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Effect of Intraperitoneal Injection of Hydroalcoholic 
Extract of Ducrosia anethifolia on Pentylenetetrazol-
Induced Anticonvulsion in Male Wistar Rats
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Aims Since the common medications cannot completely heal the epilepsy, and the long-term 
consumption of such medications leads to some side effects, it is very important to achieve 
more effective medications. Therefore, it is necessary to notice the traditional medicine and 
herbal medications with low side effects, as well as to determine their effective doses. The aim 
of this study was to investigate the effects of intra-peritoneal injection of the hydro-alcoholic 
extract of Ducrosia anethifolia on pentilenetetrazol-induced (PTZ-induced) seizures in male 
Wistar rats.
Materials & Methods In the experimental study, 48 male Wistar rats were studied. The rats 
were divided into six 8-rat groups including control group (receiving saline), groups receiving 
0.25, 0.5, 1, and 2mg/kg Ducrosia anethifolia extract via intra-peritoneal injection, and positive 
control group (receiving 1mg/Kg diazepam as an antiepileptic medication). 30min latter, and 
to produce the epileptic seizures, 80mg/Kg pantilenetetrazol was used via intra-peritoneal 
injection. Then, the convulsive behaviors of the animal were recorded. Data was analyzed by 
SPSS 16 software using one-way ANOVA and Tukey’s post-hoc tests.  
Findings The pre-treatment done by the different doses of Ducrosia anethifolia lengthened the 
time interval before the beginning of the seizure attacks. The lengthened interval measure in 
2mg/Kg extraction group was significant compared to control group. In addition, the different 
doses of Ducorsia anethifolia extract reduced the dose-dependent lengths of tunic seizures and 
tonic-clonic seizures, as well as the total dose-dependent seizure length.
Conclusion Intra-peritoneal injection of the hydro-alcoholic extract of Ducorsia anethifolia 
effectively reduces the PTZ-induced seizure manifestations in the male Wistar rats. 

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Original Research

Authors
Nyasty F.1 MSc,
Oryan Sh.1 PhD,
Sofiabadi M.* PhD,
Eslimi Esfahani D.1 PhD

How to cite this article
Nyasty F, Oryan Sh, Sofiabadi M,
Eslimi Esfahani D. Effect of 
Intraperitoneal Injection of
Hydroalcoholic Extract of 
Ducrosia anethifolia on 
Pentylenetetrazol-Induced 
Anticonvulsion in Male Wistar 
Rats. Horizon of Medical Sciences. 
2017;23(1):49-53.

Copyright© 2017 ASP Ins. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 
4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, 
and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11701002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11085199
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19605972
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=508543
http://jsums.medsab.ac.ir/article_484.html
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0972060X.2009.10643760
http://ijpr.sbmu.ac.ir/article_573.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14648403
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-59322010001000020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8689634
https://www.researchgate.net/publication/15292118_Possible_anxiolytic_effects_of_chrysin_a_central_benzodiazepine_receptor_ligand_isolated_from_Passiflora_Coerulea
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10930722
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=168479
https://www.researchgate.net/publication/280015310_Benzodiazepine-like_compounds_and_GABA_in_flower_heads_of_Matricaria_chamomilla
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18157522
http://journals.tubitak.gov.tr/biology/issues/biy-12-36-1/biy-36-1-8-1001-17.pdf
http://phypha.ir/ppj/article-1-576-en.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24145073
http://phypha.ir/ppj/browse.php?a_id=678&sid=1&slc_lang=en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15085234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6152324
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18500393
http://link.springer.com/article/10.1007/BF01954043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10780899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17479419
http://journal.qums.ac.ir/browse.php?a_id=794&sid=1&slc_lang=fa
http://www.daneshafarand.ir/index.php%0D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68012640
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68051381
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


ـــــ یفاطمه نياست ٥٠ ـــــو همکاران ــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

   ١٣٩٥، زمستان ١، شماره ٢٣دوره                                                                                                                                                                      افق دانش پژوهشی -علمی نامه فصل

مشگک  یدروالکلیعصاره ه یصفاق ق درونیاثر تزر

های  در موش تترازول لنیاشده با پنتقال بر تشنج

  ستارینر و ییصحرا

 

  MSc یاستین فاطمه
  رانیتهران، تهران، ا ی، دانشکده علوم، دانشگاه خوارزمیگروه علوم جانور

