استاندارد سازي عصاره بر اســاس 
گردیــد کــه  کل و فالونویید کل در ایــن مطالعــه مشــخص

فنــول از  یغن ياجزا يبومادران دارا یاهگ ییقسمت هوا
 یداناکسیبه عنوان آنت یباشد که همگیم یديفالونوئو 
  .اي دارندنسیل بالقوهپتا

 در زوپروترنولیا از یناش يناهنجار گر،یطرف د از
شــدن  ی، طــوالنSTبخــش  شیافــزا بــا هاموشقلب  نوار

 شــود.یمشخص مــ RRو  PR ،QRS فیو تضع QTبخش 
ــا ــتغ نی ــنعکس راتیی ــم ــده آس ــه  بیکنن ــارچگیب  یکپ

 شیو پــ )28(عملکــرد قلــب اســت و وکــاردیم يهاسلول
 نــوار در یشــناخت بیآســ راتییــتغ ازبا بومادران  یدرمان
ی از محــافظت اثــر دهنــدهنشــان کــه کــرد يریجلوگ قلب
بــه  یمتنــوع فارماکولوژیک خواص .است یسلول يغشا

A.millefolium ـــبت داده م ـــود، مینس ـــدش ـــواص انن  خ
، یک، ضــد درد، هموســتاتی، ضــد التهــابیتیکاسپاســمول

 ضــد اکســیدان، آنتــی تومــور، ضــد ،، کولواژیابتضد د
 بــه کــه کبــد محــافظتی اثرات و کنندهعفونی ضد قارچ،

 از .)9(باشــدهاي ثانویه فعال آن مــیمتابولیتوجود  یلدل
ــرف د ــر،یط ــات گ ــ مطالع ــدد یتجرب ــ يمتع ــه بررس  یب

 A.millefolium يهــاعصاره یستیمختلف ز يهاتیفعال
 يهــاتیــعصــاره بــر فعال ریکــه تــأث ياند. مــواردپرداخته

 -سطح در گردش فاکتور رشــد شیافزا ،مرتبط با التهاب
α، مــنیخــود ا تیعالئم و عوارض انســفال فتشریمهار پ 

و  نیپروســـتاگالند لیمهـــار تشـــک ،در مـــوش یتجربـــ
اثــرات  ی،کننــده پالکتــاز عامــل فعــال یناش توزیاگزوس

ــد ــت کب ــر هپات يمحافظ ــدر براب ــ تی ــوپلیاز ل یناش  یپ
ــاکار ــد م ،دیس ــواص ض ــیخ ــاهش ظرف یکروب ــو ک  تی

را  Th17پاسخ  جادیا ي) براDCs( کیتیدندر يهاسلول
  .)29،30(انددادهقرار  یورد بررسم

که گیاه بومــادران در طــب ســنتی بــراي علیرغم این
درمان ضــعف قلــب، احســاس گرفتگــی ناگهــانی و درد 

مبوز عروق مغزي قلب و در شرایط ترومبوتیک مثل ترو
 و کرونر مطرح شده است، ولی مطالعات تجربی انــدکی در

و همکــاران نشــان  Hijaziمورد اثر آن بر قلــب وجــود دارد. 
ــاره  ــه عص ــیتی A.fragrantissimaدادندک  کاردیوتوکسیس

ــود مــی بخشــد زیــرا باعــث ناشــی از آدریامایســین را بهب
از  CK-MBو  LDHو کــاهش  STکاهش صــعود قطعــه 

ــق م ــابی کانیســمطری ــی اکســیدانی و ضــد الته ــاي آنت ه
 در صورتی که در بررسی الکتروکــاردیوگرام، .)31(شودمی

هــاي ســرم متعاقــب تزریــق آنزیم هاي قلبی و الکترولیت
ـــفید  ـــادران س ـــانولی بوم ـــاره ات ـــدي عص ـــل وری داخ

)A.millefolium بر روي گوسفند، علیرغم تغییرات گاه (
ــاه  ــه گ ــل ب ــر قاب ــوژیکی اث ــاي الکتروفیزیول در پارامتره

ــزیم ــاتــوجهی در آن ــرم و الکترولیــت ي قلبــیه هــاي س
در مطالعه دیگري کــه توســط خوري  .)32(مشاهده نشد

 A.santolinaو همکاران انجام شد عصاره متانولی گونه 
 بطنــی را کــاهش داد. - زيفعالیت نسبی گره دهلیــ این گیاه

ها احتمال دادند که این گیاه احتماال قادر به کنتــرل و آن
  ).33(یا جلوگیري از شروع آریتمی فوق بطنی است

