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 (پژوهشی مقاله)

ناشی از پنتیلن  بر صرع چویلبررسی اثرتجویز درون صفاقی عصاره هیدروالکلی گیاه 

 ( در موش سفید کوچک آزمایشگاهی نر ( PTZ تترازول

 
 *2، مریم رفیعی راد1شهره اعتمادی کرمانی

 

 چکیده
طبیعی تشنج از مهمترین عالیم صرع است که به علت فعالیت الکتریکی غیرزمینه و هدف:

عوارض جانبی داروهای شیمیایی، کاربرد داروهای  شود.به دلیلهای مغز ایجاد مینورون
اثر عصاره گیاه  تواند جایگزین مناسبی برای کنترل تشنج باشد. در این مطالعهگیاهی می
از پنتیلن  برصرع ناشی Boiss(Schlecht Ferulaeangulata (چویل 
 بررسی گردید. رسفید کوچک ن ( در موشPTZتترازول)

 و NMRI نژاد نر با سرموش سفید کوچک 84 تجربی مطالعه این در روش بررسی:
کننده سرم شامل گروه کنترل منفی دریافت گروه 6وبه انتخاب گرم 52-03وزنی محدوده

 به تشنجضد داروی کی عنوان به دیازپام کننده دریافت فیزیولوژی،گروه کنترل مثبت
دریافت PTZداروی  فقط کنترل گروه .شدند تقسیم آزمایش هچهارگرو وmg/kg 1میزان
از عصاره را mg/kg  133،533،833،433دوزهای آزمایش به ترتیب هایوگروهکرد 

 بادوز تترازول ها، پنتیلنبه موش های تمام گروه بعد  دقیقه03 .افت کردندیدر

mg/kg42د. ش ثبت حیوانات تشنجی ورفتارهای تزریق صفاقی درون صورت به 
باعث تاخیر زمان  mg/kg 833 تزریق عصاره هیدروالکلی گیاه چویل با دوز ها:افتهی

 833و533(، و کاهش مدت تشنج کلونیک شد که در دوزهای >331/3Pشروع تشنج)

mg/kg  (31/3بیشترین اثر راP<(،)331/3P< بترتیب نشان داد. همچنین تجویز عصاره )
کاهش کل مدت تشنج در حیوانات  و کلونیک–چویل باعث کاهش مدت تونیک

میلی گرم عصاره  833و  533دیازپام در همه موارد سبب بهبود تشنج گردید. دوز گردید.
 نتایجی شبیه دیازپام نشان دادند.

وان گفت تزریق درون صفاقی عصاره هیدروالکلی چویل تدر مجموع می نتیجه گیری:
رسد  می گردد و به نظر میسبب ایجاد تاخیر در حمالت در فازهای مختلف تشنج 

 .مطالعات آینده برای جداسازی و تعیین مواد موثر و شناخت مکانیسم اثر آن ضروری باشد
 

 .،صرع،موش سفید کوچکتترازول ،دیازپام چویل، پنتیلن  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

ک اختالل عصبی جدی ی در جهان %0صرع با شیوع 

و شایع است که به ناهنجاری های ژنتیکی اولیه، پیامد انواع 

بیماری های ساختاری و متابولیک مغز مربوط می 

در واقع اختالل گذرای عملکرد مغزی .این بیماری  (1)شود

است که در اثر تخلیه الکتریکی غیر طبیعی در سلولهای 

عصبی مغز پیدا می شود و سبب ایجاد عالئم گوناگونی مثل 

از دست دادن ناگهانی هوشیاری، انقباض عضالت و یا 

تغییرات حسی و رفتاری در فرد بویژه صرع بزرگ می 

توان از .علل حمالت تشنج متعدد بوده  که می(5)شود

ی بههای گوناگون عصبی، عفونت، تومور، ضربیماری

مغزی، بیماری های مادرزادی، تب، عوامل سمی و عوامل 

.  علی رغم استفاده ازداروهای مدرن (0)متابولیک را  نام برد

مردم  دنیا که مبتال به صرع هستند   %03و پیشرفته، بیش از

هرگز از روش درمان با داروهای ضد صرع بهبود نمی یابند 

بیماران بهبود یافته از تشنج پس از نیمی از و در حدود  

ترک مصرف دارو دوباره بازگشت بیماری را تجربه می 

. امروزه با توجه به عوارض جانبی و سمیت (8)کنند

یمیائی رویکرد مثبت نسبت به گیاهان داروئی داروهای ش

کی از این گیاهان دارویی چویل یا یشکل گرفته است. 