  PhD انیشهربانو عر
  رانیتهران، تهران، ا ی، دانشکده علوم، دانشگاه خوارزمیگروه علوم جانور

  PhD *یآباد یمحمد صوف

  رانین، این، قزویقزو ی، دانشگاه علوم پزشکیولوژی، دانشکده پزشکیزیگروه ف
  PhD یاصفهان یمیدالرام اسل

  رانیتهران، تهران، ا یدانشگاه خوارزم، دانشکده علوم، یگروه علوم جانور

  
  دهیچک

ع توسط داروهایبا توجه به عدم درمان کامل ب اهداف: ج و عوارض یرا یماری صر
ت یز اهمیموثرتر حا یبه داروها یابی مربوط به مصرف درازمدت آنها، دست

با عارضه  یاهیگ یو داروها ین توجه دوباره به طب سنتیاست. بنابرا یفراوان
رسد. هدف از مطالعه حاضر،  نظر می به ین دوز موثر آنها ضرورییکمتر و تع

 با القاشده تشنج بر مشگک یدروالکلیه عصاره یصفاق درون قیتزر اثر یبررس
   .بود ستاریو نژاد نر ییصحرا موش در تترازول لنیپنت

 ٦ به ستاریو نژاد نر ییاصحر موش سر ٤٨، یتجرب مطالعه نیا در ها: مواد و روش
کننده عصاره  افتیهای در ، گروه)ینمک سرمکننده  افتیدرکنترل (ی؛ یتا٨ گروه

صفاقی و  صورت درون به لوگرمیگرم/ک یلیم ٢و  ١، ٥/٠ ،٢٥/٠مشگک در دوزهای 
زان یم ضدتشنج به یک دارویعنوان  ازپام بهیکننده د افتیمثبت (در گروه کنترل

 ،یصرع تشنجات جادیبرای ا بعد قهیدق ٣٠. شدندم یتقس )لوگرمیگرم/ک یلیم کی
 و قیتزر یصفاق درون صورت هب گرملو یگرم/ک یلیم٨٠ دوز با تترازول لنیپنت

 از استفاده با ها داده یآمار لیتحل و هیتجز. دش ثبت واناتیح یتشنج یارفتاره
 SPSS 16 افزار نرم توسط یتوک یبیتعقطرفه و آزمون  کیانس یز واریآنال آزمون
 .شد انجام

ر در یش تاخیمختلف عصاره مشگک موجب افزا یبا دوزها یدرمان شیپ ها: افتهی
لوگرم عصاره یگرم بر ک یلیم۲ش در دوز ین افزایشد که ا یشروع حمالت تشنج

مختلف عصاره مشگک،  ین دوزهایدار بود. همچن ینسبت به گروه کنترل معن
ک و مدت کل تشنج را یکلون -کیک، مدت تشنج تونیزمان تشنجات تون مدت

 صورت وابسته به دوز کاهش داد. به

 یطور موثر اه مشگک بهیگ یدروالکلیعصاره ه یصفاق ق درونیتزر :یریگ جهینت
 نر ییصحرا موش در تترازول لنیپنت با القاشده یباعث کاهش تظاهرات تشنج

  شود. می ستاریو نژاد
 ییصحرا ، موشمشگک تشنج، ها: دواژهیکل

  

  ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ افت:یخ دریتار
 ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ رش:یخ پذیتار

  mohasofi@yahoo.comسنده مسئول: ینو*

  

  مقدمه 
صرع مبتال بوده  یماریت جهان به بی% جمع۲تا  ۵/۰امروزه حدود 

کنند. اگر چه با  یدرمان آن استفاده م یبرا ییایمیش یو از داروها
را  ی% موارد حمالت تشنج۷۰توان در  یاستاندارد م یها درمان

ا عوارض یماران دچار عود تشنج ی% ب۳۰حدود  یکنترل نمود، ول
و  یماریب یوع باالین رو با توجه به شیشوند. از ا یم ییدارو

ا یای برای درمان کامل  از آن، انجام هر مطالعه یمشکالت ناش
  . [2 ,1]رسد ینظر م به یضرور یفعل یها کاهش عوارض درمان

تال برای درمان یفنوبارب یاز دارون بار ینخست یبرا ۱۹۱۲در سال 
ج یتدر ر داروها بهین و ساییتو یتشنج استفاده شد و پس از آن فن

انواع صرع که  یوارد عرصه درمان تشنج شدند. با توجه به گوناگون
ر انواع آن باشد، یاش متفاوت از سا جادکنندهیزم ایممکن است مکان

