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  ی، تهران، ايرانبهشت ديشه یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یولوژيزيو گروه ف ینوروفيزيولوژمرکز تحقيقات . 1

 ، تهران، ايرانیبهشت ديشه یدانشگاه علوم پزشک ،یمرکز تحقيقات علوم اعصاب، دانشکده پزشک .2

 تهران، ايران، رانيا یو مکمل، دانشگاه علوم پزشک یطب اسالم ،یپزشک خيمؤسسه مطالعات تار .1

 چکيده
برر کتتررت تشرت ات القرا شرده توسر         (Dorema ammoniacum) هدف از اين مطالعه، بررسی اثررات مرمو وشرا    سابقه و هدف:

   .باشدهای محرايی نر میدر موش( PTZ)تترازوت پتتيلن

سراع،، مرالرل ملتلر      88هرر   mg/kg 13برا دوز   PTZدر مدت کيتدليتگ شيميايی، پس از تزريق داخل مفاقی  :هامواد و روش

 SD وS4L (Stage 4 latency) ،SS (Seizure stage ) هرای تشرتج شرامل   ( به تردريج اراهر شرده و شراخ     5تا  1لل اتشتج )مر

(Seizure duration ) گررم برر   ميلری  133و  53 شد. سپس اثر ت ويز ممو وشا با دوزهرای ثب، می ،دقيقه پس از تزريق 23در طوت

   .( مقايسه گرديدmg/kg 13ها، بررسی و با داروی ضد مرع فتوباربيتات )بر شاخ  PTZنيم ساع، قبل از تزريق کيلوگرم، 

و  >31/3P)شرود  مری  S4Lدار و افرزايی معتری   SDو  SSدار نتايج نشان داد که ت رويز مرمو وشرا، سربب کراهی معتری       ها:يافته

331/3P<) فتوباربيتات بود ات ضد تشت یدرمد اثر 53-03لدود م تشتج در يدر کتترت عال وشا. اثرات ممو. 

مدت مرعی کيتدليتگ شيميايی اس،. با توجه به ترثثير   درکتد که ممو وشا دارای اثرات ضد تشت ی نتايج پيشتهاد می: گيرینتيجه

مررعی در سيسرتم    از گسترش فعالي، شبهاين ممو توان نتي ه گرف، که می SDو  SSو کاهی متوس   S4Lدر افزايی  ممو وشا

     .شودها میعصبی جلوگيری کرده و سبب خاموش کردن فعالي، بيی از لد نورون
 

 تترازول، صمغ وشا لنیشیمیايي، پنت نگیندلیصرع، کواژگان کليدی: 

 لطفاً به اين مقاله به مورت زير استتاد نماييد:
Abizadeh M, Hosseinmardi N, Ebrahimi S, Janahmadi M, Shojaii A, Motamedi F. The effect of Dorema ammoniacum 

pretreatment on the progression of seizures induced by chemical kindling in rats. Pejouhandeh 2014;19(5):228-234. 
 

 0مقدمه
تررين بيمراری عصربی    مغزی شايع یکه بعد از سکته، مرع

اس، و لدود يک درمد مردم دنيا به آن مبتال هستتد، نروعی  

بره دنبرات   اختالت ناگهانی در عملکرد سيستم عصبی اس، که 

هرای مغرز ر    ناگهانی، شرديد و یيرر طبيعری نرورون     یتلليه

ناگهانی سبب اختالت در لس، از دسر،   یدهد. اين تلليهمی

دادن هوشياری، اختالت شتاختی، لرکات تشت ی يا ترکيبری  

 یابر که يیهاشتال تمامی ریم(. علی1) گرددم میياز اين عال

 هاتشتج ،س،ا مدهآ عمل به عمر ضدداروهای  معرفی و کش 

باشرد. از  مصروع قابرل کتتررت نمری    رانبيما از %13 در قلالد

                                                 
تهران، ولت ک، بلروار   ؛دکتر نرگس حسين مردی ل مکاتبات:وؤمس نويسنده*

طبقره ههرارم، گرروه     ،یبهشرت  ديشره  یدانشکده پزشرک  ار،يکودک خياباندانش و، 

پستتتت الکترونيتتت :  (؛ 321) 22819921تلفرررن و نمرررابر:   ؛یولررروژيزيف
nargeshosseinmardi@yahoo.com 