 Ferulagoangulata (Schlecht)چویر  با نام علمی

Boiss  متعلق به تیرهApiaceae  است، که از گیاهان

. از خواص (2)دارویی باارزش و بومی  غرب آسیا  است 

این گیاه می توان به خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی 

سرطانی آن علیه لنفوم اشاره کرد.این گیاه حاوی و ضد

های فنلی فراوان می باشد که ونول و گروهفالنوئید، فال

.شواهدی دال بر (6)عامل خواص آنتی اکسیدانی آن است

اثر فالنوئیدها در ایجاد خواب آلودگی و رفع اضطراب و 

(.بنابراین هدف از انجام 7و4کنترل تشنج مطرح شده است )

تحقیق حاضر بررسی اثر عصاره گیاه چویل بر صرع ناشی 

 از پنتیلن تترازول بوده است.

 روش بررسی

سففید کوچفک    سر موش 84در این مطالعه تجربی از 

اسفتفاده شفد.    گفرم  52-03با وزن تقریبی  NMRI د نر نژا

تفایی تقسفیم شفدند .     4گروه  6موش ها به طور تصادفی به

حیوانات به جز هنگام آزمایش در مدت نگهداری آزادانه بفه  

. رژیم غذایی موش هفا، شفامل    تندآب و غذا دسترسی داشت

غذای  فشرده مخصوص حیوان و آب تصففیه شفده شفهری    

سفاعت   15سفاعت تفاریکی و    15خفه  بود .موش هفا از چر 

درجفه سفانتی    55±5روشنایی و حرارت آزمایشگاه در حد 

 هففای گففروه شففامل گففروه6بففه گففراد برخففوردار بودنففد و 

کنترل)دریاففت کننفده نرمففال سفالین(، گففروه کنتفرل مثبففت     

 بفه  ضدتشفنج  داروی کیف  عنوان به دیازپام کننده  )دریافت

آزمایش بفه   گروه8و میلیگرم به ازای هر کیلوگرم( میزان یک

 833،533،  433ترتیب دریافت کننفده عصفاره بفا دوزهفای     

 دقیقفه  03. شدند تقسیم میلی گرم به ازای هر کیلوگرم133،

 سفیگما(بادوز  تترازول)شرکت مواد،پنتیلن این ازتزریق پس

mg/kg42ورفتارهفای (7)تزریفق  صففاقی  درون صورت به 

شامل، مدت زمان تشفنج کلونیفک، مفدت     حیوانات تشنجی

کلونیک وکفل   -زمان تشنج تونیک، زمان تشنج های تونیک 

 .گردید بعدثبت ساعت نیم مدت زمان تشنج بالفاصله و به

 عصاره گیری 

گیاه چویل در فصل رویش)اردیبهشت ماه(از 

ارتفاعات زاگرس جمع آوری شدو پس از شناساییتوسط 

گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسالمی  یشناستید گیاهاسا

واحد ایذه، تحت شرایط آزمایشگاهی و به دور از نور آفتاب 

ک کیلوگرم از یچویل مقدار  ازخشک شدن پسخشک شد.