م انواع صرع را درمان افت که تمای ییرسد بتوان دارو ینظر م د بهیبع

مدت و توام داروها عوارض  یگر استفاده طوالنید یکند و از سو
 ین توجه دوباره به طب سنتی. بنابرا[3]دهد یش میآنها را افزا یجانب

موثرتر و با عارضه  یبه داروها یابی با هدف دست یاهیگ یو داروها
  است.  ین دوز موثر آنها ضرورییکمتر و تع

است که در منابع  ییاهان داروین گیتر یمیاز قد یکیاه مشگک یگ
اد شده یبخش و احتماالً ضدتشنج  آرام یعنوان دارو از آن به

 Ducrosia)ا یفولیا آنتیدوکروس یمشگک با نام علم .[4]است

anethifolia) اناهیگو از ان یدوساله و از خانواده چتر یاهیگ 
سردرد و کمردرد  نیتسک یراب یو در طب سنت ران استیا یبوم

اثرات  آن یها گونه ید رویجدقات ی. در تحقاسته ه شدیتوص
 یو ضدافسردگ یمخمرضد ،یکروبی، ضدمیبخش ضداضطراب، آرام

اه یدهنده گ لیبات تشکین ترکیتر از مهم. [5]شده استگزارش 
ترونلول، ین، دکانال نرمال، سین، بتاپنین، ساپونیآلفاپن، مشگک

دها یدکانول و فالونوئ ک، انیددکانوئین، دودسن، اسیژن یآپ
  . [8-6]هستند

لتهاب یاثرات ضددرد یدر مورد بررس شده انجامدر مطالعات   یو ضدا
وانات دچار حالت یق عصاره، حیتزر پس ازمشگک، مشاهده شد كه 

د ییمورد تاآن هم  یاثر ضداضطراب و سپس شوندیم یآلودگ خواب
ل ین اثرات غالبًا در موادیا. قرار گرفت را  یستم عصبیت سیکه فعا

 یدهایفالونوئگر یاز طرف د .[9]شود یکنند، مشاهده میف میتضع
بدن پستانداران  یها میاز آنز یعیف وسیموجود در عصاره بر ط

نازها، یاسترازها، ك یها، فسفود ATPase گذارند؛ از جمله  ریتاث
و  Cپازیداز، فسفولیالورونیزومراز، هیكالز، توپوایس التیآدن

گسترده  یها ییرات و تواناین تاثیا. دسنتازیاكس كیترین
ك یولوژیب یها پاسخ  ردهندهییدها باعث شده كه آنها را تغیفالونوئ
  . [10]بنامند

اه مشگک یگ یبخش رام از آن است كه اثرات آ یگزارشات حاك یبرخ
است كه در آن وجود دارد. مثالً  ینیازپیبنزود شبه یمربوط به اجزا

 یها رندهیگ یبرا ییگاندهایل ین موجود در مشگک دارایژن یآپ
اه ین شواهد، ظن موثربودن گی. همه ا[12 ,11]است ینیازپیبنزود

 (PTZ) تترازول لنیپنت کنند. یت میمشگک بر تشنج را تقو
 لقایا داشته و در ییزا تشنج قدرتکه  بوده یصناع یدینوروپپت

عدم درمان کامل صرع توسط . با توجه به [13]کاربرد دارد یتجربصرع 
 یابی ج و عوارض مربوط به مصرف درازمدت آنها، دستیرا یداروها

  است.  یت فراوانیز اهمیموثرتر حا یبه داروها
 عصاره یصفاق درون قیتزر اثر یهدف از مطالعه حاضر، بررس

 موش در تترازول لنیپنت با القاشده تشنج بر مشگک یدروالکلیه
   .بود ستاریو نژاد نر ییصحرا

  

  ها روشمواد و 

 یدر دانشگاه علوم پزشک ١٣٩٤که در سال  یتجرب مطالعه نیا در
با وزن  ستاریو نژاد نر ییصحرا موش سر ٤٨ ازن انجام شد، یقزو
ساعت  ١٢ طیخانه با شرا وانیکه در ح شد استفاده گرم٢٥٠ تا ٢٠٠
ن مدت آب و یشدند. در ا  یدار نگه ییساعت روشنا ١٢ و یكیتار
م یتنظ C٢٣°ز در حد یار آنها قرار داشت و دما نیدر اخت یكاف یغذا