طرفی، مداوای طوالنی مدت با داروهای ضد مررع برا عروار     

های جتيتی و تداخالت دارويی همرراه اسر،   جانبی، ناهت اری

تحقيق در مرورد يرافتن داروهرای مرؤثرتر برا       ی،(. از اين رو2)

. امروزه گرايی م ددی اس،ز اهمي، يعوار  جانبی کمتر لا

گونراگونی ترکيبرات مرؤثر     دليرل به مصرف گياهان دارويی بره  

متايع وابسته بره کشر، گياهران     یموجود در گياهان، توسعه

دارويی و خصوماً پيشتهاد استفاده از گياهران دارويری توسر     

( World Health Organizationبهداشر، )  سازمان جهرانی 

 به وجود آمده اس،.

به متظور شتاخ، سراز و کارهرا و عوامرل دخيرل در اي راد      

مرع و پايداری آن، ارزيابی داروهای ضد مررع و دسرتيابی بره    

هرای  ثر و متاسب در درمان اين بيمراری، از مردت  ؤهای مروش

تررين آنهرا   شرود کره از مهرم   آزمايشگاهی ملتلفی استفاده می

ر اشرراره کرررد. د( kindling) ترروان برره مرردت کيترردليتگمرری
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زا مانترد پتتريلن   کيتدليتگ شيميايی، مرواد شريميايی تشرتج   

