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تحقیقی

یداخل صفاقبايدیق داخل وریتزراثرسه یمقا
ییش صحراموبر فشارخوناسطوخودوساه یگروغن فرار 

3وکیلیعابدیندکتر ،2*خراسانیزاهديمهديدکتر ،1آباديمومنشهین

دانشکده مرکز تحقیقات و بخش فیزیولوژي، ،فیزیولوژيدانشیار- 2. اندانشگاه علوم پزشکی سمن، دانشکده پزشکیمرکز تحقیقات و بخش فیزیولوژي، ،فیزیولوژييدکتردانشجوي- 1
فیزیولوژي، مرکز تحقیقات و بخش فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان.استاد - 3. دانشگاه علوم پزشکی سمنان، پزشکی

 ________________________________ _____________________________
چکیده

ـ ان تخـو يفشارپرکاهشبررا ).Lavandula angustifolia L(اسطوخودوساه یمطالعات مختلف اثرات استنشاقی گ:هدفوزمینه د یی
اثـر سـه یمقان مطالعه به منظور یابر فشارخون روشن نیست.اسطوخودوسکند. با این وجود اثرات سیستمیک و مکانیسم اثر روغن فرار یم

نر انجام شد.ییصحرايهاموشیعیبر فشارخون طباسطوخودوسروغن فرار یداخل صفاقبايدیق داخل وریتزر
تـایی تقسـیم شـدند. پـس از     7گروه 10طور تصادفی به هسر موش صحرایی نر نژاد ویستار ب70در این مطالعه تجربی :بررسیروش

. روغـن  گذاري شدکانولاسطوخودوس تزریق ترتیب براي ثبت فشارخون وبهرانیوریدوشریانوانات توسط تیوپنتال سدیم، یحیبیهوش
ـ     بـه یا حـالل آن (پـروپیلن گلیکـول)    ) 100و mg/kg/bw25 ،50س (وخودواسطفرار  یطـور داخـل صـفاق   هطـور داخـل وریـدي یـا ب

)mg/kg/bw500 (  ـ هـاي بررسـی مکانیسـم قبـل از تجـویز ور     تزریق شـد. در گـروه )،mg/kg/bw50(روغـن فـرار اسـطوخودوس   يدی
L-NAME)mg/kg/bw4( ،آتروپین)mg/kg/bw1،(ینندومتاسیا)mg/kg/bw5(یا سالین)ق شد.یطور داخل صفاقی تزره) بحالل

موجب کاهش فشار متوسط شریانی نسـبت بـه   50و mg/kg/bw25با دوزهاياسطوخودوستجویز داخل وریدي روغن فرار :هاهیافت
ـ يداریطور معنبهmg/kg/bw50و اثر دوز)>05/0Pد (یگردگروه کنترل  mg/kg/bw100وزد). >05/0P(بـود mg/kg/bw25ش از دوزیب

mg/kg/bw500بـا دوز اسطوخودوستجویز داخل صفاقی روغن فرار د. یگرداسطوخودوس موجب کاهش شدید فشارخون و مرگ حیوان 
و آتروپین ، L-NAMEصفاقی داخل تجویز).>05/0P(شديدیتر فشارخون متوسط شریانی نسبت به روش داخل وریموجب کاهش طوالن

ه و کاهش فشارخون ناشی از اسطوخودوس نداشت.یاثري بر فشارخون پاندومتاسینیا
موجب کاهش فشـارخون  ،بدنلوگرم وزنیگرم بر کیلیم50و 25با دوز اسطوخودوسروغن فرار يدیورداخل تزریق :گیرينتیجه

ـ  یلیم500با دوز یق داخل صفاقیتزر؛ اما شودیمموش صحرایی در یانیشر شـدن کـاهش   یباعـث طـوالن  بـدن، لـوگرم وزن یر کگـرم ب
گردد.یمییصحرايهادر موشیانیفشارخون شر