 ریز بسیار پودر آسیاب برقی به توسط و آن توزین

 شدوبه وزن ازآن گرم 523.( تبدیل شدmm 8/4قطرکمتراز)

 در وشد. رسانده حجم به %73لیترالکل  میلی 1333وسیله 

چندین  ودر کافی اندازه به شد وهرروز خیسانده اتاق دمای
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 ریزی های ازصافی ساعت75شد.درپایان همزده به نوبت

.  پس از شد و سپس در معرض هوا خشک گردید عبورداده

مشخص عصاره و تجویز از  خشک شدن برای تهیه غلظت

 (.2)(%18درصد خلوص عصاره )شد سالین نرمال استفاده

صورت های این تحقیق بهداده: آماری روشهای

Mean± SEM   ارائه و سپس با روش های مناسب آماری

و با استفاده از  SPSSو Excelدر محیط های نرم افزارهای

 Tukeyو تست پشتیبان کطرفه ی ANOVAروشهای

و تفاوت نتایج بین گروه های مختلف باحداقل  شدندآنالیز 

32/3p<  تلقی گردید.  معنی دار 

 

 افته های

روند پاسخگویی حیوانات در گروه کنترل بعد از 

تزریق پنتیلن تترازول شامل یک زمان نهفتگی کوتاه مدت 

بود که در این مدت حیوانات هیچ گونه واکنشی را نشان 

نمی دادند. سپس عالیم اولیه در آنها ظاهر گشت که به 

سپس ایجاد موج  و ت و پاصورت کشیدن بدن و یا دس

تشنجی در تمام بدن حیوان بود.بعد ازآن انقباضات 

 –تونیک،کلونیک و باالخره تشنجات عمومی تونیک 

کلونیک مشاهده شد که منجر به خم شدن و یا برگشتن 

حیوان بر روی یک طرف بدن بود. تزریق داخل صفاقی 

میلی گرم به ازای هر کیلوگرم  833عصاره چویل با دوز 

تاخیر شروع  تشنج  باعث ایجاد افزایش معنی داری در

( و 1)شکل (>33/3P 1)گردید نسبت به  گروه کنترل

تزریق هر چهار دوز عصاره بر طول مدت تشنج تونیک 

مشاهده می  0( وهمانطور که در شکل 5اثری نداشت)شکل

-میلی گرم به ازای هرکیلوگرم به533و 833شود، دوزهای 

( >31/3P)و (>331/3P)دار یترتیب باعث کاهش معن

مدت تشنج کلونیک نسب به گروه کنترل گردید و همچنین 

میلی  533و  833کلونیک در دوزهای–مدت تشنج تونیک

نسبت به گروه کنترل منفی)سرم  گرم بر کیلوگرم

داری را نشان داد) کاهش معنی (>33/3P 1) فیزیولوژی(

کیلوگرم  ازای هر میلی گرم به533و  833(. دوزهای 8شکل

 همچنین نسبت به گروه کنترل به ترتیب کاهش  معنی داری

(331/3P<) و(31/3P< ) در  مدت زمان کل تشنج رانشان

 گروه دریافت کننده دیازپام)کنترل مثبت( .(2دادند )شکل

 (،>31/3P) یزمان شروع تشنج را به صورت معنی دار

(331/3P<)سایر زمان های و موجب کاهش  افزایش داده

ش رفتار تشنجی نسبت به گروه کنترل )دریافت کننده سنج

PTZداد. ( نشان 

 

بر تاخیر در زمان شروع تشنج در مقایسه با  میلی گرم به ازای هر کیلوگرم 133، 533، 833، 433: اثر عصاره گیاه چویل با دوزهای 1شکل

 (سرم فیزیولوژی )دریافت کنندهگروه کنترل 
(One-way ANOVA-Post Hoc Tukeytest, n=8, ***P<0.001) 
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میلی گرم به ازای هر کیلوگرم بر مدت تشنج تونیک)ثانیه(در مقایسه با گروه 133، 533، 833، 433با دوزهای  : اثر عصاره گیاه چویل5شکل

 کنترل
(One-way ANOVA-Post Hoc Tukeytest, n=8, **P<0.01) 

 

 

میلی گرم به ازای هر کیلوگرم بر مدت تشنج کلونیک )ثانیه( در مقایسه 100، 200، 400،  100اثر عصاره گیاه چویل با دوزهای  :3شکل

