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  دهيچک
گلپر اه ي برگ گيدروالکلي هي  اثر عصارهيبررس  اين مطالعه هدف از، استي مغزي  پس از سکته  يل عصب ن اختال يع تر يصرع شا : نه و هدف  يزم
 .دو بي موش سوريلن تترازول بر رويق پنتي از تزري تشنج ناشيرو

ـ  بـرگ گ يلدروالکيـ  هي  آزمايشي، عصارهيها در گروه.  تقسيم شدنديي گروه شش تا٥ به  ي سر موش سور   ٣٠در اين تحقيق    : يروش بررس  اه ي
گرم بـه   يلي م۸۰(لن تترازول ي دقيقه قبل از پنت٣٠ يبه صورت داخل صفاقلو گرم ي هر کيبه ازاگرم   ميلي٦٠٠ و   ٣٠٠،  ١٥٠،  ٧٥ يگلپر در دوزها  

ـ زمـورد ار  مـدت زمـان بـه ثانيـه     شد و سپس يلمبردارين في توسط دوربي تشنجيقه رفتارهاي دق۲۰ يو در طتزريق شد   ) لوگرمي هر ک  يازا   يابي
  .قرار گرفتند

 ميلي گرم به ازاي هر ٦٠٠  و ٣٠٠ يک در دوزهاي توني ش در مرحلهيافزابرگ گياه گلپر سبب  هيدروالكلي ي داد که عصاره نشان نتايج: ها يافته
ن عصاره يا. دار است يمعنلوگرم ي هر کيگرم به ازا يليم ٦٠٠ش آستانه فقط در دوز      يک افزا يکلون-کي تون ي در مرحله . گردد  ميدار   يمعنکيلوگرم  

 . ک را کاهش داديکلون-کيک و توني ماندن در تشنج تونين مدت زمان باقيانگي ميدار يبه طور معن

 تـشنج حاصـل از   کاهش مراحلاه گلپر دري برگ گيدروالکلي هي حاضر نشان داد تزريق عصاره  نتايج حاصل از تحقيقيبه طور کل: يگير نتيجه
ک از مراحـل تـشنج را بـه    ي ماندن در هري شروع و مدت زمان باقي  کوچک موثر و همچنين آستانه    ير موش آزمايشگاه  تزريق پنتيلن تترازول د   

 . دهد يش و کاهش ميب افزايترت
  لن تترازولي، پنتياه گلپر، تشنج، موش سوريگ: يديکلواژگان 

  
  مقدمه

 ،ج در انسان بـوده اسـت  ي رايها يماريرباز از ب يصرع از د       
کـه بـا حمـالت     ها اسـت   از سندرميا در واقع مجموعهصرع 
ـ  تکرار شونده و بدون علت تحر      يتشنج ک کننـده مـشخص    ي

 پـس از    ين اختالل عـصب   يتر عي صرع شا  يماريب. )١( گردد يم
ـ  يمـار ين ب يا. )٢(  است ي مغز ي سکته ک اخـتالل مـزمن و      ي

ـ  يبه صورت غ شرونده وياغلب پ ـ يب شير قابـل پ    اسـت کـه   ين
  
  

  
جـاد  ي مغـز ا   ي عـصب  يها  سلول يعير طب ي غ ي هيتخل ي  لهيوس به
 ي رفتـار يک اختالل عـصب ي يمارين بيدر واقع ا. )٣(شود   يم
 يهـا   سلوليعير طبي غيريک پذيت تحر ي از قابل  يده ناش يچيپ

ــصب ــواح  دريع ــ ين ــز م ــف مغ ــد ي مختل ــرع از . )٤( باش ص
ن، يع همه کـشورهاست و در همـه سـن         يار شا ي بس يها يماريب

   در درمـاني  دارو. )٥(کند  يهر دو جنس بروز م همه نژادها و
  
  ني قزوي دانشگاه علوم پزشکي پزشکي ، دانشکدهيولوژيزيگروه فكارشناس هوشبري،  -١  

  هيدريه، تربت حيدري ح تربتيدانشگاه علوم پزشکكارشناس ارشد پرستاري،  -۲
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 تـشنجات  تجربـي  بندي طبقه اساس بر صرعين بيمارا اغلب