موش صحرایی، ، فشار خوناسطوخودوس:هاواژهکلید
 ________________________________ _____________________________

zahedikhorasani@yahoo.comالکترونیکیپست،مهدي زاهدي خراسانیدکتر :مسؤولنویسنده*

33654186، نمابر023-33654170تلفن ، بخش فیزیولوژي،دانشکده پزشکیسمنان، یدانشگاه علوم پزشک،جاده دامغان5کیلومتر ، سمنان:ینشان
1/11/1393:مقالهپذیرش،17/10/1393:نهاییاصالح،21/5/1393:مقالهوصول

مقدمه
از علــل یکــیو از معضــالت بهداشــت عمــومیخــون يپرفشـار 

نـده در  یطور فزاهکه باستهشرفتیپير در کشورهایعمده مرگ و م
لیـ قبازجـانبی هايدرمانمختلفتحقیقات).1ش است (یحال افزا

عنـوان بهرادرمانیگیاهواسترسکاهشورزش،غذایی،هايرژیم
يفشـار پـر بـه مبـتال افـراد افـزون روزتعدادکاهشدرموثرروشی

نـه یمزنیـ ادرمفیـد اهـان یگازیکـ ی).2(اسـت نمودهپیشنهادخون
وسـاله چنـد هیایـ گالوانـدر یااسطوخودوس.استاسطوخودوس

درسنتیطبدرکهاست(Lamiaceae)انینعناعخانوادهازخودرو

سردرد،،یختگیبرانگ،یخستگاضطراب،واسترسلیقبازمواردي
ویگوارشـ مشـکالت ،یسرماخوردگ،یافسردگ،یفراموشگرن،یم

ــینهم).3-5(شــودمــیاســتفادهکبــدي ــراتچن )،6(ضــددردياث
)،10و9(عروقـی قلبـی اثـرات )،8(اکسیدانآنتی)،7(ضداضطرابی

)14(آرامبخشـی ) و13و12(ضداسپاسـم )،11(خـون چربیکاهنده
است.شدهگزارشآن

استنشـاق دهـد مینشاناسطوخودوسعروقیقلبیاثراتمطالعه
امنــهبــبــوداریبــیترکواســطوخودوسمــوترش،یلازیمخلــوط

Cananga odorataخـون فشـار کـاهش موجبهفتهسهمدتيبرا
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يمبـتال بـه پرفشـار   مـاران یبدرکیسـمپات ستمیستیفعالویستولیس
موجـب )ی(آرومـاتراپ الوانـدر اسـانس استنشاق).15(شودیمخون 
).16(گـردد  یمـ خونزولیکورتکاهشوکرونرخونانیجربهبود

شدنشلموجبتنیبرونشرایطدر)عصارهاجزاء(ازاستاتلینالیل
ومیآنـدوتل بـه وابسـته کـه شـده خرگـوش دیکاروتانیشرشروندهیپ

انقبـاض ،يهنـد خوکچـه دریپالکتـ تجمعبرالوندورا).17(است
هیـ ردرشـده القاسمیترومبوآمبولبروییصحراموشخوندرلخته

مـوارد ربياثرییتنهابهاسانسیاصلياجزادارد.يمهاراثرموش
اسـانس بـا ییصـحرا مـوش ییایبوکیتحر).18(اشته است ندفوق

عصـب تیـ فعالشیافزاوکیسمپاتتیفعالکاهشموجبالوندورا
ــاییایــبوکیــتحرهمچنــینشــود.یمــکیگاســترواگ اســانسب

خونفشارکاهشويویکلکیسمپاتتیفعالکاهشباعثالوندورا
بـا ).19(شـود یمـ رتاناوتوسطشدههوشیبییصحرايهاموشدر

بـر اسـطوخودوس یدرمـان اثـرات مـورد درمتنـوع قـات یتحقوجود
آنیاستنشـاق اثراتویتنبرونطیشرادرمطالعاتعمدهفشارخون،

قیـ تزراثـر سـه یمقابـه منظـور   مطالعـه نیـ ا.)19و16و15(استبوده
ــورداخــل ــايدی ــفاقداخــلب ــرارروغــنیص ــراســطوخودوسف ب

نر انجام شد.ییصحرايهاشمویعیطبفشارخون
بررسیروش

ــات ــن:حیوان ــه ای ــابقمطالع ــلمط ــارپروتک ــاترويک حیوان
مـورخ 338201/92(دانشـگاه اخـالق تهیکمدییتاباوآزمایشگاهی

