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چکیده
زمینه و هدف :داروهای مسدد کانال کلسیم مانند نیفدیپین کاربرد فراوانی در درمان بیماریهای مختلف قلبی -عروقی از قبیل آنژیین ،آریتمژی و افژزای
فشار خون دارند؛ بنابراین بررسی اثرات قلبی -عروقی مشتقات این داروها از اهمیت باالیی برخوردار میباشد .هژد از اناژام ملالعژ حاضژر بررسژی اثژرات
مشتقات دی هیدروپیریدینی سنتز شده بر ضربان و قدرت انقباضی دهلیز مازای خوکچ هندی و مقایس این اثرات با داروی نیفدیپین میباشد.
روش کار :این ملالع از نوع تاربی بود ک در گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران اناام شد .در این ملالع  32عدد خوکچ هندی نر ب طور
تصادفی ب چهار گروه مساوی تقسیم شدند .پس از بیهوش کردن حیوانژات ،دهلیژز اژدا شژده و بژ دسژتگاه فیزیژوگرا متصژل گردیژد .سژ مشژت دی
هیدروپیریدینی سنتز شده و نیفدیپین با غلظت های  10-9تا  10-3موالر ب صورت تامعی ب حمام بافتی اضاف گردیده و اثرات آن هژا بژر تعژداد ضژربان و
قدرت انقباضی دهلیزها بررسی گردید.
3
5
یافتهها :اثر مهاری تمامی این مشتقات بر روی تعداد ضربان دهلیز مازا در غلظتهای  10تا  10موالر قوی تر از نیفدیپین بود ( ، )p≥0/001در حالی
ک در مقایس با نیفدیپین اثر ضعیفتری در کاه قدرت انقباضی دهلیز در غلظتهای  10-8تا  3-10موالر داشتند (.)p≥0/001
نتیجهگیری :با توا ب اثر قوی تر این مشتقات در کاه تعداد ضربان دهلیز و اثر کمتر بر روی قدرت انقباضی نسبت ب داروی نیفژدیپین ،ممکژن اسژت
ک این مشتقات اثرات ضد آنیینی با کمترین اثر بر روی نیروی انقباضی قلب را داشت باشند.
کلیدواژهها :نیفدیپین ،کانال کلسیم ،قلبی -عروقی

مقدمه
مسددهای کانال کلسیم،گروهه ز روکمایاب یا
ساختمان شمممای متفاهر هستند که یا زریو یو
قسمتهای مختلف یو هزحد  α1کانالهای کلسم،
هز سته ه هلتاژ نیع  Lگ اعی مایاو هوهد کلسیم،
خاوج سلعل ه دزخی سیلعلها م شیعند (.)1-5
یک ز ما،روین روهههای زین روکماابگ مشیتااب
1ه -4دی همدوهپویییدین هسییتند کییه دو سییال
 1882رعسیی هییانتم مفو یی شییدندی مفو یی
روکمااب ا زین ساختاو کل هعنعزن مسدد کانیال
کلسم ،ه هوهد نمفیدییمن یهعنعزن سودسیته زیین
روکمااب دو سال  1975ه ا زو دزوهی گ مانگو یک

پمشو ت ما ،دو دومان مماویهای قلا  -عوهق
ز قام آنژین صدویگ ز ززیم شاوخعنگ آویتم ه
نمز زختالالب زسیاسمعدیک عضالب صاف م اشید
()6-8ی نمفدییمن دو محیم آ مایشیگاه )(in vitro
زروزب ضد زناااض و وهی قلب نشان م دهد هل
دو شوزی دوهن رن ) (in vivoزرو عمده زیین دزوه
و وهی شویانها م اشد ()9ی زیین دزوه همننیمن
دو دومان آنیژین ناپاییدزو (10ه )11گ شیاوخعن ه
ناوسییای زحتاییان قلییب (12ه  )13مییررو زسییتی
همننمن رحامااب جدیدرو ه زروزب مفمد زین دزوه
دو دومییان دیا ییت ییاودزویگ مسییمعممت ییاودزویگ
زختالالب قاعدر گ یه رفعییا زنیدزختن زیمیان ه
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روش کار
زیین مطالفیه ز نیع ررو ی یعد کیه دو ریوهه
اوماکعلعژی دزنشگاه علعم پزشک راوزن زنرام شد.
س ه ده عدد خعکنههندی نو دو محیدهده ه نی
 350را  500روم زنتخاب شدندی حمعزناب یه طیعو
رصاد ه چااو روهه مساهی راسم ،شدندی پس ز
جدزسا ی دهلمزگ سه روهه زهل مشتااب Aگ  Bه C
ه روهه چااوم دزوهی نمفدییمن وز دو حمیام یا ت
دویا ت نمعدندی رمام مشتااب رعس روهه شمم
دزوهی دزنشیگاه شیامد اشیت سینتز شیدند کیه
عااوب عدند ز :
مشتا  :Aدی زرمی 1ه -4دی همیدوه2ه -6دی
متم  -4]-1]-4نمتیوه نزیی [ -2متمی رمیع -5
زیممدز هلم [ 3ه -5پمویدین دی کو عکسمالب یا