 با گروه کنترل

(One-way ANOVA-Post Hoc Tukeytest, n=8, **P<0.01, ***P<0.001) 
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کلونیک )ثانیه( در  -میلی گرم به ازای هر کیلوگرم بر مدت تشنج تونیک 133، 533، 833،  433:  اثر عصاره گیاه چویل با دوزهای8شکل

 مقایسه با گروه کنترل
(One-way ANOVA-Post Hoc Tukeytest, n=8, ***P<0.001) 

 

 

میلی گرم به ازای هر کیلوگرم بر مدت کل تشنج ) ثانیه ( در مقایسه با  133،  533،  833،  433با دوزهای  :  اثر عصاره گیاه چویل2شکل

 گروه کنترل

(One-way ANOVA-Post Hoc Tukeytest, n=8, **P<0.01, ***P<0.001) 
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 بحث

طور کلی عصاره ی نتایج این تحقیق نشان داد که به

هیدروالکلی گیاه چویل دارای اثر کاهندگی در شدت و 

 موثرترین مطالعه این باشد. درمدت زمان تشنج می

امروزه در  بودند. برکیلوگرم گرم میلی533و 833دوزها

کنند که دارای سه استفاده میدرمان صرع از ترکیباتی 

مکانیسم اثر است، تقویت گابائرژیک، کاهش جریان 

بخصوص  یگلوتامات و تعدیل جریان های یون یتحریک

کی از شایع ی .(4)باشدیون های سدیم، کلسیم و کلر می

تضعیف  حیوانات ترین علل صرع و تشنج در انسان و

( PTZ(. پنتیلن تترازول )11و15ک است )یسیستم گابائرژ

با سرکوب کردن جریان یون کلراید واسطه گری شده 

و متعاقبا کاهش ورود  Aگابا  بر روی گیرنده گابا توسط

گیرنده ناقل  Aیون کلراید باعث القای تشنج می شود، گابا

عصبی مهاری در سیستم اعصاب مرکزی مهره داران می 

باشد، زمانی که این گیرنده فعال است کانال یون کلراید 

گیرنده باز شده منجر به جریان یون کلر و هایپریالریزاسیون 

گردد، این گیرنده دارای چندین جایگاه اتصال عصبی می

آلوستریک می باشد که از طریق آن داروهای مختلفی می 

نند جریان یون کلراید ایجاد شده به وسیله گابا را تنظیم توا

 ائرژیکگاب (. بنابراین داروهایی که عمل سیستم10و18کنند)

تقویت می کنند می توانند در  A  از طریق رسپتورگابا را

از صرع القا شده توسط پنتیلن تترازول موثر  جلوگیری

مکانیسمی  ازپام،با چنینیها مانند دنیازپیبنزود(. 12باشند)

 .(3)عمل می کنند

در بررسی های اخیر تاثیر احتمالی فالونوئیدها بر 

 .روی سیستم اعصاب مرکزی مشاهده شده است

فالونوئیدها از طریق اتصال به گیرنده های بنزودیازپینی که 

می تواند اثرات مشابه بنزودیاپین ها را از خود بر جای 

گذارد مطرح شده است و این ادعا با شواهدی از تاثیر 

ر ایجاد خواب آلودگی و رفع اضطراب و فالونوئید ها د

کنترل تشنج مطرح شده است. فعال شدن گیرنده های 

-بنزودیازپینی از طریق تقویت سیستم گابائرژیک مغز می

ت صرعی را متوقف سازند. پلی فنل ها نیز تا توانند حمال

ثیر مثبتی در درمان بسیاری از بیماری ها مانند انواع سرطان 

های دستگاه بی و عروقی و بیماریها، بیماری های قل

های گابا وجود ترکیبات آنالوگ گیرنده .(13)عصبی دارند

 در ترکیبات بسیاری ازگیاهان از همچون آلفاپینن و وربنون

و از ترکیبات   (11)جمله چویل  گزارش شده است

اوسیمن، –این گیاه ، سیس بتا شناسایی شده و فالونوئیدهای

-تپینن، میرسن و پاراسیمن شناسایی شده–پینن، گاما–آلفا

و دارد Aهای گاباک اثر تحریکی  بر گیرندهیننیپآلفا .(15)اند

 گرددسبب افزایش جریان یون کلرید پس سیناپسی می

 صرع توانندمی پنین یآنالوگها برخی. همچنین (10)

 عنوان و به سازند مهار مستعد موشهای در را دیوپاتیکیا

 Aگابا هایگیرنده از ناشی کلرید جریان های کننده تقویت

سیستم گلوتاماترژیک یک سیستم شناخه شناخته شده اند.