مربوط به كار با  یمالحظات اخالقبرای انجام مطالعه، . شده بود
طور  ها به موش ت شد.یرعادانشگاه  یته اخالقیوانات مصوب کمیح

، )ینمک سرمکننده  افتیدرکنترل ( ی؛یتا٨ گروه ٦به  یتصادف
 ٢و  ١، ٥/٠ ،٢٥/٠عصاره مشگک در دوزهای کننده  افتیهای در گروه

ازپام یکننده د افتیمثبت (در و گروه کنترل لوگرمیگرم/ک یلیم
 )لوگرمیگرم/ک یلیم کیزان یم ضدتشنج به یک دارویعنوان  به

  .م شدندیتقس
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گما؛ ی(شرکت س تترازول لنین مواد، پنتیا قیپس از تزر  قهیدق ٣٠
 یصفاق صورت درون به گرملو یگرم/ک یلیم٨٠با دوز  )االت متحدهیا

(زمان شروع تشنج در اندام  واناتیح یتشنج یق و رفتارهایتزر
و  م ساعتیمدت ن ک) بهیک و کلونیو مدت تشنجات تون یقدام
  . ثبت شد بعد ساعت ٢٤ تا گروه هر در از تشنج یر ناشیوم مرگ
 دیاسات توسط کگمش اهیگ ییاهو یها بخش: عصاره هیته روش
 از  یمتر۱۲۰۰  از ارتفاعات ییدارو اهانیگ پژوهشكده ومیهربار

 از پس و شد خشک هیاس در و یآور جمع کرمان استان
 الکل از تریل یلیم١٠٠ حجم در حاصله پودر از گرم٢٠ نمودن، ابیآس
 قرار سوکسله دستگاه در ساعت ٨ مدت به سپس و دش حل درجه٧٠

 واتمن یصاف کاغذ از عبور با سپس شده یآور جمع عصاره. گرفت
قرار  C٣٧° حرارت با یا شهیش ظروف درون و شد صاف ،١شماره

 درون شده خشک عصاره مانده یباق. دوش بخارآن  حاللگرفت تا 
 عصاره پودر الزم، زمان در. شد یدار خچال نگهیدر  یا شهیش ظرف

 و شده وزن استفاده مورد دوز به توجه با ازین مورد زانیم به حاصله
ق یها تزر و به موش حلصورت روزانه  به ینمک سرم محلول در
 . شد یم

ها، با استفاده از آزمون  داده یآور پس از جمع :یز آماریآنال
نان حاصل شد. یبودن آنها اطم رنوف از نرمالیاسم - کولموگروف

ه و یطرفه مورد تجز كی انسیز واریها با استفاده از آزمون آنال داده
بی یها از آزمون تعق گروه یدو به دو سهیمقا یل قرار گرفت و برایتحل
  استفاده شد. SPSS 16افزار  كمك نرم به یتوک

 

  ها افتهی
 یک زمان نهفتگیتترازول و  لنیق پنتیها پس از تزر در همه گروه

  داد.  یکوتاه، تشنج رو
با  یدرمان شیپ: یاثر عصاره مشگک بر شروع تشنج در اندام قدام

ر در شروع یختاش یمختلف عصاره مشگک موجب افزا یدوزها
لوگرم یگرم بر ک یلیم٢ش در دوز ین افزایکه ا شد یحمالت تشنج

ازپام را یکه د یگروه یعنیمثبت  و گروه کنترل) >٠٥/٠pعصاره (

نسبت به گروه ) >٠٠٠١/٠pافت کرد (یتشنج درضد یداروعنوان  به
مربوط به گروه ج تشنن زمان شروع یرترید .دار بود یکنترل معن

  مثبت بود. کنترل

مختلف  یدوزهاک: یزمان تشنج تون اثر عصاره مشگک بر مدت
ن یک را کاهش داد که ایزمان تشنجات تون عصاره مشگک مدت

) و در دوز >۰۵/۰pلوگرم (یگرم بر ک یلیم کیکاهش در دوز 
دار  ی) نسبت به گروه کنترل معن>۰۰۱/۰pلوگرم با (یگرم بر ک یلیم۲

 ین نظر نسبت به گروه کنترل، دارایمثبت از ا بود. گروه کنترل
  ).>۰۰۰۱/۰pک بود (یزمان تشنج تون ن مدتیکمتر