شکل  -1ساختار شیمیایی نیفدیپین و س مشت دی هیدروپیریدینی سنتز شده مورد استفاده در ملالع حاضر
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ز ززیم شاوخعن دو اودزوی زشاوه کودهزنید (-17
)14ی کاو ود المن هسمع نمفدییمن ه مطالفه وز طه
ساختاو ه زریو آن منریو یه رامیه آنالعگهیای یا
قدوب زرو مشتو ه عیعزو جیانا کمتیو رودییده
زست ()18-22ی نمفدییمن دزوزی نممهعمو کعریاه
م اشد ه رغممو دو ساختمان شمممای آن ممکین
زست منرو ه ز ززیم قدوب زریو دزوه ریودد (23ه
)24ی همننمن زین دزوه دزوزی ععزو جانا قا ی
رعجا ز قامی زدم محمطی گ سیورمرهگ رایع ه
هییاییوپال ی لثییه م اشیید ()25-27ی نییا وزین دو
مطالفه حاضو سیاختمان شیمممای پاییهزی یوزی
ساخت روکماار ا قدوب زرو مشتو طوزح ه زقدزم
ه رامه آنها شدی ا رعجه ه رغممیوزب شیاخههای
جانا  R1ه  R2ه ا دو نظو رو تن زرصال دزوه یه
وسیتعوگ زین رغمموزب م رعزنند و وهی قدوب دزوه
مررو اشندی ز طو زیین رغممیوزب م رعزننید یو
حاللمت دو چو ی زیین دزوه نمیز ریثرمو گذزونید ه
معجب رغممیو دو عیعزو جیانا آن شیعند (-30
)28ی نا وزین دستیا ه دزوههیای جدییدی کیه
مررورو ه ک،خطورو اشندگ ه ،چنان ز زهلعیتهای
رحامایاب اومیاکعلعژی م اشیدی زریوزب موکیزی
مشتااب معود زستفاده دو رحامیا حاضیو یو وهی