شد.انجام)10/6/1392
بـا  ویسـتار نژادنرصحراییموشسر70ازتجربیمطالعهایندر
ــاتوای. حشــداســتفادهگــرم 250-300وزن  اســتانداردشــرایطدرن

درغــذاوآببــهآزاددسترســیوتــاریکی-روشــناییســاعت12
سـمنان پزشـکی علومدانشگاهفیزیولوژيتحقیقاتمرکزحیوانخانه
شدند.نگهداري
بـراي اولمرحلهدر.شدانجاممرحلهسهدرآزمایشات:هاگروه

بــرچ)یآلــدر-گمای(ســاســطوخودوسفــرارروغــنحــاداثــرنیــیتع
تـایی 7گـروه 4بـه ییصـحرا موشسر28تعدادشریانی،فشارخون

بـه مـرك) (شـرکت گلیکـول پروپیلنکنترلگروهدرشدند.تقسیم
بـا اسـطوخودوس فـرار روغـن درمـان، يهـا گروهدروحاللعنوان

شد.تزریقوریديداخلطوربه100و mg/kg/bw25 ،50يهادوز
مورديدوزهانداشتوجودنهیزمنیادریمشابهمطالعهکهآنجااز

14ازدوممرحلـه درشـدند. انتخابلوت یپامطالعهبراساساستفاده
اسـطوخودوس فرارروغنصفاقیاثرنییتعبرايییصحراموشسر

)mg/kg/bw500(مرحلـه درشـد. استفادهفشارخونبرآنحاللیا
سـر 28فشـارخون بـر اسـطوخودوس اثـر مکانیسمبررسیبرايسوم

ابتـدا هـا گروهایندرشدند.تقسیمتایی7گروه4بهصحراییموش
L-NAME)mg/kg/bw4(آتـــــروپینایـــــ)mg/kg/bw1 (ایـــــ

صـفاقی داخـل طورهب(کنترل)سالینیا) mg/kg/bw5ن (ندومتاسییا
خـون، فشـار وضعیتپایداريودقیقه15تا10ازپسوشدتجویز

ــااســطوخودوسفــرارروغــن داخــلطــورهبــmg/kg/bw50زدوب
شد.قیتزريدیور

توسـط حیوانـات اسـطوخودوس تزریـق وخـون فشارثبتبراي
کنترلواحدرويبروشدند بیهوش)mg/kg, ip80(مسدیتیوپنتال

رانـی وریـد وشـریان سـپس .ندگرفتقرارکا)یآمر-نارکو(مدلدما
فشـار یوسـر ترانسدبـه شـریانی کـانول شـد. گـذاري کانولوآشکار

PE-1000ــوگرافو ــدلفیزی ــارکو(م ــا)یآمر-ن ــلک ــارومتص فش
کـانول شـد. ثبـت قلـب ضـربان تعدادودیاستولیسیستولی،شریانی
اسـاس بـر فشـار نیانگیمشد.استفادهعصارهتزریقبراينیزوریدي

).20(شدمحاسبهستولیسدرصد40عالوههباستولیددرصد60
معیـار انحرافن و میانگیصورتهبنتایج:آماريتحلیلوتجزیه
05/0کمتـر از  يداریسطح معنهکیصورتره شد و دیارااستاندارد

نرمالتوزیعصورتدرشد.یتلقداریمعنهاگروهبیناختالف؛بود
وهاگروهبینمقایسهبرايطرفهیکواریانسآنالیزآزمونازهاداده

Holm-Sidak methodعنـوان هبPost-hoc analysis وشـد  فادهتاسـ
اسـتفاده مناسـب غیرپارامتریـک روشازنرمالتوزیععدمموارددر

د.یگرداستفادهنتایجآنالیزرايبSigmaStat 3.0افزارنرمازشد.
هایافته

شـریانی فشارخونبراسطوخودوسفرارروغنوریديتزریقاثر
بـا سـطوخودوس افـرار روغنوریديتجویز:عییطبصحراییموش