با دوزهايی که در ابتدا قرادر بره اي راد تشرتج     ( PTZ)تترازوت 

کامل نيستتد، به طور متروالی و برا فوامرل زمرانی مرتظم بره       

 (. 1شوند )ليوان تزريق می

از جمله گياهانی  که در طب ستتی ايران بره عتروان عامرل    

برا نرام    (D. Don) رفته اس، ممو گياه وشاضد تشتج به کار 

کره از خرانواده    باشرد مری  Dorema ammoniacum علمری 

 gumآن  نام الترين آيد. به شمار می (umblliferae) هتريان

ammoniacum plant    وشرا،  بوده و در فارسی تحر، عتروان

اسر،   یاهير گ وشرا شرود.  شرتاخته مری   اشترک و وشق، کتدت

 یمتر، پوشيده از ترار و دارای ريشره   2تا  1علفی، پايا به طوت 

 در مانترد  فيبر الياف به متتهی و ایراس،، دوکی شکل، ذخيره

 گيراه،  یريشره  و سراقه  ترشرح   م ارى در .اس، يقه یناليه

داروير  آن   یرنرگ جريران دارد کره فررآورده     رىشي اىشيره

 و اشرک   مرورت  دو بره  وشرا  ت رارت،  در. شرود محسوب مر  

 -در متاطق خشک و نيمره که  اهيگ ناي. شودم  عرضه اىتوده

خشک آسيای مرکزی شامل پاکستان، هتد، افغانستان و ايرران  

. مراکرز  شرود م  آورى جمع تير و خرداد هاىط  ماه، درويیم

امررفهان، کرمرران،  زد،يررامررلی پررراکتی آن در ايررران شررامل 

از مهمتررين   .باشدسيستان و بلوهستان، خراسان و سمتان می

ها و ليمرونن  دير پتوئيترترکيبات موجود در اين گيراه بايرد بره    

 هرا پذيری سرلوت کاهشی بر تحريک اتکه دارای اثراشاره کرد 

که اثرات ضرد مررعی    و از آن ا . بر اين اساس(5،8باشتد )می

در  ،علمی بررسی و اثبرات نشرده اسر،   هتوز به طور  وشاگياه 

اثرات ممو وشا بر روند اي اد تشرت ات القرا شرده    اين تحقيق 

 .های محرايی مورد بررسی قرار گرف،در موش PTZتوس  
 

 هاو روش مواد
برا   Wistarهای مرحرايی نرر نر اد    از موش ،در اين تحقيق

گررم در شرروع آزمرايی اسرتفاده      153-183وزنی  یمحدوده

نگهداری شده و آب و یذا  استانداردها در شراي  گرديد. موش

گرف،. اين ليوانات در به مقدار کافی در دسترس آنها قرار می

درجره   22±2های پالسرتيکی در دمرای کتتررت شرده )    قفس

ساعته نگهرداری   12روشتايی  -تاريکی یگراد( و هرخهسانتی

ان رام   11ترا   13 اتآزمايشرات برين سراع    یشردند. همره  می

 شد.می

در  mg/kg 13با دوز  PTZتشتج در ليوانات،  یجه، القا

سرپس هرر    .(0) گرديدروز اوت به مورت داخل مفاقی تزريق 

تکرررار برره طررور افزايشرری  PTZتزريررق  ،بررارسرراع، يررک 88

ر( برا روز يک 8که هر يک دوز در ميان )هر نحوی گرديد به می

mg/kg 2  ليوانات مرالرل   ،شد. به تدريجمی اضافهآن دوز به

دادنرد. ايرن   ( را نشران مری  5ترا   مفر یملتل  تشتج )مرلله

 ، عبارتتد از:Racineمرالل بر اساس درجه بتدی 

 بدون پاسخمفر یمرلله : 

 انقبا  عضالت مورت و گوش ها1 یمرلله : 

 انتشرار مروا انقباضری در طروت بردن و      2 یمرلله :

 لرک، سر به طرف باال و پايين

 های ميوکلونيک: پرش1 یمرلله 

 ايسررتادن روی دو پررا و کلونرروس انرردام8 یمرللرره : 

 جلويی

 کلونيرک و از  -: لمرالت عمرومی تونيرک   5ی مرلله

 (2دس، رفتن رفلکس ايستادن )

 5 یق، مرللهتزري 11به طور ميانگين پس از  معموالًليوانات 

 8 یبار متوالی مرللره  1دادند. ليواناتی که تشتج را نشان می

شروند.  ناميرده مری   Full kindledتشتج را نشان دهترد،   5يا 

دقيقره مرورد    23، ليوانات به مدت PTZپس از هر بار تزريق 

 زمانی بين تزريرق دارو ترا زمران    یبررسی قرار گرفته و فامله

، همچتررين کررل (S4L)در ليرروان تشررتج  8 یمرللررهشررروع 

( SDبررد ) تشتج به سر می 5تا  1لل ازمانی که ليوان در مر

تشرتج   یگيری و لداکثر مرللره ستج اندازهزمان استفاده ازبا 

(SSنيز ثب، می )  .شد 

ممو وشای تثييد شرده توسر  آقرای دکترر امرين )اسرتاد       

طررب  یداروسررازی دانشررگاه تهررران( از دانشررکده یدانشررکده

، در کرردن المی و مکمل دانشگاه ايران تهيه و پس از پرودر  اس

DMSO (13% و )Tween80 (5%    لرل شرده و برا دوزهررای )

نريم سراع، قبرل از تزريرق     گرم بر کيلروگرم،  ميلی 133 و 53

PTZ      تمرام  شرد به مورت داخل مرفاقی بره ليروان تزريرق .

. در گرديرد گيرری و ثبر،   های ذکر شده در باال انردازه شاخ 

برا دوز  مرمو وشرا، برا فتوباربيترات     اثرات ضد تشرت ی   ،نهاي،

mg/kg 13 (8.،مورد مقايسه قرار گرف ) 

قبررل از تزريررق مررمو وشررا برره ليوانررات و بررسرری اثرررات  

ضدتشت ی آن، دوز کشرتده مربروب بره مرمو برا اسرتفاده از       

( تعيين گشته و مقدار عرددی آن در لردود   9) Lorkeجدوت 

mg/kg 293  تا دوز بدس، آمد. اين مموmg/kg 233    هري

تثثيری بر فعالي، لرکتی ليروان نداشر،. برر ايرن اسراس، از      

 یکه فامله وشاممو گرم برکيلوگرم ميلی 133و  53 دوزهای

آن داشرر،، جهرر، بررسرری اثرررات   یدوز کشررتده بررازيررادی 

 ضدتشت ی گياه استفاده شد.  