عملکود قلا  -عوهق دو میع صیحوزی دو ییک
مطالفه قا نشان دزده شدهزند ()31ی نا وزین ه یا
دو نظو رو تن معزود عقگ هدف ز مطالفیه حاضیو
ووس زرو مستام ،مشتااب سنتز شده نمفیدییمن
یو وهی نمیوهی زناااضی ه رفیدزد ضیو ان دهلمیز
مرززی خعکنههندی ه ماایسه آنها ا نمفیدییمن
م اشدی
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سیس ا عاعو دزدن نخ ز زنتاای دهلمزهای چپ ه
وزست ه طعو جدزرانهگ آنها وز اهزسطه نخگ ه پایه
شمشییهزی دوهن حمییام ییا ت ( )Organ bathه
روزنسدیعسیو دسیتگاه مزییعروزف (Grass Model
 )79-7P1C, USAمتص نمعدی،ی سیس دهلمزهیا
ه مدب  20دقماه رحت کشم  0/5روم دو دزخ
حمام ا ت که حاهی محلعل Physiological salt
 solutionکو عژنه ا دمیای  37دوجیه سیانت روزد
عدگ قوزو رو تند را ا محم سا راو شعند ()37ی دو
پایانگ دزوهی نمفدییمن ( )Sigma, Germanyه نمز
مشتااب سنتز شده نمفدییمن یا غلظتهیای 10-9
را  10-3معالو هصعوب ررمف یه محلیعل حمیام
ا ت هآوزم زضا ه شدند ه ا زستفاده ز دسیتگاه
مزیعروزفگ رفدزد ضو ان ه قدوب زناااضی دهلمیز
رات رودید ()38ی دو زین مطالفه ز حیدزق رفیدزد
حمعزناب زستفاده شید ه قای ز زنریام جوزحی گ ز
ماعش عمما زستفاده شده ه و لکسهیای پاسیخ
ه دود نمز کنتول رودیدی
زرو غلظتهای مختلف دزوهها و ضو ان ه نمیوهی
زناااضیی دهلمییز هصییعوب ممییانگمن ه خطییای
زسیتاندزود ممیانگمن ) (Mean ± SEMرایت شیدی
محاسااب آمیاوی رعسی نومز یززو  SPSS 14ه یا
رست  ANOVAده طو ه )(Two way ANOVA
زنرام رو تی زختالف دو سیط  p≤0/05مفنی دزو
رلا رودید.
یافتهها
زرو و ضو ان دهلمز :دو زین مطالفیه زریو مسیتام،
مشتااب سنتز شده ه نمفدییمن و ضیو ان دهلمیز
مرززی خعکنههندی دو غلظتهای  10-9ریا 10-3
معالو معود ووس قوزو رو تی زین نتایج دو نمیعدزو
 1آهوده شده زستی رغمموزب ضو ان دهلمز دو میعود
نمفدییمن چشمگمو نمستگ زمیا زریو کوهنعروهپمیک
منف زین مشتااب یو وهی رفیدزد ضیو ان دهلمیز
مرزز دو غلظتهای  10-5را  10-3میعالو قیعیرو ز
نمفدییمن عد ()p≥0/001ی ا ز ززیم غلظت رمام
زین مشتااب ه نمز نمفدییمنگ ضو ان دهلمز ه طعو
هز سته ه غلظت کاهم یا ت (نمعدزو )1ی
زرو و نموهی زناااض دهلمیز :نتیایج زریوزب زیین
مشتااب ه نمفدییمن و نموهی زناااض دهلمیز یه
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جوم معلکعل  506ه ناطه ذهب  212سانت روزدی
مشتا  :Bدی نزی 1ه -4دی همیدوه2ه -6دی
متم  -4]-1]-4نمتیوه نزیی [ -2متمی رمیع -5
زیممدز هلم [ 3ه -5پمویدین دی کو عکسمالب یا
جوم معلکعل  624ه ناطه ذهب  348سانت روزدی
مشتا  :Cدی متم 1ه -4دی همیدوه2ه -6دی
متم  -4]-1]-4نمتیوه نزیی [ -2متمی رمیع -5
زیممدز هلم [ 3ه -5پمویدین دی کو عکسمالب یا
جوم معلکعل  426ه ناطه ذهب  200سانت روزدی
ساختاو شمممای زین مشتااب دو شک  1نشیان
دزده شده زستی
وزی جدز کیودن دهلمزهیاگ ز تیدز حمعزنیاب وز یا
ررعیز دزخ صیفاق دزوههیای  Ketamineیا ده
 100ممل روم و کملعروم ه  Xylazineیا ده 5
ممل روم و کملعروم مایع نمیعدیAlfasan, ( ،
)32( )Netherlandsی سییس سیویفاق قفسیه سیمنه
حمعزن وز شکا ته ه قلب وز ز پایه عوهق ه همیوزه
مادزوی ز ا تهای زطوزف جدز نمعدی،ی قلب خاوج
شیدهگ ال اصیله دو محلیعل Physiological salt
 solutionقوزو رو ت ()33ی همننمن دو حمن کیاو
را کو عژن شام  %95زکسمژن ه  CO2 %5دو آن
هزود م شد ()34ی مادزو معزد همنظعو رعلمید ییک
لمتو محلعل  Physiological salt solutionه زیین
صعوب عد 112 NaCl :ممل معالوگ  5 KClممل
معالوگ  1/8 CaCl2ممل میعالوگ  1 MgCl2مملی
معالوگ  0/5 NaH2PO4ممل معالوگ 25NaHCO3
ممل معالوگ  0/5 KH2PO4ممل معالوگ Glucose
 10مملیی مییعالو ه  0/004 EDTAمملیی مییعالو
()35ی معزد عق ه طعو جدزرانه مرمععیاق دو ییک
لمتو آب دیعنمزه ح شدندگ را محلعل کامالق شفاف
ه دهن هورعنه کدهوب ه ذوزب مفلا ه دست آیدی
ه محض قوزو دزدن قلیب دو محلیعل یعقگ Apex
قلب ا شد ه ا ماساژ طنی گ خیعن اقممانیده دو
دهلمزها ه طنها خاوج رودیدی زین عم دو جات
جلعرموی ز زختالل دو فالمت زناااضی دهلمزهیا
ه دلم هجعد لخته صعوب رو تی پس ز حصیعل
زطممنان ز خوهج خعن اقمماندهگ کلمیه ا تهیای
زضا ه طنها جدز شیدندگ ریا ای ده دهلمیز ه
زرصال من آنها اق ماندی زین عم ا دقت کامی
زنرام شدگ را صدمهزی ه روههیا هزود نگیودد ()36ی