اثرات کــاهش فشــار خــون، گشــاد از طرف دیگر، 
و اینوتروپیــک/ کرونوتروپیــک  )34-37(کننــده عروقــی

 .)34،36،38،39(نیز گزارش شده است A.millefolium منفی
ـــک و  ـــر اینوتروپی ـــی اث ـــا بررس ـــابري ب ـــد و ص نیازمن

بــر  A.millefoliumاتانولی  -کرونوتروپیک عصاره آبی
روي قلب ایزوله موش صحرایی نشان دادند کــه عصــاره 

وتروپیــک و کرونوتروپیــک در طــول تزریــق اثــرات این
منفی داشته و اثر کورونوتروپ منفی عصاره قــوي تــر از 

   .)39(اثر اینوتروپ منفی آن بود
 A.wilhelmsiiعالوه بر این گزارش شده است کــه 

ن ریپرفیــوژ-تواند قلــب را در برابــر آســیب ایســکمیمی
محافظت کند که ممکن است مربوط بــه بهبــود حــاالت 
ــی  ــره آنت ــزایش ذخی ــارد و اف ــیداتیو میوک ــترس اکس اس
اکسیدان درون زا قلب باشد، زیرا منجر بــه تعــدیل قابــل 
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ــت  MDAتوجــه ســطح  ــین فعالی  CATو  SODو همچن
ــد ــاره ( )17(ش ــاالتر عص ) 400و 200وmg/kg100و دوز ب

 تري در برابر استرس اکسیداتیوداراي اثرات پیشگیرانه بیش
و همچنــین بهبــود اخــتالالت کاردیودینــامیکی ناشــی از 

بوده است و نویسندگان این نتیجه را به میزان  I/Rآسیب 
 ي باالتر عصــاره نســبت دادنــد.تر فالونوئیدها در دوزهابیش

هــاي مــا مشــخص اســت، دوز طورکــه از دادهولی همــان
، داراي اثرات پیشــگیرانه A. millefoliumتر عصاره کم

تري در برابر استرس اکسیداتیو و همچنین در بهبود بیش
ــی از آســیب  ــی ناش ــه  ISOعــوارض قلب ــن نتیج ــود. ای ب

و مــدت تواند عالوه بر تفاوت مــدل القــاي ایســکمی می
زمان تجویز عصاره، به نــوع گونــه بومــادران و در نتیجــه 

هــا مــرتبط باشــد. اگرچــه مصــرف میــزان فالونوئیــد آن
فالونوئیدها با کاهش مرگ ومیر ناشــی از بیمــاري قلبــی 

ــی بــیش ــا در ارتبــاط اســت ول ــاط معکــوس ب تــرین ارتب
دریافت میزان متوسط از فالونوئیدها مشاهده شده است، 

هــاي غــذایی االي فالونوئیــدها در مکملزیرا دوزهاي بــ
اکســیدان عمــل عنــوان آنتیکــه بــهتوانند به جاي اینمی

هاي آزاد ها و تولید رادیکالکنند، تبدیل به پرواکسیدان
شــوند. از ایــن رو میــزان مصــرف فالونوئیــدها در رژیــم 
غذایی براي به حداکثر رساندن فواید و در عین حــال بــه 

  .)40(سیار مهم استحداقل رساندن خطرات ب
ها نیز وابســته بــه دوز اســت و اکسیدانعملکرد آنتی

تــر باعــث افــزایش ظرفیــت در حالی که در مقادیر پایین
تواننــد هاي باالتر میشوند، در غلظتآنتی اکسیدانی می

اکسیدانی را مهار و استرس اکسیداتیو ایجاد سیستم آنتی
با توجه به این مطالب و نتــایج ایــن مطالعــه بــه  .)41(کنند

) نیــز A.millefoliumرسد که عصاره بومــادران (نظر می
در دوزهاي پایین اثر آنتی اکسیدانی بهتري داشته اســت 

ــد  و ممکــن اســت در ــاالتر خــود باعــث تولی دوزهــاي ب
تــر اســترس پراکســید هیــدروژن و القــاي هــر چــه بــیش

مطالعــات تکمیلــی در ایــن راســتا اتیو شود، بنابراین اکسید
این سوال مطــرح اســت کــه  با این حال، گردد.پیشنهاد می

آیا این اثــر محافظــت قلبــی عصــاره ناشــی از اثــر آن در 
کاهش فشارخون و یا به دلیــل جلــوگیري از هیپرتروفــی 

گیــري قلب است، زیــرا فشــارخون در مطالعــه مــا انــدازه
هاي مطالعه اســت. از ســوي دیگــر، نشده و از محدودیت

شواهدي وجود دارد که استقالل بین هیپرتروفی قلــب و 
دهــد. یکــی دیگــر از فشارخون سیستولیک را نشــان مــی

هــاي هاي مطالعــه مــا صــرفا اســتفاده از مــوشمحدودیت
  صحرایی نر بود.