ــا ــوشدر50و mg/kg/bw25يدوزه ــحرام ــوشیبییص ــثه باع
کنتـرل گروهبامقایسهدرشریانیمتوسطفشارخونداریمعنکاهش

دوزاثـر نیهمچنـ ).>001/0Pک) (ینمودار(شدکول)یگللنی(پروپ
mg/kg/bw50دوزازشیبـ داريمعنـی طـور هبmg/kg/bw25 بـود

)006/0P< .(اسطوخودوسفرارروغنهیپوتانسیواثرمدتهمچنین
ــوالنی ــرط ــرازت ــاللاث ــودح ــکلب ــ(ش ــا).کی ــودب ــاوج دوزنی

mg/kg/bw100وفشــارخوندیشــدکــاهشباعــثاســطوخودوس
اثـر اسـطوخودوس فـرار روغـن وریديتزریقد.یگردوانیحمرگ

بـا مقایسـه دریصـحرای هـاي موشقلبضربانبرداريمعنیيآمار
ویسـتول یسفشـارخون راتییـ تغ).کی(جدولشتنداکنترلگروه

ک یـ جـدول درکـه بـود متوسطفشاررییتغموازاتبهزینیاستولید
آمده است.

فشـارخون بـر اسطوخودوسفرارروغنصفاقیداخلتزریقاثر
فـرار روغـن یصـفاق داخـل تجـویز :طبیعـی صحراییموششریانی

ــطوخودوس ــااس ــامــوشدرmg/kg/bw500دوزب ییصــحرايه
درشـریانی متوسـط فشارخونداریمعنيآمارکاهشباعثهوشیب

)2(نمــودار کــول) شــد یلن گلیگــروه کنتــرل (پــروپ  مقایســه بــا  
)001/0P<.(
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يبا دوزهااسطوخودوساثر تزریق وریدي روغن فرار : 1نمودار 
mg/kg/bw25 موش صحرایییو حالل آن بر فشارخون طبیع50و

B :خون پایه،فشارVe.1 وVe.2 : (پروپیلن گلیکول)،2و 1حالل
L.25 وL.50 : گرم روغن فرار اسطوخودوس، میلی50و 25دوز

MABP : متوسط شریانیفشارخون
نسبت به فشار ≠،50به 25و نسبت دوز 2و 1* نسبت به حالل

پایه
*01/0P<

ز طوخودوس با دواثر تزریق صفاقی روغن فرار اس: 2نمودار 
mg/kg/bw500موش صحرایییعییا حالل آن بر فشارخون طب

B ،فشارخون پایه :Ve ،حالل :L.500 گرم میلی500: دوز
: فشارخون متوسط شریانیMABPاسطوخودوس، 

*01/0P<

،(Sa)اثر تزریق داخل صفاقی سالین : 3نمودار 
Ln :L-NAME ،Atن، ی: آتروپInd :بر کاهش ن، یندومتاسیا

روغن فرار اسطوخودوس با دوز يفشارخون ناشی از تزریق ورید
موش صحراییدر(L50)گرم میلی50
MABP01/0*، : فشارخون متوسط شریانیP<

تزریق یطیقلبناز تغییرات فشارخون و ضربايانمونه: 1شکل 
mg/kg/bw50روغن فرار اسطوخودوس با دوز يورید

مـوش طبیعـی شـریانی فشـارخون بـر اسـطوخودوس اثرمکانیسم
فشـارخون بـر اسـطوخودوس اثـر مکانیسـم بررسـی بـراي :صحرایی

ــر ــوشیانیشــ ــحراییمــ ــار درصــ ــروهچهــ ــزاگــ ــدا،مجــ ابتــ
L-NAME)mg/kg/bw4 (آتـــــروپینایـــــ)mg/kg/bw1(ایـــــ

داخـل طـور هبـ کنتـرل) (گروهسالینیا) mg/kg/bw5ن (ندومتاسییا
روغـن سـپس نداشـتند. هیپافشارخونبرياثرکهشدتجویزاقیصف

يدیــورداخــلطــورهبــmg/kg/bw50دوزبــااســطوخودوسفــرار
تمـام درفشـارخون داریمعنـ يآمـار کـاهش موجبکهشدقیتزر