و ضو ان ه قدوب زناااض دهلمزییی

41

42

زعظ ،ختماویان ه همکاوزن

* :تفاوت معنی دار با نیفدیپین ()P≥0/001

نمودار  -2درصد تغییرات قدرت انقباضی دهلیز پس از افزودن نیفدیپین و مشتقات دی هیدروپیریدینی سنتز شده در غلظت های  10-9تا  10-3موالر
* :تفاوت معنی دار با مشتقات سنتز شده ()P≥0/001

رفکمک غلظتهای مختلف دو نمعدزو  2آهوده شده
زسییتی رغممییوزب نمییوهی زناااض ی دهلمییز پییس ز
ز زهدن زین مشتاابگ نسات ه نمفیدییمن زخیتالف
-8
مفن دزوی دو سیط  p≥0/001دو غلظتهیای
 10را  10-3معالو نشان دزدگ یفن زین روکمااب زرو
زینعروهپمک منفی کمتیوی نسیات یه نمفیدییمن
دزشتندی ا ز ززیم غلظت رمام زین مشتااب ه نمز
نمفدییمنگ قدوب زناااض دهلمز ه طعو هز سته یه
غلظت کاهم یا ت ه زین کاهم دو میعود مشیتا
 Cدو غلظتهای  10-7را  10-4معالو مشیتو ز ده
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مشتا  Aه  Bعد (نمعدزو )2ی
بحث و نتیجهگیری
نمفییدییمن یکیی ز دزوههییای وزیییج دو دومییان
مماویهییای قلا ی  -عوهق ی م اشییدگ زمییا دزوزی
نممهعمو کعراه ه عیعزو جیانا قا ی ریعجا ز
قام زدم محمط گ سورمرهگ رایع ه هیاییوپال ی
لثه م اشدی رغممو دو ساختمان شمممای زین دزوه
ممکن زست ساب ز ززیم قدوب ه کاهم عیعزو
جانا آن روددی نیا وزین دو مطالفیه حاضیو زریو
http://rjms.iums.ac.ir
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نمودار  -1اثر نیفدیپین و مشتقات دی هیدروپیریدینی سنتز شده بر تعداد ضربان دهلیز در غلظت های  10-9تا  10-3موالر
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که نمفدییمن معجب کاهم ضو ان دهلمز ه ز ززیم
قدوب زناااض دهلمز م روددی زیشان مان کودنید
که کانالهای کلسم ،نام مرروی دو فالمت ریوه
سمنعس  -دهلمیزی دزونید ()47ی زلاتیه خشی ز
نتایج مطالفه زیشان مغایو ا رحامیا حاضیو زسیتگ
چوزکه دو مطالفه حاضو نمفیدییمن سیاب کیاهم
قدوب زناااض دهلمز رودیدی
مییمالود ه همکییاوزن رییززو نمعدهزنیید کییه
نمفدییمن دزوزی زروزب زینعروهپمک منفی دو طین
مرززی سگ م اشدگ دوحال که دو حمعزن معجب
ز ززیم زروزب زینعروهپمک م رودد ()48ی علت زین
زمو م رعزند ه پدیده راک کاودی و لکس نسات
دزده شعدی ز آنراکه نمفیدییمن کانالهیای کلسیم،
عوهق وز مشتو ز قلب مااو م کندگ زین زمو اعی
ز ت شاوخعن ه ه دناال آن ز ززیم فالمت قلیب
همنظعو جاوزن ز ت شاوخعن ه زیراد پدیده راک
کاودی و لکس م شعدی
ضو ان خعد خعدی روه سمنعس  -دهلمیزی یه
ممززن سماو یادی هز سته ه کلسم ،زست که زیین
فالمییت دو مطالفییاب ییوهن رنیی ) (ex vivoییا
زستفاده ز مسددهای کانال کلسم ،ه خع مایاو
م شعدی ووس زرو مسیددهای کانیال کلسیم ،یو
دهلمز مرزز نشان دزده زست که هوزپامم مشتوین
ه نمفدییمن کمتوین زرو مااوی وز و ضو ان دهلمیز
دزوند ()48ی مطالفاب یعق یا رحامیا حاضیو کیه
حاک ز رثرمو زندک نمفدییمن دو کیاهم فالمیت