دهــد نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر نشان مــی
بــا حفــظ  A.millefoliumهــاي هــوایی که عصاره بخش

قلب را در  ECGهاي نشانگر قلب، الگوهاي سطح آنزیم
کنــد و برابر آسیب ایسکمیک ایزوپرترنول محافظت می

تواند به دلیــل خــواص آنتــی اکســیدانی و این اثرات می
هــاي کننــده غشــا ایــن گیــاه باشــد. بنــابراین، یافتــهتثبیت

بــی دست آمده از مطالعه حاضر و ســایر مطالعــات تجرهب
در  A.millefoliumتواند برخی از کاربردهاي ســنتی می

ــام بیماري ــا انج ــرده و ب ــد ک ــی را تایی ــی عروق ــاي قلب ه
تر اقدام بالقوه جدیدي را در سیستم قلبــی تحقیقات بیش

  عروقی فراهم کند.
  

  سپاسگزاري
نامــه دکتـراي عمومی پزشکی ایــن مقالـه از پایـان

دانشــگاه علــوم پزشــکی  باشـــد و هزینــه انجــام آن ازمی
کــد طــرح  -شهرکرد (مرکز تحقیقـات گیاهــان دارویــی

  شود.) تأمین شده است که بدینوسیله قدردانی می857
 

References 
1. Lefer DJ,Granger DN.Oxidative stress and cardiac 

disease. Am J Med 2000; 109(4): 315-323. 

2. Zhang G-X, Kimura S, Nishiyama A, Shokoji 

T, Rahman M, Yao L, et al. Cardiac oxidative 

stress in acute and chronic isoproterenol-infused 

rats. Cardiovasc Res 2005; 65(1): 230-238. 

3. Mehdizadeh R, Parizadeh MR, Khooei A-R, 

Mehri S, Hosseinzadeh H. Cardioprotective 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            13 / 16

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-17820-en.html


  وکاردیبومادران بر انفارکتوس م یاثرات محافظت
 

  1401، شهریور  212وم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                  دوره سی و د            14

effect of saffron extract and safranal in 

isoproterenol-induced myocardial infarction 

in wistar rats. Iran J Basic Med Sci  2013; 

16(1): 56-63. 

4. Upaganlawar A, Gandhi H, Balaraman R. 

Isoproterenol induced myocardial infarction: 

protective role of natural products. J 

Pharmacol Toxicol 2011; 6(1): 1-17. 

5. Mohamed ME, Abduldaium MS, Younis NS. 

Cardioprotective Effect of Linalool against 

Isoproterenol-Induced Myocardial Infarction. 

 Life 2021; 11(2): 120. 

6. Xu D-P, Li Y, Meng X, Zhou T, Zhou Y, 

Zheng J, et al. Natural antioxidants in foods 

and medicinal plants: Extraction, assessment 

and resources. Int J Mol Sci 2017; 18(1): 96. 

7. Mantle D, Eddeb F, Pickering AT. 

Comparison of relative antioxidant activities 

of British medicinal plant species in vitro. J 

Ethnopharmacol  2000; 72(1-2): 47-51. 

8. Radušiene J, Gudaityte O. Distribution of 

proazulenes in Achillea millefolium sl wild 

populations in relation to phytosociological 

dependence and morphological characters. 

Plant Genet 2005; 3(2): 136-143. 

9. Ali SI, Gopalakrishnan B, Venkatesalu V. 

Pharmacognosy, phytochemistry and 

pharmacological properties of Achillea 

millefolium L.: a review. Phytother Res 

2017; 31(8): 1140-1161. 

10. Miraldi E, Ferri S, Mostaghimi V. Botanical 

drugs and preparations in the traditional 

medicine of West Azerbaijan (Iran). J 

Ethnopharmacol 2001; 75(2-3): 77-87. 

11. Trumbeckaite S, Benetis R, Bumblauskiene 

L, Burdulis D, Janulis V, Toleikis A, et al. 

Achillea millefolium L. sl herb extract: 

Antioxidant activity and effect on the rat 

heart mitochondrial functions. Food Chem 

2011; 127(4): 1540-1548. 