های ملتل  تشرتج در طری روزهرای    کمي، یبرای مقايسه

 ANOVAاز آزمرررون  ،گرررروه کيتررردت شرررده ملتلررر  در 
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(repeated measure )  و پررس آزمررونDunnett   و برررای

دو گررروه در روزهررای ملتلرر  از آزمررون  ميررانگين یمقايسرره

و  Bonferroniدو طرفه و پس آزمرون   ANOVAپارامتريک 

و تسر، تعقيبری    Kruskal-Wallisنيز آزمون یيرپارامتريک 

Mann-Whitney ات به مورت ميانگيناستفاده شد. اطالع ± 

بره   >35/3P، ه و در هر روش آماریيارا (SEM) انحراف معيار

 .  در نظر گرفته شددار عتوان سطح معتی
 

 هاافتهي

ميانگين تعداد تزريقات الزم برای کيتدت کردن ليوانرات در  

(. در =8nتزريرق برود )   2±1 ،درياف، کردند PTZ گروهی که

مرمو وشرا را    PTZهايی که نيم سراع، قبرل از تزريرق    گروه

 ا رارو ممو وش PTZدوز  11ودند، ليوانات ررده براف، کردري

   .درياف، کردند

 On- way ANOVA, repeatedآمراری ) ت زيه و تحليل 

measures    تشرتج   ی( نشان داد کره پيشررف، مرالرل لملره

(SS    طی روند القای کيتدليتگ شيميايی، برا افرزايی تعرداد )

داری افرزايی يافتره اسر،    ، به طور معتری PTZدفعات تزريق 

(331/3P<، Dunnett post hoc test ، 1نمودار) ن،. همچتري 

(، S4Lههارم تشتج ) یمدت زمان سپری شده تا وقوع مرلله

، >35/3P)کاهی يافته اس،  یداربه طور معتی ،در طی زمان

31/3P< ، 331/3P< ،Dunnett post hoc test ،  2نمرودار .)

با افزايی تعداد دفعات تزريق عالوه بر اين، نتايج نشان داد که 

PTZ داری طی روند القای کيتدليتگ شيميايی، افزايی معتی

، >31/3P)ر  داده اسر،  ( SD) کل مدت زمان تشرتج نيز در 

Dunnett post hoc test ، 1نمودار). 
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( و فنوباربيتال با دوز =7n) mg/kg 011 وmg/kg 51 (01n= ) هایهايي که صمغ وشا با دوزو گروه PTZ( بين گروه SSی تشنجي )ی حملهی مرحله. مقايسه0 نمودار

mg/kg 31 (9n= را )دقيقه قبل از  31PTZ تشتنجي در یتي رونتد القتای      یحملته ی در مرحلته  یداردريافت کردند. صمغ وشا و فنوباربيتال سبب کاهش معني

 PTZ+  (mg/kg 51) ی صمغ وشتا کنندهی بين گروه دريافتمقايسه، ### >110/1P. اندشدهنشان داده  Mean±SEMها به صورت کيندلينگ شيميايي شدند. داده

، *** >110/1P؛ PTZی و گروه دريافتت کننتده   PTZ( + mg/kg 011ی صمغ وشا )کنندهی بين گروه دريافتمقايسه، +++ >110/1P ؛PTZ یو گروه دريافت کننده

 PTZ (Kruskal-wallis ،Mann-Whitney post hoc test.)ی و گروه دريافت کننده PTZی فنوباربيتال + کنندهی بين گروه دريافتمقايسه
 

هرای تشرت ی،   به متظور بررسی تثثير ممو وشرا برر کمير،   

نريم  گرم بر کيلروگرم،  ميلی 133و  53با دوزهای  ممو مذکور

 ی بره مرفاق  طرور داخرل   بره ، PTZتزريرق  هرر  ساع، قبل از 

( Kruskal Wallisآمراری )  تحليرل . گرديرد ليوانات تزريرق  

سربب کراهی   ، PTZنشان داد تزريق ممو وشا قبل از تزريق 

، گرردد می PTZدر مقايسه با گروه ( SS)رالل تشتج رروز مرب

کرراهی کرره در روزهررای ابترردايی و نيررز انتهررايی، وریربرره طرر

هرای  هدر گررو  (SS) تشرت ی  یلمله یمرللهداری در معتی

، >331/3Pمشرراهده گرديررد )مررمو وشررا  یکتترردهدريافرر،

Kruskal-wallis ،Mann-Whitney post hoc testنمودار ، 

مرمو وشرا برا دوز    عالوه بر اين، نتايج نشان داد که ت ويز  (.1

mg/kg 53 (  نيم ساع، قبل از تزريرقPTZ   ،توانسرته اسر ،)