ــگردهــاگــروه ــروپوL-NAMEاگرچــهد. ی کــاهشبجــمونیآت
يآمــارتفــاوت؛ امــاشــداســطوخودوسازیناشــونیپوتانســیه

).3(نمودارافت نشد یهاگروهریساباکنترلگروهنیبيداریمعن
بحث

روغــن فــرار تزریــق وریــدي مطالعــه حاضــرنتــایجبــا توجــه بــه 
متوســـط شـــریانی در خون موجـــب کـــاهش فشــار اســطوخودوس 

طـور  همقدار کاهش فشارخون بـ د.یگردبیهوش هاي صحرایی موش
ــا گـــروه کنتـــرل د یدر مقادرصـــد 21متوســـط  ــه بـ ــار دوزسـ يهـ

mg/kg/bw25 د.بو50و
ــات ــفمطالعـ ــراتمختلـ ــاتراپاثـ ــهی(رایآرومـ ــانحـ )یدرمـ
وانسـان درخـون را  يپرفشـار ویعـ یطبفشارخونبراسطوخودوس

طیشرادرصافعضالتبراه را ین گیایکنندگشلاثراتووانیح
تــاکنونوجــودن یــابــا).15-17و10و9نــد (انمــودهدییــتایتنــبـرون 

ــه ــورددريامطالع ــتمیساثــراتم ــطوخودوساه یــگکیس بــراس
است.نشدهگزارشفشارخون
فشـارخون برنیساليدیورمکررقیتزردادنشانمایقبلمطالعه

بـر عصـاره یکـ یزیفاثراحتماللذا؛)21(نداردياثرییصحراموش
ــروق ــونعـ ــرایخـ ــوانیمـ ــاتـ ــدتـ ــيحـ ــت.یمنتفـ دوزدانسـ

mg/kg/bw100وانـات یحمـرگ وفشارخوندیشدکاهشموجب
ویپوتانسـ یهاثـرات دیشـا ست.ینروشنمايبرامرگعلتد ویگرد
وعواملازيامجموعهایيویرعروقیآمبول،اسطوخودوسدیشد

مرگموجبکولیگللنیپروپحاللواسطوخودوسیتجمعاثرات
اسـت. ازمنـد ینيشـتر یبیبررسـ بـه یقطعـ نظـر اظهـار کهباشد شده

وجـود سـه یمقاانجـام يبـرا مطالعه حاضـر  بایمشابهعهمطالنیهمچن
ــدارد ــا؛نـ ــاتامـ ــددمطالعـ ــاتراپمتعـ ــراتیآرومـ ــیهاثـ ویپوتانسـ

مـورد کیـ بـه توجهبا).19و16و15ند (ادادهنشانرااسطوخودوس
يچـــاازیناشـــبطنـــیفـــوقکـــارديتـــاکیمـــورددرگـــزارش

یقلبـ ضـربان راتییـ تغدوشتصوراستممکن)،22(اسطوخودوس
آنجـا ازاسـت. شـده mg/kg/bw100دوزدرهاموشمرگموجب

دهیـ دحاضـر  مطالعهواناتیحیقلبضرباندريداریمعنراتییتغکه
شود.ینمدییتاامرنیااحتمال؛نشد

ازاســطوخودوسیروغنــعصــارهمختلــفيدوزهــاهیــتهيبــرا
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شـد اسـتفاده )DMSOسـرول، یگلالکل،ن،ی(سالیمختلفيهاحالل
بهکولیگللنیپروپدست آمد.بهکولیگللنیپروپباجهینتنیبهترکه

وسـیعی کـاربرد دارايدارویـی وغـذایی صـنایع درافزودنـی عنوان
گـزارش آنمـورد درنیـز مختلفـی جـانبی اثراتوجودن یابااست.
ــه طــوراســت.شــده حــاويهــايمحلــولســریعانفوزیــونکــهيب

آریتمی،تنفسی،دپرسیونوجبمگلیکولپروپیلنبااليهايغلظت
وریـدي تزریـق نیـز مـا مطالعهدر).23(شودمیتشنجوهیپوتانسیون