12. Giorgi A, Mingozzi M, Madeo M, Speranza 

G, Cocucci M. Effect of nitrogen starvation 

on the phenolic metabolism and antioxidant 

properties of yarrow (Achillea collina Becker 

ex Rchb.). Food Chem 2009; 114(1): 204-211. 

13. Hertog MG, Feskens EJ, Kromhout D, 

Hollman P, Katan M. Dietary antioxidant 

flavonoids and risk of coronary heart disease: 

the Zutphen Elderly Study. Lancet 1993; 

342(8878): 1007-1011. 

14. Georgieva L, Gadjalova A, Mihaylova D, Pavlov 

A. Achillea millefolium L.-phytochemical 

profile and in vitro antioxidant activity. Int 

Food Res J 2015; 22(4): 1347-1352. 

15. Murugesan M, Revathi R, Manju V. 

Cardioprotective effect of fenugreek on 

isoproterenol-induced myocardial infarction 

in rats. Indian J Pharmacol 2011; 43(5): 516-

519. 

16. Haleagrahara N, Julian V, Chakravarthi S. N-

acetylcysteine offers cardioprotection by 

decreasing cardiac lipid hydroperoxides and 

8-isoprostane level in isoproterenol-induced 

cardiotoxicity in rats. Cardiovasc Toxicol 

2011; 11(4): 373-381. 

17. Mahmoudabady M, Lashkari M, Niazmand 

S, Soukhtanloo M. Cardioprotective effects 

of Achillea wilhelmsii on the isolated rat 

heart in ischemia–reperfusion. J Tradit 

Complement Med 2017; 7(4): 501-507. 

18. Toutounchi NS, Afrooziyan A, Rameshrad 

M, Rezabakhsh A, Vaez H, Hamedeyazdan S, 

et al. Cardioprotective effects of rosmarinic 

acid on isoproterenol-induced myocardial 

infarction in rats. Pharm Sci 2017; 23(2): 

103-111. 

19. Ohkawa H, Ohishi N, Yagi K. Assay for lipid 

peroxides in animal tissues by thiobarbituric 

acid reaction. Anal Biochem 1979; 95(2): 

351-358. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            14 / 16

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-17820-en.html


     
  کارانو همي چالشتر ینجف هیسم     

  15         1401، شهریور  212دوره سی و دوم، شماره                                                           مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                      

 پژوهشـی
 

20. Benzie IF, Strain J. [2] Ferric reducing/ 

antioxidant power assay: direct measure of 

total antioxidant activity of biological fluids 

and modified version for simultaneous 

measurement of total antioxidant power and 

ascorbic acid concentration. Methods Enzymol 

1999; 299: 15-27. 

21. Acikel M, Buyukokuroglu ME, Erdogan F, 

Aksoy H, Bozkurt E, Senocak H. Protective 

effects of dantrolene against myocardial 

injury induced by isoproterenol in rats: 

biochemical and histological findings. Int J 

Cardiol 2005; 98(3): 389-394. 

22. Laine G, Allen S. Left ventricular myocardial 

edema. Lymph flow, interstitial fibrosis, and 

cardiac function. Circ Res 1991; 68(6): 1713-

1721. 

23. Patel V, Upaganlawar A, Zalawadia R, Balaraman 

R. Cardioprotective effect of melatonin against 

isoproterenol induced myocardial infarction 

in rats: a biochemical, electrocardiographic 

and histoarchitectural evaluation. Eur J 

Pharmacol 2010; 644(1-3): 160-168. 

24. Tom ENL, Nankia FD, Nyunaï N, Girard-

Thernier C,Demougeot C,Dimo T. Myocardial 

potency of aqueous extract of Harungana 

madagascariensis stem bark against 

isoproterenol-induced myocardial damage in 

rats. Univ J Pharm Res 2018; 3(1): 17-24. 

25. Khan V, Sharma S, Bhandari U, Ali SM, 

Haque SE. Raspberry ketone protects against 

isoproterenol-induced myocardial infarction 

in rats. Life Sci 2018; 194: 205-212. 

26. Sawyer DB, Siwik DA, Xiao L, Pimentel 

DR, Singh K, Colucci WS. Role of oxidative 

stress in myocardial hypertrophy and failure. 

J Mol Cell Cardiol 2002; 34(4): 379-388. 

27. Metias E, Aboelmaaty N, Hussein A, 

Abdallah E, Abdelaziz A. Modulation of 

ECG, myocardial oxidative stress markers 

and connexion 43 expression by ascorbic 

acid and ferulic acid in isoproterenol-induced 

myocardial infarction in rats. Biochem 

Physiol 2016; 5(210): 2. 