( را به طور S4Lمرلله ههارم تشتج )تا بروز  مدت زمان تثخير

را وشرا  ممو در گروهی که همچتين،  .داری افزايی دهدمعتی

 هري  ، د، ترا روز هفرتم  بودنر  درياف، کرده mg/kg 133با دوز 

 ههارم تشتج را ت ربه نکردند. یيک از ليوانات مرلله
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 mg/kg 011 وmg/kg 51 (01n= )هايي که صتمغ وشتا بتا دوزهتای     و گروه PTZ( بين گروه S4Lی مدت زمان تأخير تا بروز مرحله چهارم تشنج ). مقايسه2 نمودار

(7n= و فنوباربيتال با دوز )mg/kg 31 (9n= را )دقيقه قبل از  31PTZ  داری در متوستط  دريافت کردند. صمغ وشا و فنوباربيتال سبب کاهش معنتيS4L   .شتدند

ی و گتروه دريافتت کننتده    PTZ( + mg/kg 51ی صمغ وشا )کنندهی بين گروه دريافتمقايسه، ### >110/1Pاند. نشان داده شده Mean±SEMها به صورت داده

PTZ10/1 ؛P< ++ ، 110/1P< +++ ،کنندهی بين گروه دريافتمقايسه ( ی صمغ وشتاmg/kg 011 + )PTZ    ی و گتروه دريافتت کننتدهPTZ15/1 ؛P< * ،10/1P< **، 

110/1P< ***ی فنوباربيتال + کنندهی بين گروه دريافت، مقايسهPTZ ی و گروه دريافت کنندهPTZ (Bonferroni post hoc test ،Two-way ANOVA.) 
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( و فنوباربيتتال بتا دوز   =7n) mg/kg 011 وmg/kg 51 (01n= )هايي که صمغ وشا با دوزهای و گروه PTZ( بين گروه SDی کل مدت زمان تشنج ). مقايسه3نمودار 

mg/kg 31 (9n= را )دقيقه قبل از  31PTZ  .متي  دار کل مدت زمان تشنج در اثر کاربرد صمغ وشا و فنوباربيتالکاهش معنيی دهندهنمودار نشاندريافت کردند-

و گتروه دريافتت    PTZ( + mg/kg 51ی صتمغ وشتا )  کننتده ی بين گروه دريافتمقايسه، ### >110/1Pاند. نشان داده شده Mean±SEMها به صورت داده باشد.

، *** >15/1P< * ،110/1P؛ PTZی و گتروه دريافتت کننتده    PTZ( + mg/kg 011ی صتمغ وشتا )  کنندهی بين گروه دريافتمقايسه، +++ >110/1P؛ PTZی کننده

 .PTZ (Bonferroni post hoc test ،Two-way ANOVA)ی و گروه دريافت کننده PTZی فنوباربيتال + کنندهی بين گروه دريافتمقايسه
 

افرزايی   (Two-way ANOVAآزمرون  ) آمراری  هایتحليل

 یداری را در مدت زمان سرپری شرده ترا وقروع مرللره     معتی

، >35/3P)نشرران داد  PTZههررارم تشررتج نسررب، برره گررروه  

31/3P< ، 331/3P< ،Bonferroni post hoc test ، نمرودار 

تشرتج را نشران    8 یمرللره  ،برخری ليوانرات   از آن ا کره . (2

برابر با  ،تشتج 8 یخير تا شروع مرللهثدادند، مدت زمان تنمی

شد که قابل استفاده در محاسبات آماری نبرود. از  نهاي، میبی

 8 یخير ترا شرروع مرللره   ثاز معکوس مدت زمان تر  ی،اين رو

 8 یتشررتج اسررتفاده گرديررد. هتانچرره ليوانررات برره مرللرره  

 یتا شروع اين مرللره  ثخيررسيدند، معکوس مدت زمان تنمی

کرل مردت زمران تشرتج      یمقايسه شد.برابر با مفر می ،تشتج

(SDدر گروه )53ممو وشا با دوزهرای   یدرياف، کتتده های 
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مرذکور در  مرمو  داد کره  ، نشران  گرم بر کيلوگرمميلی 133و 

، کرل مردت زمران تشرتج را بره طررور      PTZمقايسره برا گرروه    

 331/3P< ،Two-way)داده اسررر، کررراهی داری معتررری

ANOVA هرای آمراری نشران داد    همچتين تحليل. (1، شکل

 و SS ،S4Dکمي، تشرت ی  سه هر در خصوص که ممو وشا 

SDکه تفاوت به نحوی ،کتد، به مورت وابسته به دوز عمل می

در  mg/kg 53داری برين اثرر اعمرات شرده توسر  دوز      معتی

، >35/3P) وجرررررود دارد mg/kg 133مقايسررررره برررررا دوز 

ANOVA  .) 