مختلف  یدوزهاک: یکلون -کیاثر عصاره مشگک بر مدت تشنج تون
 -کیصورت وابسته به دوز مدت تشنج تون عصاره مشگک، به

) >٠٥/٠p( لوگرمیگرم/ک یلیم٢دوز  درکه ز كاهش داد یک را نیکلون
 یمثبت دارا . گروه کنترلدار بود یمعنسه با گروه کنترل یدر مقا

 ).>٠٠٠١/٠pک بود (یکلون - کیزمان تشنج تون ن مدتیکمتر

با عصاره مشگک،  یدرمان شیپبر مدت کل تشنج:  مشگکاثر عصاره 
ن کاهش یصورت وابسته به دوز كاهش داد که ا زمان کل تشنج را به

و  ٥/٠در دوزهای  )،>٠٥/٠pلوگرم (یبر ک گرم یلیم٢٥/٠در دوز 
لوگرم یبر ک گرم یلیم٢و در دوز ) >٠٠١/٠pلوگرم (یبر ک گرم یلیم کی
)٠٠٠١/٠p< (یجا که به یدار بود. گروه ینسبت به گروه کنترل معن 

شده  یدرمان شیضدتشنج پ یک دارویعنوان  ازپام بهیعصاره با د
بود و نسبت به گروه  هیثان ٣٧٥/١٩زمان کل تشنج  مدت یبود دارا

  .)>٠٠٠١/٠pدار داشت ( یکنترل تفاوت معن

 یدوزها: تشنجناشی از  ریوم مرگ زانیم بر مشگک عصاره اثر
ن یوانات کاهش داد که ایر را در حیوم زان مرگیعصاره، م مختلف

ز و در دو) >٠٠١/٠pلوگرم (یبر ک گرم یلیم ٢و  ١کاهش در دوزهای 
دار  ینسبت به گروه کنترل معن) >٠٥/٠p(لوگرم یگرم بر ک یلیم٥/٠

گرم بر  یلیم کیر در دوز یوم زان محافظت از مرگین میباالتر .بود
 یدرمان شیازپام پیکه با د ین گروهیهمچن .لوگرم مشاهده شدیک

ق یساعت پس از تزر ٢٤در  یچ گونه تلفاتیشده بود ه
  .)١نداشت (جدول  تترازول لنیپنت

  
  مختلف یاه تشنج در گروه از یر ناشیوم مرگ یو فراوان یشنجت یتظاهرات مختلف رفتارهان آماری یانگیمسه یامق) ۱جدول 

  ١ازپام یگروه د  ٢گروه مشگک   ١گروه مشگک   ٥/٠گروه مشگک ٢٥/٠گروه مشگک   گروه کنترل

  ه)ی(ثانر در شروع تشنج یتاخ
۶۶/۵±۲۵/۷۴  ۵۰/۲۱±۳۷/۹۲  ۰۰/۱۶±۵۰/۹۶  ۸۵/۵±۴۰/۱۰۱  ۸۰/۱۸±۰۰/۱۱۶*  ۱۱/۲۳±۳۷/۱۷۲***  

  ه)ی(ثانک یمدت تشنج کلون
۰۰/۹±۰۰/۹۲  ۲۶/۹±۴۲/۸۴  ۲۰/۱۱±۷۵/۶۷  ۷۰/۸±۹۳/۶۱*  ۶۰/۸±۳۷/۵۴**  ۶۰/۳±۲۵/۱۳***  

  ه)ی(ثانک یکلون - کیمدت تشنج تون
۰۰/۱۵±۷۵/۲۱۲  ۸۰/۱۶±۲۵/۱۲۲  ۸۶/۱۲±۲۵/۱۲۶  ۶۰/۱۳±۷۰/۱۱۰  ۱۵/۵±۱۷/۹۶*  ۲۰/۲±۸۷/۴***  

  ه)ی(ثانمدت کل تشنج 
۹۰/۴۱±۶۲/۴۶۰  ۵۰/۳۶±۶۰/۳۰۵*  ۷۰/۲۲±۸۷/۲۷۱**  ۶۰/۲۲±۵۰/۲۳۶**  ۹۰/۲۳±۷۵/۱۴۸***  ۲۰/۴±۳۷/۱۹***  

  (درصد) ریوم مرگ
  صفر  **۲/۲۳  **۵/۲۲  *۶/۳۸  ۴/۴۹  ۸/۶۱

*٠٥/٠p< ۰۰۱/۰**؛p< ٠٠٠١/٠ ***؛p< سه با گروه کنترلیادر مق  

  