ســقوطموجــباســطوخودوسحــاللعنــوانبــهکــولیگللنیپــروپ
ازکمتـر داريیمعنـ طـور هبـ شـده القـا پاسـخ اگرچه؛شدفشارخون

ــرارروغــن ــود.اســطوخودوسف ــرعــالوهب ــانمــدتایــنب ــرزم اث
.بـود حـالل اثـر ازتـر طـوالنی اسـطوخودوس فرارروغنهیپوتانسیو

یآبـ عصارهازاستفادهصورتدرواشدبماکارنقایصازایندیشا
بعـدي مرحلـه درلـذا م.یشـد یمـ نمواجـه عصارهحاللاثراتاینبا

وعصـاره صـفاقی تزریـق روشازلهأمسـ ایـن کـاهش بـراي مطالعه
داخـل زیتجـو دیشـد بتاًنسـ اثـرات رغـم یعلـ شد.استفادهآنحالل

هـوش، یبییصـحرا يهـا موشفشارخونبرکولیگللنیپروپيدیور
قیـ تزرمقابـل درنداشت.فشارخونبرياثرآنیصفاقداخلقیتزر

ــل ــفاقداخ ــطوخودوسیص ــباس ــقوطموج ــپاس ــوداری داریمعن
دییتاتواندیمبخشنیاجینتااساسنیابرشد.وانیحدرفشارخون

باشد.اسطوخودوسيدیورداخلزیتجوراتاثبريشتریب
داروهايعمدههدفچهارهاکلیهوعروققلب،عصبی،سیستم

بنـدي جمـع بـا عـروق آندوتلیومالیه.)24(هستندفشارخونکاهنده
تــونم ینظــتدرمرکــزينقــشهورمــونی-عصــبیمختلــفعوامــل 
مثــلوازواکتیـو مـواد رهـایش وسـاخت طریـق ازکـه داردعروقـی 

مشتقکنندههیپرپوالریزهعامل،I2پروستاگالندیناکساید،یتریکن
ــدوتلیوماز ــتریکتورعوامــلو(EDHF)آن ــا).25(اســتوازوکنس ب

تزریـق دراسطوخودوسفرارروغنهیپوتانسیوسریعاثراتبهتوجه
احتمـاالً شـده مشاهدهاتاثرقلبی،ضربانبرآنتاثیرعدمووریدي

مرحلهدرکهاستشتریبهمطالعنیازمندوهبودیعروقاثراتازناشی
حیوانـات ازگـروه یـک درمنظـور اینبرايشد.پرداختهآنبهبعد

طوربهاکسایدنیتریکتولیدکنندهمهارعنوانبهL-NAMEداروي
تجـویز نداشـت. پایـه فشارخونبراثريکهشدتزریقصفاقیداخل

ــب ــطوخودوسمتعاق ــاس ــورهب ــلط ــديداخ ــبوری ــاهشموج ک

ن یـ . با ابودییتنهابهاسطوخودوساثرازکمترکهگردیدفشارخون
L-NAMEرسدیمنظرهبلذا.نداشتآنبايداریمعنتفاوتوجود

ندارد.اسطوخودوسفرارروغنهیپوتانسیوعملبراثري
گـزارش اسطوخودوساه یگبرايموثرهماده40ازبیشمطالعات

هگزیـل ونیـل متیلدياهیگنیااسانسباتیکترنیترمهماند. کرده
اکــالیپتول،درصــد)25(اکتــاترینمتیــلدي)،درصــد44(بــوتیرات

ــد) 7( ــامفورودرص ــد)4(ک ــتدرص ــه.)5(اس ــوعالبت ــاتیترکن ب
يادیـ زراتییـ تغبرداشتفصلیحتواسطوخودوسگونهبرحسب

ت،اسـتا لیـ نالیلنـالول، یلشـامل آنیاصـل بـات یترکدهـد. یمـ نشان
وKotoمطالعـه در).26(اسـت کامفورونیترپمن،یاوسبتانئول،یس

یاصـل ياجـزا (ازاسـتات لینالیلیکنندگشلاثرسمیمکانهمکاران
نیـ ادرشـد. یبررسـ خرگـوش دیـ کاروتانیشربرالوندور)اسانس
ازیناشانقباضیطشروندهیپشدنشلموجباستاتلینالیلمطالعه