 مونوترپن کی شده در ایجاد تشنج و صرع است. لینالول

 گیاهی گونه اصلی در چندین ترکیب عنوان هب که است

و از طریق سیستم  (18)دارد جمله چویل وجود از معطر

. (12)می کندگلوتامارژیک اثر ضد تشنجی خود را اعمال 

 نورونهای تواندمی لینالول که است شده همچنین گزارش

 نیز گاباارژیک انتقاالت روی و کند. مهار را گلوتاماترژیک

 ناشی ازلینالول رابه موضعی حسی بی (17, 16)اثردارد

 بازماندن وزمان کولین استیل آزادشدن روی آن اثرمهاری

 نسبت عضالنی-عصبی مربوط به گیرنده در فعالیت کانال

در مجموع مطالعه کنونی نشان داد که عصاره  .(14)دهندمی

ناشی از پنتیلن تترازول  گیاه چویل می تواند بر روند تشنج

شود و اثر حفاظتی اثر گذاشته و سبب کاهش زمان تشنج می

میلی گرم به ازای هر  533و  833عصاره در دوزهای 

کیلوگرم معنی دار و قابل مقایسه با گروه دریافت کننده 

پنتیلن تترازول است. بدین ترتیب مطالعات آینده به منظور 

و اینکه که کدام  جداسازی مواد موثره عصاره گیاه چویل
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یک از ترکیبات موجود در عصاره، مسئول اثر ضد تشنجی 

اثر ضدتشنجی آن ضروری می آن بوده و مکانیسم دقیق 

 باشد.
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The Effect of Intraperitoneal Injection of Ferulae 

AngulataHydroalcoholic Extract on Pentylenetetrazole-Induced 

Epilepsy in Male Mice 

 
Shohreh Etemadi Kermani 1, Maryam Rafiee Rad 2 

 

Abstract 

Background and Objectives: Seizure is one of the most common 

symptoms of epilepsy caused by abnormal electrical activity of 

neurons; Because of the side effects of chemical drugs the use of 

herbal medicines can be a good alternative to seizure control. In 

this study the effectiveness of Ferulagoangulata (Schlecht, Boisss) 

hydroalcoholic extract was investigated in pentylenetetrazole 

(PTZ)-induced seizure in male mice.  

Subjects and Methods: In this experimental study, 48 male mice 

weighing 25-30g were divided into 6 groups': saline; positive 

control group (received diazepam as standard an anticonvulsant 

drug at 1 mg/Kg) and 4 experimental groups (100, 200, 400, 

800mg/Kg of extract) respectively. All the animal groups received 

intraperitoneallypentylenetrazole (85 mg/Kg), 30 minutes after 

appropriate treatment protocol.  

Results: Injection of Ferulagoangulatahydroalcoholic extract 

delayed the onset of seizure at 400 dose (P<0.001), and reduced the 

duration of clonic seizure, which had the highest effect in doses of 

200 and 400 mg/kg P<0.01 and P<0.001 respectively. Also, 

administration of hydroalcoholic extract of 

Ferulagoangulatacaused a decrease in the duration of tonic-clonic 

and decreased the total duration of seizure in animals. Diazepam 

improved seizures in all cases. The dosage of 200 and 400 mg of 

extract was similar to diazepam.  

Conclusion: In general, intraperitoneal injection of 

Ferulagohydroalcoholic extract causes delay in attacks in various 

phases of seizureand it seems the future studies will be necessary to 

separate its ingredients and understand its mechanism of action. 

 

Keywords: Ferulagoangulata, Pentylenetetrazole, Diazepam, 

Epilepsy, Mice. 
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