  بحث
عصاره مشگک  یصفاق ق درونیتزرج مطالعه ما نشان داد که یانت
 ییرا در موش صحرا یم تشنجیصورت وابسته به دوز عال تواند به یم

 .لوگرم بودیگرم برک یلیم۲ن دوز ین مطالعه موثرتریدر ا .کاهش دهد
اه را ین گیا یاز اثر ضدتشنج یجیکه نتا یا متون، مقاله یبا بررس

شرو ینه پین زمینشد و لذا مطالعه ما در اافت ینشر داده باشد 
ق حاضر، اثرات عصاره مشگک بر یک به تحقیاست. البته نزد

د قرار ییآن مورد تا یشده و خواص ضداضطراب یاضطراب بررس
 یبخش که از اثر آرام یگرفته است. اثبات شده که اغلب مواد

  

و ز کاهش داده یتشنج را ن یها برخوردار هستند، نشانه یمناسب
ند. در مورد یز مهار نمایرا ن یممکن است بتوانند حمالت صرع

بات یف اضطراب به وجود ترکیزم اثر عصاره مشگک بر تخفیمکان
ت یها در تثب نیازپی. بنزود[14]آن اشاره شده است ینیازپیبنزود شبه

 یها زمیاز مکان یکیبر عهده دارند و  یاساس ینقش یستم عصبیس
ستم یس یساز ، فعالیت ضدتشنجیشتر مواد با خاصیب یاساس
  . [15]است کیگابائرژ یمهار

ت یاست كه از خود فعال ییدهایفالونوئ یمشگک دارا
 ن است. با توجهیاز آنها پن یکیدهند و  ینشان م ینیازپیبنزود شبه
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اثر  یتوان تا حد قابل توجه ین اجزا در عصاره مشگک میبه وجود ا
بات یترک ین مشگک دارای. همچن[9]ه نمودیآن را توج یضدتشنج

رًا نشان داده شده یو اخ [16]است یت ضدالتهابیفنول با خاص یپل
لتهابیخاص یاست که مواد دارا هم بروز  یاثر ضدتشنج یت ضدا

ز در یبات عصاره نین ترکیب ممکن است این ترتیدهند. به ا یم
  . [17]داشته باشند یکاهش تشنج سهم قابل توجه

از  یعیف وسیصرع نشان داده است که طقات مرتبط با یالبته تحق
 ییکه عمدتاً شناسا ییها زمیبا مکان ها ونیو  ییایمین شیناقل

 گابا که یعصبدخالت دارند. ناقل ا مهار آن ی جاد صرع یادر  اند شده
 کیگابائرژ یتباطار یها از نوروند ی آ یحساب م ن آنها بهیتر مهم

 یغشا موجود درون کلر ی یها ق بازکردن کانالیاز طر ه وترشح شد
 .[18]شود یم ی، موجب مهار حمالت صرعAگابا نوع  یناپسیس پس

ن است که یااعتقاد بر  ،یصرع بروز حمله یدر مورد چگونگن یهمچن
ن داخل و خارج یل بیر اختالف پتانسییکه باعث تغ یهر عامل

با . [18 ,13]تشنج شود وتواند باعث صرع  ید مها شو نورون یغشا
 مهار یعنیآن  یاصلم اثر زیتترازول و مکان لنیدرنظرگرفتن نقش پنت

 ییایمیش یها ، احتمال دارد که ملکولگابا یها رندهیگ یونیانتقال 
 موجبجه یانتقال تداخل نموده و در نتن ی، با اموجود در عصاره

ن یابا لذا  .ندا تترازول شده لنیاز پنت یناش یف تشنجات صرعیتضع
 یتواند تا حدود یمشگک متوان اظهار نمود که عصاره  یفرض م

 یریپذ کیجه اثر تحریسلول شده و در نت یت غشایباعث تثب
  . [19]دشوم صرع یل عالیو منجر به تعد دهدها را کاهش  نورون

داشته و  یموثر یاه مشگک آثار ضددردیگ گزارش شده کهن ینچهم
ستم یس یدیئویاوپ یها رندهیک گیق تحریرا از طرخود  ینیاثر تسک

 یها ستیکه آگون ییااز آنج .کند یاعمال م یاعصاب مرکز
م به داخل یمهار ورود کلس موجباغلب  یدیئویاوپ یها رندهیگ