کوهنعروهپمک قلب زست همخعزن دزودی
دو چند سال زخمو مشتااب دی همدوهپموییدین
جدیدروی نمز سنتز شدهزند که زکثیوزق دزوزی زریوزب
کوهنعروهپمییک ه زینعروهپمییک منفیی م اشییندی
هعنعزن مثال رالعیس-پاوزجا ه همکیاوزن دو سیال
 2014یییا زضیییا ه کیییودن شیییاخه 3-aryl meta-
 hydroxylییه یییک مشییتا دی همدوهپمویییدین
سییاب ز ییززیم قییدوب آن دو مسییدهد کییودن
کانالهای کلسم ،نع  Lه زروزب مااوی و عملکود
زناااض سلعلهای کاویعممعسمت میع صیحوزی
شدهزند ()49ی
الدن ه همکاوزن دو سیال  2014مشیتااب دی
همدوهپمویییدین جدیییدی وز کییه دزوزی سییاختاو
 hexahydroquinolineم اشییند سیینتز کییوده ه
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مشیتااب سینتز شیده نمفیدییمن یو وهی نمیوهی
زناااضیی ه رفییدزد ضییو ان دهلمییز مرییززی
خعکنههندی دو ماایسه ا نمفدییمن معود ووس
قوزو رو تی نتایج نشان دزد که نمفدییمن ه هو سیه
مشتا آن ا ز ززیم غلظتگ رفدزد ضو ان ه نمیوهی
زناااض دهلمیز مریززی خعکنههنیدی وز کیاهم
دزدندگ که زرو زین روکمااب دو کاهم ضو ان دهلمز
مشتو ز نمفیدییمن ه دو کیاهم قیدوب زناااضی
دهلمز کمتو ز نمفدییمن عدی
عملکود عضیله قلیب سیماو یه جوییان کلسیم،
هز سته زستی رعلمد زیمییالس دو ریوه سمنعسی -
دهلمییزی ه هییدزیت زلکتویک ی دو رییوه دهلمییزی-
طن که ه نام پاسخهای آهسته ییا پتانسیم های
عم هز سته ه کلسم ،نمز ناممده م شعندگ ممکین
زست رعسی مسیددهای کانیال کلسیم ،هصیعوب
کام مااو شیعد ه ییا کیاهم یا یدی نیا وزین زیین
دزوهها ضو ان دهلمز وز وحسیب مایدزو مصو شیان
کاهم م دهندی زین دزوهها ه قطفه  S4یو هزحید
 α1کانالهییای کلسییم ،نییع  Lدو عضییالب قلای
متص م شعند که دو نتمره کانیال سیته شیده ه
مانع هوهد کلسیم ،ه یه دنایال آن کیاهم قیدوب
زناااض ممعکاود م شیعندی زیین کانالهیا هزسیطه
وزینیید رحویییک -زنااییا دو سییلعلهای قلایی
هستندی مسددهای کانیال کلسیم ،یا سیتن زیین
کانالها ز وآیند رحویک -زنااا دو عضله قلای
جلعرموی م کنند (39ه )40ی
مطالفییاب یییادی ییه زرییوزب کوهنعروهپمییک ه
زینعروهپمک منف نمفدییمن زشیاوه کودهزنید (-44
)41ی هعنعزن مثالگ رانگ ه همکاوزن نشان دزدهزند
کیییه نمفیییدییمن معجیییب کیییاهم پاسیییخهای
کوهنعروهپمک زلاا شده رعس نم ز وین دو دهلمز
مرززی میع صیحوزی م شیعد ()45ی همننیمن
یامادز ه همکاوزن ریززو کودهزنید کیه نمفیدییمن
رفدزد ضو ان قلیب وز دو مع هیای یا شیاوخعن
طامف رغممو ندزدگ دوحال که معجب کاهم رفدزد
ضو ان قلب دو مع هیای یا شیاوخعن یاال شید
( .)46مطالفه حاضو نمز زرو مااوی زیین دزوه وز یو
ضو ان دهلمز مرززی خعکنههندی نشان دزدی
و سعم ه همکاوزن ا ووس زرو نمفدییمن و وهی
دهلمز مرززی مع صحوزی ه زین نتمره وسمدند
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 هL  نیع،زروزب مااوی آنها وز و کانالهای کلسم
)ی50(  نشان دزدهزندT