 فتوباربيتات نيز بررسی و با  در اين مطالعه، اثرات ضد تشت ی 

مقايسرره گرديررد.  mg/kg 133اثربلشرری مررمو وشررا بررا دوز 

فتوباربيترات   ،نشان داده شرده اسر،   1 نمودارطور که در همان

داری کراهی  ( را به طور معتیSSی )بروز مرالل لمله تشت 

 331/3P< ،Kruskal-wallis ،Mann-Whitney postداد )

hoc test).    در مقايسه با فتوباربيتات، اثربلشی مرمو وشرا در

وشا اثر ممو بود. همچتين، فتوباربيتات  SS ،19%کاهی بروز 

ههرارم تشرتج    یمرللره  در افزايی مدت زمان تثخير تا برروز 

(S4L ،) اثررر فتوباربيتررات محاسرربه گرديررد.  %88برره ميررزان 

اثرر   %05به ميزان کل مدت زمان تشتج نيز اثربلشی ممو بر 

 .(8 نمودار) تعيين گرديدفتوباربيتات 

 

C
h

a
n

g
e
s
 (

%
)

SS S4L SD
0

20

40

60

80

100

 
 

 ييايميش نگيندلياز ک يناش يمختلف تشنج یدر کنترل پارامترهابه عنوان داروی ضد تشنج،  تاليبا فنوبارب سهيصمغ وشا در مقا ي. درصد اثربخش2 نمودار