   تـشنج، داروهـا   علـل  بـودن  متنـوع  دليـل  هب. گيرد مي صورت
اثـر   فـوق  علـل  از يـك  هـر  بـراي  اختصاصي صورت كمتر به

 . )۶( كنند مي
 از آن از    ي درمان صرع و تـشنجات ناشـ       يدر حال حاضر برا   

از جملـه  . شـود  ي استفاده مييايمي ش ي از داروها  يانواع مختلف 
، تاليفنوبارب،  نيتوئ يفن،  نيکاربامازپ معروف ضدصرع    يداروها

ن داروهـا ماننـد   يـ مصرف ا . باشند يم ديک اس يوالپروئ،  ازپاميد
ـ  نييايمي شـ  يگر داروها يد  ي عوارضـ يز بـه نوبـه خـود دارا   ي
 متعـدد جهـت کنتـرل       ي رغم وجود داروها   يعل. )٧(باشد   يم

 يها  روش ي هيماران به کل  ي ب  درصد ٣٠، هنوز   يحمالت تشنج 
  .شـود  يهـا کنتـرل نمـ     آن حمالت در، مقاوم بوده  يدارو درمان 

ـ    ي بق  درصد ٧٠ رغـم کنتـرل حمـالت بـا عـوارض           يه هـم عل
خـواب  (ر  يـ  ضدصـرع نظ   ي داروهـا  يجـد  ع و يناخواسته شا 

....)  ويس آرتـر ي، دياستفراغ، آتاکس ، سردرد، تهوع و يآلودگ
اختالل   و يله موجب کاهش همکار   ان مس يروبرو هستند که ا   

 يان متمـاد  ي سـال  يگـر طـ   ياز طرف د  . )٨(گردد   يدرمان م  در
ـ   اسـاس و   يـي اهان دارو ي خصوصاً گ  يعي طب يداروها  در  يحت

اسـتفاده  . )٩(شود  يق درمان محسوب مي مناطق تنها طر  يبعض
 ي عوارض کمتر ييايمي ش ي نسبت به داروها   يياهان دارو ياز گ 

 .)١٠(شـود   يل مـ مـ  را متحي کمتـر ي اقتـصاد ي نهي هز ،داشته
 خـواص  يي شناسـا  يشگاه بـر رو   ين آزما ين مطالعات ا  يهمچن
 شناخته و ناشناخته متمرکز ياهي گيها  از عصارهي برخيدرمان

ـ       ياهاني از گ  يكي ).١١-١٤ (باشد يم ش درطـب   ي كـه كـم و ب
اه گلپراسـت كـه امـروزه       يـ رد گ يگ ي مورد استفاده قرار م    يسنت
ـ عنـوان    جات به ي ترش ي  هي در ته  يا صورت گسترده  به ـ  گكي اه ي

نكـه در كتـب   يرد و با توجه به ا   يگ يمعطر مورد استفاده قرار م    
اه ين گ ي معده ا  ي تنها به ذكر اثر مقو     ياهي گ يمربوط به داروها  

ن ماده موجود در برگ     يشتري ب ،)١٥( ش نشده است  ي ب يا اشاره
گلپـر  . )١٦(باشـد    يم)  درصد ٨/٨٢( آنتول   -اه گلپر ترانس  يگ
آن در صنعت  يها توان از تمام بخش ي است معطر که م ياهيگ

ــرد   ــتفاده ک ــذا و دارو اس ــر گ. غ ــگلپ ــدار، علفــ ياهي    ي گل
  اهيــن گيــ اينــام علمــ. ان اسـت يــره چتريــو چنـد ســاله از ت 

 Heracleum persicumي از خـانواده   واست Umblliferea 
. شـود  يده مـ   آن اسـتفا   ي شه، بـرگ و سـاقه     يوه، ر ياز م . است

 درمان  ياه برا ين گ ي ا يها دانه شه و يران از ر  ي در ا  يطور سنت  هب
 طبع گرم و    ي است دارا  ياهي گلپر گ  اهيگ. شد يصرع استفاده م  