مشییتااب دی همدوهپمویییدین سیینتز شییده دو
رحاما حاضو رعزنای مشیتوی دو کیاهم ضیو ان
 مااوی،دهلمز دزوند که زحتماالق ه دلم زرو مستام
آنهیا یو وهی رعلمید ه هیدزیت زیمییالس دو ریوه
 دهلمزی زستی زلاتیه ز محیدهدیتهای- سمنعس
رحاما حاضو م رعزن ه عدم زنریام آ میایم زریو
 زییین مشییتااب ییو پاوزمتوهییایin vivo موکییزی
زندز هرموی شده دو هممنرعنیه حمیعزن دو کنیاو
in vitro  قلای،مطالفاب زنرام شده زروزب مستام
زشاوه کودی نتایج مطالفه حاضو نشان م دهد که ا
رعجه ه زرو قعیرو زین مشتااب دو کیاهم رفیدزد
ضو ان دهلمز ه زرو کمتو یو وهی قیدوب زناااضی
نسات ه دزوهی نمفدییمنگ ممکین زسیت کیه زیین
مشتااب زروزب مفمد ضد آنژین ا کمتوین زریو یو
.وهی نموهی زناااض قلب وز دزشته اشند
تقدیر و تشکر
ز روهه اوماکعلعژی دزنشگاه علعم پزشک راوزن
 نمعدن زمکاناب مناسب وزی زنریام،ه جات وزه
زین رحاما قدودزن م روددی
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Abstract
Background: Calcium channel blockers such as nifedipine possess a dramatic role in
treatment of various cardiovascular diseases including angina pectoris, cardiac arrhythmias,
and hypertension, so study of cardiovascular effects of derivatives of these drugs seems
necessary. The aim of the present study was to evaluate the effects of synthesized
dihydropyridine derivatives on chronotropic and inotropic responses of guinea pig isolated
atria in comparison with nifedipine.
Methods: Thirty-two male guinea pigs were divided to four equal groups, randomly. After
induction of anesthesia, the atria were isolated and attached to physiograph. Three
synthesized dihydropyridine derivatives and nifedipine were incubated into organ bath in
concentrations 10-9 to 10-3 M, accumulatively and their effects on atrial beating rate and
contractile force were evaluated.
Results: The inhibitory effects of all of these derivatives in concentrations of 10-5 to 10-3 M
on atrial beating rate were more potent than nifedipine (p≤0.001), while their effects in
reducing the atrial contractile force in concentrations of 10-8 to 10-3 M were weaker than
nifedipine (p≤0.001).
Conclusion: Considering the stronger effects of these derivatives in reducing the atrial
beating rate and the weaker effects of these compounds in diminution of the atrial contractile
force compared with nifedipine, these derivatives may possess obvious antianginal properties
with minimum effects on cardiac contractility.
Keywords: Nifedipine, Calcium channel, Cardiovascular
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