ایـ دیاکسـا کیـ تریندیـ تولمهارگرتوسطاثرنیاکهشدنیفرآلیفن
ریمسـ ازاسـتات لیـ نالیلدادنشـان جینتـا شـد. مهارومیآندوتلحذف

دیاکسـا کیترینکند.یمعملومیآندوتلازدیاکساکیترینشیرها
شـدن شـل موجـب نیوزیـ مسـبک رهیـ زنجفسـفاتاز کـردن فعـال با

ازاسـتفاده بـا امـ مطالعـه نتیجه).17(شودیمیعروقصافعضالت
L-NAMEتفـاوت بـه تـوان یمراآنعلتکهبودتحقیقاینمغایر

داد.نسبتعواملریساایکارروشوعصارهنوعحیوان،نوع
آنـدوتلیوم يروموسـکارینی هـاي گیرنـده طریقازکولیناستیل

وسـنتتاز اکسـاید نیتریکآنزیمشدنفعالوکلسیمافزایشموجب
بررسـی بـراي ادامـه درلـذا ).27(شـود مـی سایداکنیتریکرهایش

درمـان پـیش بـا خـون، فشـار بـر اسطوخودوساثراحتمالیمکانیسم
هیپوتانسیونبرآناثرموسکارینی)(آنتاگونیستآتروپینباهاموش

نداشت.يداریمعناثرکهشد بررسیاسطوخودوسازیناش
ــلبرخــی ــونتنظــیمدرمــوثرعوام ــیت ــقازعروق اختســطری

درلـذا ).24(کننـد مـی عمـل پروستاسـیکلین مثلهاپروستاگالندین
پاسـخ بـر آناثـر ایندومتاسـین باهاموشدرمانپیشبابعديمرحله

اسـاس اینبرنداشت.اثريکهشدبررسیاسطوخودوسهیپوتانسیو
مـبهم تنـی درونمحـیط دراسـطوخودوس هیپوتانسیوعملمکانیسم

اثــرســمیمکانيروHartو Lis-Balchinلعــهمطادرمانــد.مــیبــاقی
مشخص یتنبرونطیمحدرخوکچهلئومیادرالوندرکیتیاسپاسمول

در چهار گروه مورد مطالعهیربان قلبو ضی، دیاستولیتغییرات فشارخون سیستول: 1جدول
ارین و انحراف معیانگیم

هیفشارخون پا
1حالل وه)یمتر جیلی(م

روغن فرار 
اسطوخودوس

)mg/kg25(
2حالل 

روغن فرار 
اسطوخودوس

)mg/kg50(
27±5/7*54±557/20±2/11*7/76±35/1285/23±9یرات فشارخون سیستولییتغ
1/17±5/7*43±388/18±2/7*60±9619±4/9یاستولیرات فشارخون دییتغ

325±3344/5±3367/23±3417/57±3417/26±7/26رات ضربان قلبییتغ
*01/0P< سه با گروه حالل و فشار خون پایهمقایدر
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کـه نالولیلتوسطاثرنیاکند.یمعملcAMPشیافزاقیطرازشد
).28(شودیمدیتقلزیناست؛عصارهیاصلياجزااز

رنینسیستمکلیديجزء(ACE)آنژیوتانسینکنندهتبدیلآنزیم
چنانچـه .اسـت فشـارخون کننـده تنظـیم وآلدوسـترون آنژیوتانسین

شـود. مـی هیپرتانسـیون موجـب سیسـتم ایـن بیـان غیرمعمولافزایش
یکهستند. فشارخونکنترلعمدههدفیکACEهايمهارکننده

inشـرایط درفالونوئیـدها نـام هبگیاهیترکیب vitro مهـار موجـب
ACE گیــــاهترکیبــــاتیوشـــیمیایی بمطالعــــه).29(شــــوندمـــی

لینالیــللینــالول،حـاوي گیاهــانایــندهـد مــینشــاناسـطوخودوس 
ترپنوییـدها تريلوتئولین،مثلفالونوئیدهاهاترپنسسکوییاستات،