ک يليک، استات اسـت يلي استات هکس  شامل آن   ييايميب ش يترک
گر، ي د يها دي اس يک و برخ  يليرات ات يک و بوت  يليرات مت يو بوت 
ـ  اسانس گلپر ن.ها است نيتامياع و و انوي، امالح معدن  يچرب ز ي
و اكتيـل   )  درصد ٥/٥٦(ر هگزيل بوتيرات    ي نظ ي عناصر يدارا

) درصـد  ٤/٣(زو بـوتيرات    يو هگزيل ا  ) درصد ٥/١٦(استات  
ـ ) درصـد  ٢/٥(بوتانوات  لي مت٢ وهگزيل علـت   بـه . باشـد  يم
ـ    اه گلپر به  ي گ ن عناصر، از  يوجود ا   نفـخ   ي ن برنـده  يعنوان از ب
 معـده،   ي رفع سوء هاضمه، اشـتها آور، مقـو        دل درد،  شکم و 
اسانس . شود ي استفاده م  يکش قو  کروبي کننده و م   يضدعفون
 ي اثرات کاهش دهنده ياه داراين گي ايدروالکلي هي و عصاره 

 از صـرع  درمـان  در امـروزه . )١٧(  اسـت يدرد و ضد التهـاب 

: اسـت  زير اثر مكانيسم سه داراي كه كنند مي استفاده تركيباتي
 جريانـات  مهـاري، كـاهش   گاباارژيـك  هـاي  جريـان  تقويت

 يـوني  هاي جريان تعديل و ارژيك گلوتامات معموالً تحريكي
 برخي موارد، بـا  كلر در و سديم، كلسيم هاي يون خصوص هب

 افـزايش  مـصرفي  داروهاي جانبي رآثا و بيماري، سميت عود

 را مـدت  طوالني  درمانيي دوره يك بايستي نيز بيمار و يافته

 احتمـالي  اثـرات  تحقيقاتي پروژه اين در. )١٨و ١٩(كند  طي

 توسـط  فراخوانده تشنجات بر اين گياه دروالكلييه ي ه عصار

. گرفت قرار مورد بررسي يهاي سور موش در تترازول پنتيلن
 تاثير بررسي بر عالوه كه بود اين حاضر تحقيق از انجام هدف

 دوام و ظهور روند بر اهين گي ايدروالکلي هي احتمالي عصاره

  وابـسته  عـصاره  آيـا اثـرات   كـه  شـود  مشخص تشنج مراحل
اه فقط به صـورت  ين گي اياثر ضد تشنج. خير يا است دوز به

ـ  مورد ارز  يسنت    و اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت و تـاکنون         يابي
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ــ ــه تحق چيه ــگون ــي ــ در ايق علم ــاره ي ــه ن ب ــورت نگرفت   ص
  .است

  
  روش بررسي

 ي تجربي ن مطالعه که مطالعهيدر ا: يشگاهيوانات آزمايح     
ـ ي نر بـا وزن تقر     ي سور يها باشد از موش   ي م يشگاهيآزما  يب
ـ  خر يگرم اسـتفاده شـد کـه از موسـسه راز           ٣٠ تا   ٢٥  يداري

ي    درجـه  ٢٢ ي با دمـا   يش در اتاق  يوانات مورد آزما  يح. شدند
ــانتي ــراد  س ــاعت۱۲ ي دورهدر  وگ ــاري س ــنا-يکي ت  يي روش
غـذا    به طور آزادانـه بـه آب و        ي و در مدت نگهدار    ينگهدار
 قفس از تحقيق به مربوط هاي آزمايش براي . داشتنديدسترس

 هفتـه  دو محـيط  با ها سازگاري نمونه جهت .شدند مي خارج

 حيوانـات، كارهـاي   در اتاق يسورهاي  موش استقرار از پس

 اخالقـي  اصـول  ي كليه. شد انجام ها آن روي بر آزمايشگاهي

 دانشگاه مصوب حيوانات آزمايشگاهي با كار اصول با مطابق

  .شد انجام
 تترازول شركت از پنتيلن تشنج ايجاد جهت :تشنج ايجاد روش

 در تجربـي  ايجـاد حمـالت   منظـور  بـه . شـد  اسـتفاده  سيگما

 ي عــصاره از تزريــق پــس ســاعت ، نــيميســور هــاي مــوش
 80دوز  با تترازول پنتيلن رگ گياه گلپر، محلولب يدروالکليه
 داخـل  صـورت  بـه وزن موش  لو گرمي هر کيگرم به ازا يليم

