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Abstract  
Background: Synthetic drugs, although very effective, have their own side effects. Recently, 
herbal plants have received more attention to avoid the unpleasant effects of synthetic agents.  
Objective: To investigate the effects of garlic aqueous extract on contraction power of 
isolated atrium from male rats following administration of adrenalin.   
Methods: Male rats (Spirague Dawley, Albino, 200-250 gr) were divided into 7 groups as 
follows:  Control, adrenalin, garlic extract (10 mg/kg, 20 mg/kg, and 40mg/kg), Propranolol 
and Propranolol plus garlic extract at a single concentration of 40 mg/kg. Later the contraction 
power was recorded using a physiograph set.  
Findings: Garlic extract at all three concentrations used in our study caused a reduction of 
atrial contraction power in adrenalin group. When the degree of contraction power reduction 
was compared between garlic extract (40mg/kg) and garlic extract plus Propranolol groups, no 
statistically significant difference found. 
Conclusion: Atrial contraction power decreased in presence of garlic aqueous extract and the 
degree of reduction was significant in both low and high doses, statistically. 
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 چكیده 
ي یي خود اثرات نامطلوباداروھاي صناعي با تمام كار زمینھ :

استفاده از گیاھان دارویي بنابراین  ؛بھ ھمراه دارند نیز
  .مورد توجھ قرار گرفتھ است

مطالعھ بھ منظور تعیین اثرات عصاره آبي سیر بر قدرت  ھدف :
 متعاقب افزایش آدرنالین انجام شد.انقباضي دھلیز ایزولھ رت 

در دانشگاه  ۱۳۸۳تجربي در سال این مطالعھ  ھا : مواد و روش
موش صحرایي نر نژاد اسپیراگ  ۴۲از علوم پزشكي قزوین انجام و 

 استفادهگرم  ۲٥۰تا  ۲۰۰داولي نوع آلبینو در محدوده وزني 
 سیر ھمدان پودر حاصل از آسیاب كردنپس از تمیز  .شد

 خارج كردن. پس از گیري توسط دستگاه سوكسلھ انجام شد عصاره
ھ بو اتصال آن بھ دستگاه فیزیوگراف، دھلیزھا ھا  دھلیز از رت

نفرین،  كننده اپي دریافتشاھد، طور تصادفي بھ ھفت گروه 
گرم بركیلوگرم،  میلي ٤۰و ۲۰، ۱۰مقادیرھاي سیر با  عصاره
سیر گرم بر كیلوگرم  میلي ٤۰مقدار و كننده پروپرانولول دریافت

 ANOVAھاي  آزمون ھا با داده انولول تقسیم شدند.پروپربھ ھمراه 
 د.ش تجزیھ و تحلیل توكيطرفھ و  یك

گرم بر  میلي ٤۰و  ۲۰، ۱۰ مقادیرعصاره سیر با  : ھا یافتھ
قدرت انقباضي دھلیز را در گروه تحت تأثیر آدرنالین كیلوگرم 

كاھش داد. كاھش قدرت انقباضي در دو گروه عصاره سیر با 
و مجموع سیر و پروپرانولول گرم بر كیلوگرم  میلي ٤۰مقدار

 تفاوتي نداشت.

 



قدرت انقباضي دھلیز ایزولھ در اثر عصاره آبي  گیري : نتیجھ
 .استدار  یابد و این كاھش در دوز كم ھم معني سیر كاھش مي

 نفرین، دھلیز قلب، موش  اپيسیر،  ھا : کلیدواژه
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