بـراي احتمـالی مکانیسمیکاساسنیابر).30(ستاهاکومارینو
کننـده تبدیلآنزیممهارمطالعهایندراسطوخودوسهیپوتانسیواثر

گیـاه مفیـد اثـرات وجـود بـا اسـت. فالونوئیـدها توسطآنژیوتانسین
اسـت شـده گـزارش نآخوراکیسمیتموردیک،اسطوخودوس

بطنـی فـوق کـاردي تـاکی موجـب الوانـدر چايمصرفآندرکه
mg/kg/bw100دوزشـد ذکرچنانچهنیزمامطالعهدر).22(د یگرد

وجودمورديوراکیخشرودراگرچه؛شدمرگبهمنجروریدي
گیرد.انجامکاملاحتیاطبابایستیداروتجویزلذانداشت.

گیرينتیجه
صفاقیووریديتجویزدادنشانمطالعهایننتایجخالصهطوربه
هـاي مـوش درفشـارخون کـاهش موجباسطوخودوسفرارروغن

اسـطوخودوس اثـر مکانیسماگرچه.شودمیبیهوشطبیعیصحرایی
هیپوتانسـیو اثـر احتمـاالً ؛نشـد مشـخص مطالعـه ایندررخونفشابر

قبیـل ازآنفعـال اجـزاي واسـطه ابوعروقیطریقازاسطوخودوس
است.بیشترمطالعهنیازمندکهاستفالونوئیدها

قدردانیوتشکر
دانشـگاه ) مصـوب  544شـماره (تحقیقاتیطرححاصلمقالهاین
ــوم ــودســمنانپزشــکیعل ــبقدرکــهب ــانپال ــهای ن یخــانم شــهنام
از فیزیولوژيدر رشته ارشدیسکارشنااخذ درجه يبرايآبادمومن

وهمکاريازوسیلهبدیند. یگردانجامسمنان یدانشگاه علوم پزشک
وگـروه محترممدیریتدانشگاه،پژوهشیمحترممعاونتمساعدت

نماییم.میتقدیروتشکرفیزیولوژيتحقیقاتمرکز
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Abstract
Background and Objective: Several studies have shown that inhalation of Lavandula angustifolia L.
(Lavender) reduces hypertension, while systemic effects and mechanism of action of lavender oil on
blood pressure is not clear. This study was carried out to evaluate the effect of intravenous and
ntraperitoneal injection of Lavandula angustifolia L. oil on normal blood pressure in male rats.

Methods: In this experimental study, 70 male Wistar rats were randomly allocated into 10 groups (n=7).
Following anesthetizing the animals with sodium thiopental, femoral artery and vein were cannulated
respectively for recording blood pressure and injection of Lavandula angustifolia L. oil. Lavender oil or
its vehicle (Propylene glycol) was injected by intravenous (25, 50 and 100 mg/kg/bw) or intraperitoneal
injection (500mg/kg/bw). For the evaluation of the mechanism of Lavender oil, L-NAME (4mg/kg/bw),
atropine (1mg/kg/bw), indomethacin (5 mg/kg/bw) or saline was injected intraperitoneally before
intravenous administration of Lavender angustifolia L. oil.

Results: Intravenous injection of Lavender oil of 25 and 50 mg/kg/bw reduced arterial blood pressure in
compare to control group (P<0.05) and dose of 50 mg/kg/bw was more effective than dose of 25
mg/kg/bw (P<0.05). 100 mg/kg/bw of Lavender angustifolia L. oil caused serious fall of blood pressure
and resulted in animal death. Intraperitoneally injection of Lavender angustifolia L. oil at dose of 500
mg/kg reduced arterial blood pressure that this reduction was longer than intravenously administration of
Lavender oil (P<0.05). Intraperitoneal injection of L-NAME, atropine or indomethacin had no significant
effect on baseline of blood pressure and hypotensive effect of Lavender angustifolia L. oil.

Conclusion: Intravenous injection of Lavandula angustifolia L. oil in doses of 25 and 50 mg/kg/bw
reduced arterial blood pressure in rat, but intraperitoneally injection of Lavender oil at dose of 500
mg/kg/bw prolonged the reduction of blood pressure in animals.
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