 .SDو  SS، S4Lشامل 
 

  بحث
نتايج لامل از اين تحقيق نشان داد کره مرمو وشرا اثررات     

مدت مررعی کيتردليتگ شريميايی القرا      درضدتشت ی بارزی 

دارد. تزريق ايرن مرمو  قبرل از هرر برار تزريرق        PTZشده با 

PTZ را تا لد زيادی تح، تثثير قررار داد  ی، بروز رفتار تشت، 

که سبب افزايی مدت زمان ترثخير ترا برروز مرالرل      نحویبه 

تشتج گرديد. همچتين نتايج نشان داد که ت رويز ايرن مرمو    

( و کراهی برروز   SD)سبب کراهی مردت زمران کرل تشرتج      

 ( گرديد. SS)تشت ی  یلمله یلهس  مرلمتو

شيميايی مرتاعی،   داروهای عوار  جانبیامروزه با توجه به 

به يافتن داروهای جديد به وي ه داروهای با متشاء طبيعری   نياز

 ،در ايرن راسرتا   شود.الساس می کامالً کمتر،با عوار  جانبی 

بره کرار   دارويی که در طب سرتتی   بررسی علمی روی گياهان

 ممو وشرا از جملره   گسترش اس،. در لات توسعه و رفتتدمی

و  کراربرد داشرته  ه در طرب سرتتی   راس، ک یران دارويراهرگي

 آرام بلشری و  اثررات  ،برای اين گيراه  يکی از خواص ذکر شده

اثررات  اگرر هره در ايرن مطالعره،     . (5،8) ضدتشت ی آن اس،

اما  هتدان قابل توجه نبود، mg/kg 53 با دوزضدتشت ی گياه 

ممو اثرات ضد تشت ی ، mg/kg 133 با افزايی دوز به ميزان

کره  تروان گفر،   بترابراين مری   به نحو بارزی افزايی ياف،. وشا

 .باشرد ی مری ضد تشرت  دارای ترکيباتی با آثار  وشاگياه ممو 

و وشرا  در مرمو  مؤثره مسئوت ايرن اثررات    یمادهالبته، يافتن 

مسرتلزم   ،رعجهر، کتتررت لمرالت مر     آن تعيين دوز دقيرق 

آثرار ضرد تشرت ی دوز     .باشرد مری مطالعات تکميلی در آيترده  

mg/kg 133  03ترا   53دارای قردرتی در لردود   وشرا،  ممو 

 فتوباربيتات بود.  درمد 

نلورده از ممو گياه وشا به مورت دس، ،لاضر یدر مطالعه

کره برا جداسرازی اجرزا و مرواد      و کامل استفاده شد، در لرالی 

ثر بر تشتج را يافته ؤتوان ترکيب مممو میملتل  موجود در 

ثرتری نسرب، بره مرمو    ؤو در نتي ه به اثربلشی بيشرتر و مر  

هرای تشرت ی کره در ايرن     کامل دس، ياف،. يکری از کمير،  

 تشرت ی  یلملره  یمرللره مطالعه مورد ارزيابی قرار گرفر،،  

(SS .بود ) که ت ويز ممو وشا به مورت پيی نتايج نشان داد

 یلملره  یخرين مرللره آداری در اهی معتیدرمانی، سبب ک
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گيراه  بترابراين مرمو    مشاهده شده در ليوانات گشرته اسر،.  

توانسته اس، از انتشار فعالي، تشت ی به نوالی ملتل  مغزی 

موجرود در مرمو    یهثرؤمر  مواد التماالً ورد.آ عملممانع، به

ت ؤوفرونتات که مسر پری یوشا از انتقات موا تشت ی به ناليه

 جلوگيری نمايد.(، 13باشد )شدن تشتج میانتشار و عمومی

قرادر  مرمو وشرا   همچتين، نتايج اين مطالعه نشران داد کره   

. زدکلونيک را به تعويق انردا -زمان شروع تشت ات تونيکاس، 

درمرد   88، در لردود  S4L طروالنی کرردن  اين اثر مرمو در  

زمران   یدهترده نشران  S4L. کمير،  بودبلشی فتوباربيتات اثر

و طوالنی شدن آن لراکی   بودهالزم برای عمومی شدن تشتج 

دهد از تثخير در اي اد تشتج عمومی اس،. اين نتي ه نشان می

ممو وشا توانسته اس، با عمومی شدن تشتج مقابله نمروده و  

 نيرز  تشت ی یآن را به تعويق اندازد. کاهی مدت زمان لمله

کاهی گسترش امواا تشت ی به نوالی لرکتی  یدهتدهنشان

رسد که اين ممو با کاهی فعالي، يرا  باشد. به نظر میمغز می

سبب کاهی گسترش امواا بره   ،هاپذيری نورونسطح تحريک

ايرن مراده لراوی     ،به عبرارت ديگرر   نوالی لرکتی شده اس،.

پرذيری مقابلره نمروده و    تحريرک افزايی ترکيباتی اس، که با 

 رقراری تعادت م دد در سيستم دارد.سعی در ب

بايرد  ممو گيراه وشرا،    یدهتدهتشکيلمهمترين ترکيبات از 

. ايرن  اشراره کررد  تريپتوئيردها  مونوتريپتوئيردها و سرزکويی  به 

قابلير،  شروند،  محسروب مری   هافالونوئيد که از گروه ترکيبات

( و برا تعرديل   11) شتههای بتزوديازپيتی را دااتصات به جايگاه

خرود را   تشرت ی اثرات ضد  ،گابارژيک و گلوتاماترژيک سيستم

(. بسياری از فالونوئيدها در سيستم عصبی 12کتتد )اعمات می

 AGABAهرای  ليگانردهايی بررای گيرنرده    ، به مورتمرکزی

کتترد. برر همرين اسراس، پيشرتهاد شرده اسر، کره         عمل می

های شبه بتزوديرازپيتی  توانتد به عتوان مولکوتمیفالونوئيدها 

ی اثررات فالونوئيردها در   برا مشراهده  عمل کتتد. ايرن نظريره   

هرای ليروانی اضرطراب،    مردت  مطالعات رفتاری برا اسرتفاده از  

هرا  بتزوديرازپين (. 11-15) ثاب، شده اس، ،افسردگی و تشتج

باعر    AGABA یگيرنرده  یکتترده به عتوان داروهای تعديل

ت کلری مررتب  برا ايرن گيرنرده     افزايی فرکانس باز شدن کانا

ب، ضد اضطرا متعددی نظير و دارای اثرات فارماکولوژيک شده

عضالت هسرتتد   یکتتدهبلی و شلآور، آرامتشتج، خوابضد

(. گزارش شده اس، که فالونوئيدهای طبيعی و سرتتتيک  10)