 نیشوند، بنابرا یم یستم اعصاب مرکزیس یناپسیس نورون پس
 یآثار ضدتشنجز ممکن است در ین یدیئویاوپ یها رندهیک گیتحر

ن یپن یها آنالوگ یبرخنکه ی. مضافاً ا[21 ,20]دشاشته باآن دخالت د
 و ندمهار سازمستعد  یها در موشرا ک یوپاتیدیصرع  توانند یم
 A یها رندهیگ از ید ناشیان کلریجر یاه کننده تیتقوعنوان  به

(GABAA) ینیپن یها بیب حضور ترکین ترتیبد .اند شناخته شده 
  . [22]وثر استاه مشگک میگ یآثار ضدتشنج در در عصاره

دها، یدها، فالونوئیدر مورد آلکالوئ ییایمیتوشیه فیاول یها شیاآزم
هستند  یاهیبات گیهار گروه مهم از ترکچها که  ها و تانن نیساپون

گر ید و فاقد سه گروه دیفالونوئ یااه دارین گیانشان داده که 
 A یها رندهیکنش متقابل با گ ییاتوانز یندها ی. فالونوئ[23]است
 یگر یانجیرا م یناپسیس یها شتر انتقالیب را دارند که مهار یمرکز

ستم یثبات سدر  یمهار یناپسیس ل پسیجاد پتانسیابا  و کنند یم
 یریجاد تشنج جلوگیاتنها از  که نه یورط به، دننقش دار یعصب

ز ینمغز  قشردر سراسر  یت صرعیالعکنند بلکه از گسترش ف یم
  . [24]رندوآ یعمل م ممانعت به

مشگک  عصارهموجود در  یاه بیترك ییایمیتوشیف یبا بررس
ن ین و پنین است و ساپونیساپون یاه داراین گیکه امشخص شده 

. [25]آن هستند یآور خواب یموجود در عصاره احتماالً عامل اصل
 یها رندهیق گین ممکن است هم از طریپن یآور اثرات خواب

کردن  ا فعالین یدوپامش یق کاهش رهایو هم از طر ینیازپیبنزود
رنده یکردن گ ا فعالی D3نوع  یپسانیس پس ینیدوپام یها رندهیگ
ا یست برای رد یبا یکه م [26]اعمال شود D2نوع  یناپسیس شیپ

اثر  یرو یتر یها مطالعات اختصاص زمین مکانیک از ایقبول هر 
صورت  یمختلف عصب یها رندهیگاه مشگک و یعصاره گ یضدتشنج

  رد.یگ

 امکان که بود یمال اعتبار کمبودن مطالعه یا یها تیمحدوداز 
شود که  یشنهاد میپ .ساخت محدود را شتریب یها غلظت یبررس
 آن بر صرع، انجام موثر اجزای ییشناسا برای لییتکم قاتیتحق
  .شود

  

  یریگ جهینت
 یطور موثر اه مشگک بهیگ یدروالکلیعصاره ه یصفاق ق درونیتزر

 موش در تترازول لنیپنت با القاشده یباعث کاهش تظاهرات تشنج
  شود. می ستاریو نژاد نر ییصحرا

  

و گروه  یدانشگاه خوارزم یت و همکاریاز حما تشکر و قدردانی:
ن پژوهش، یا ین در اجرایقزو یدانشگاه علوم پزشک یولوژیزیف

  شود.  یم یمانه قدردانیصم

مربوط به  یمالحظات اخالقبرای انجام مطالعه،  ه اخالقی:یدییتا
  شد.ت یرعادانشگاه  یته اخالقیوانات مصوب کمیكار با ح
 انیب سندگانینو توسط منافع تعارض گونه چیه: منافع تعارض

  .است نشده
و  ی(نويسنده اول) پژوهشگر اصل یاستیفاطمه ن سهم نويسندگان:

(نويسنده دوم) استاد راهنما  انی%)؛ شهربانو عر٢٥( یمجر
%)؛ ٢٥(نويسنده سوم) نگارش مقاله ( یآباد ی%)؛ محمد صوف٢٥(

  %)٢٥(نويسنده چهارم) مشاور ( یاصفهان یمیدالرام اسل
 دانشگاه توسط مطالعه نیا یمال منابع از یبخش منابع مالی:

 .شده است نیتام محقق توسط هیبق و یخوارزم
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