28. Yadav C, Akhtar M, Khanam R. Isoproterenol 

toxicity induced ECG alterations in wistar 

rats: role of histamine H3 receptor agonist imetit. 

Int J Pharm Pharm Sci 2014; 6(5): 654-658. 

29. Freysdottir J, Logadottir OT, Omarsdottir  

SS, Vikingsson A, Hardardottir I. A 

polysaccharide fraction from Achillea 

millefolium increases cytokine secretion and 

reduces activation of Akt, ERK and NF-κB 

in THP-1 monocytes. Carbohydr Polym 

2016; 143: 131-138. 

30. Vazirinejad R, Ayoobi F, Arababadi MK, 

Eftekharian MM, Darekordi A, Goudarzvand 

M, et al. Effect of aqueous extract of 

Achillea millefolium on the development of 

experimental autoimmune encephalomyelitis 

in C57BL/6 mice. Indian J Pharmacol 2014; 

46(3): 303-308. 

31. Hijazi MA, Jambi HA, Aljehany BM, 

Althaiban MA. Potential protective effect of 

Achillea fragrantissima against adriamycin-

induced cardiotoxicity in rats via an 

antioxidant and anti-inflammatory pathway. 

Biomed Res Int 2019; 2019: 1-10. 

32. Rahchamani R, Mokhberdezfoli M, 

Hadjiakhoondi A, Raoofi A, Rezazadeh S, 

Banihasan E, et al. Para Clinical Studies of 

Ethanol Extract of Achillea millefolium L. on 

Electrocardiogram, Cardiac Enzymes and 

Serum Electrolytes in Sheep. J Med Plant 

Res 2008; 7(26): 63-69. 

33. Khoori V NS, Ashrafian Y, Naseri M Effects 

of the Methanol extract of Achillea Santolina 

on the electrophysiological characteristics of 

isolated atrioventricular node of male rat. J 

Gorgan Univ Med Sci 1999; 1(3-4): 5-15. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            15 / 16

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-17820-en.html


  وکاردیبومادران بر انفارکتوس م یاثرات محافظت
 

  1401، شهریور  212وم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                  دوره سی و د            16

34. Arias-Durán L, Estrada-Soto S, Hernández-

Morales M, Millán-Pacheco C, Navarrete-

Vázquez G, Villalobos-Molina R, et al. 

Antihypertensive and vasorelaxant effect of 

leucodin and achillin isolated from Achillea 

millefolium through calcium channel blockade 

and NO production: In vivo, functional ex 

vivo and in silico studies. J Ethnopharmacol 

2021; 273: 113948. 

35. Asgary S, Naderi G, Sarrafzadegan N, 

Mohammadifard N, Mostafavi S, Vakili R. 

Antihypertensive and antihyperlipidemic 

effects of Achillea wilhelmsii. Drugs Exp 

Clin Res 2000; 26(3): 89-94. 

36. Khan Au, Gilani AH. Blood pressure lowering, 

cardiovascular inhibitory and bronchodilatory 

actions of Achillea millefolium. Phytother 

Res 2011; 25(4): 577-583. 

37. Niazmand S, Esparham M. Cardiovascular 

effects of aqueous-ethanolic extract of Achillea 

Wilhelmsii in rabbit. Pharmacologyonline 

2011; 1: 818-825. 

38. de Souza P, Gasparotto Jr A, Crestani S, 

Stefanello MÉA, Marques MCA, da Silva-

Santos JE, et al. Hypotensive mechanism of 

the extracts and artemetin isolated from 

Achillea millefolium L.(Asteraceae) in rats. 

Phytomedicine 2011; 18(10): 819-825. 

39. Niazmand S, Saberi Z. The chronotropic and 

inotropic effects of aqueous-ethanolic extract 

of Achillea millefolium on rat’s isolated 

heart. Pharmacologyonline 2010; 3: 791-798. 

40. Khan J, Deb PK, Priya S, Medina KD, Devi 

R, Walode SG, et al. Dietary flavonoids: 

Cardioprotective potential with antioxidant 

effects and their pharmacokinetic, toxicological 

and therapeutic concerns. Molecules 2021; 

26(13): 4021. 

41. Jamshidi-Kia F, Wibowo JP, Elachouri  

M, Masumi R, Salehifard-Jouneghani A, 

Abolhasanzadeh Z, et al. Battle between 

plants as antioxidants with free radicals in 

human body. J Herbmed Pharmacol 2020; 

9(3): 191-199. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            16 / 16

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-17820-en.html
http://www.tcpdf.org