هرای  مربروب بره گيرنرده    ايرد هرای کلر نيز ممکن اس، جريران 

AGABA  در تثييررد مطالررب فررو   .(12،15)را تعررديل کتتررد

نشرران داده شررده اسرر، کرره فالونوئيرردها، مشررابه ديازپررام کرره 

سازد، توانايی کتی متقابل ها را به طور کامل متوق  میتشتج

مطالعرات   (.18مرکرزی را دارنرد )   AGABAهرای  با گيرنرده 

کتترردگی اکسرريدانی و تضررعي اثرررات آنترریلرراکی از  ،ديگررر

در  .(23،19د )تباشر میفالونوئيدها بر سيستم اعصاب مرکزی 

نشران   هرا برر تشرتج، گرزارش    هرا اکسريدان با اثرات آنتی رابطه

 هرای ويترامين و  مالتونيننظير هايی اکسيدانآنتی د کهتدهمی

E  وC، (.  21)دارند دتشت ی اثر ض، در مدت پيلوکارپين 

ممو گيراه وشرا، ليمرونن    از ديگر ترکيبات شتاخته شده در 

باشد که نقی ضرد دردی آن در مروش سروری بره اثبرات      می

بره مهرار   ضرد دردی،  اين اثرر  رسد که . به نظر میرسيده اس،

گرهرای التهرابی کره باعر  اي راد درد      توليد يا رهايی واسطه

(. عالوه بر اين، مشاهده شده اسر،  22) مرتب  باشد ،شوندمی

موجب به تعويرق افترادن    ،لتهابیگرهای اکه مهار توليد واسطه

(. بتابراين ممکن اس، يکی 21شود )تشتج و کاهی تشتج می

 هرای از ساز و کارهای التمالی عملکرد مرمو وشرا برر تشرتج    

مربوب به ليمونن موجود در ايرن مرمو باشرد.    ، PTZناشی از 

 ینشران داده شررده اسرر، کرره ليمرونن بررا اتصررات برره گيرنررده  

AGABA های مان و دسته جمعی نورونو کاهی فعالي، همز

اثررات ضرد اضرطرابی خرود را اعمرات       ،سيستم عصبی مرکزی

عملکررد گابرا برر    با ممانع، از  PTZکه  جااز آن(. 28کتد )می

(، ايرن التمرات   25)شرود  باع  اي اد تشتج مری هايی گيرنده

برا  موجرود در مرمو گيراه وشرا      یمرواد مرؤثره  وجود دارد که 

جلروگيری نمروده و    PTZاز عملکرد ، در اين مکانيسممداخله 

 PTZناشری از   تشرت ی مت ر به تضرعي  لمرالت    ،در نتي ه

 گردد.می

 

 یريگجهينت
اين تحقيق نشان داد که کاربرد ممو گيراه وشرا   در م موع، 

درمانی، مرالل رفتاری تشتج را تا لرد زيرادی   به مورت پيی

تشرتج   تح، تثثير قرار داده و مدت زمان تثخير تا بروز مرالرل 

دهد. همچتين مشل  گرديرد کره ت رويز ايرن     را افزايی می

 تشرت ی  یلمله یتواند سبب کاهی متوس  مرللهممو می

(SS)    مدت زمران کرل تشرتج ،(SD    و نيرز طروت مردت دوام )

گردد. به عبارت ديگر  PTZگروه  مرالل تشت ی در مقايسه با

ممو وشا توانسته اس، از گسترش فعالي، تشرت ی از کرانون   

تشتج به نوالی ملتل  و از جمله نروالی لرکتری و ژنراليرزه    

شدن تشتج جلوگيری نمايد. از طرف ديگر اين ممو توانسرته  

سبب مهار آن و در  ،هااس، پس از شروع اين فعالي، در نورون

کرل   ،تشتج و در نهاير،  ینتي ه کاهی مدت زمان هر مرلله

 .مدت زمان تشتج گردد
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