  . تزريق شد حيوان به صفاقي
 گياه  يها برگ :ها ، آماده سازي و نگهداري نمونه     يآور جمع

ل يــ در انتهــاي فــصل رويــش از ارتفاعــات اردبيرانــيگلپــر ا
شناسـي   در گـروه زيـست  تعيين هويت گياه  .  شدند يآور جمع

هـاي گيــاهي   نمونـه . دانـشگاه محقـق اردبيلـي انجــام گرفـت    
آوري شده، تحت شرايط آزمايشگاهي و بـه دور از نـور             جمع

هاي نايلوني و در محيطي با دماي   در كيسه،آفتاب خشك شده
اندام برگ بـا اسـتفاده از   . اتاق و كامالً خشك نگهداري شدند     

ت آمده بعـد از تـوزين جهـت       دس هآسياب پودر شده و پودر ب     
  .استخراج عصاره مورد استفاده قرار گرفت

 گـرم از  ١٠٠،  دسـت آوردن عـصاره   هبه منظور ب   :گيري عصاره
 ٥/١ ليتري ريختـه شـد و        ٢ها، در درون يك ارلن       پودر نمونه 

 آب  درصـد ٥٠ اتـانول،   درصـد  ٥٠(ليتر حـالل هيـدروالكلي      
 سـاعت  ٤٨مـدت  سپس ارلن فوق به  . به آن اضافه شد   ) مقطر

 ١٠٠گراد و   سانتيي  درجه٥٠بر روي هيتر مگنت دار با دماي 
 بـا   هدست آمـد   هپس از آن عصاره ب    . دور در دقيقه قرار گرفت    

كاغذ صافي صاف شد و در دماي پايين و در شرايط خالء بـه     
 تغليظ گرديـد ) روتاري اواپراتور(ر در خال   يكمك دستگاه تبخ  

   .)١٣و ١٤(
اه گلپـر  ي گيدروالکلي هي  عصاره ي اثر ضد تشنج   يابي ارز يبرا
 ييتـا   گـروه شـش  ۵ در   يطور تـصادف    به ي سر موش سور   ۳۰
 نرمال ي  افت کننده يروه کنترل در  ک گ يم شدند که شامل     يتقس
، ۱۵۰، ۷۵ ي عصاره با دوزها ي  افت کننده ي گروه در  ۴ن و   يسال

قه بعد ي دق۳۰. لو گرم بودندي هر کيازا گرم به يلي م۶۰۰ و ۳۰۰
 يهـا   مختلف عصاره به گروه    ي دوزها يز داخل صفاق  ياز تجو 

 ۸۰لن تترازول با دوز ين به گروه کنترل، پنتيدرمان و نرمال سال
بالفاصله . ق شد يها تزر  لوگرم به موش  ي هر ک  يگرم به ازا   يليم

ـ ها به    لن تترازول موش  يق پنت يبعد از تزر   ک قفـس جداگانـه     ي
قـه  ي دق۲۰ ي انجـام شـد و در طـ     يلمبـردار يمنتقل شـدند و ف    

ک، زمان شروع تـشنج     يلم، زمان شروع تشنج تون    ي ف ي  مشاهده
کل تشنج، ک، زمان ي کلون-ک يک، زمان شروع تشنج تون  يکلون

ـ  کلون -کيک، مدت زمان تشنج تون    يمدت زمان تشنج تون     ک،ي
هر گروه  ها در ر موشياز دست دادن تعادل، پرش و مرگ و م       

 ي که بـرا يفينوع تشنج با استفاده از تعار. )۲۰(  شدنديابيارز
  : ن شديير آمده است تعيهر تشنج در ز

 کوتاه مدت از تـشنج بـا حرکـات    ي  ک دوره ي(ک  يتشنج کلون 
 د و ي شـد  يهـا  پـرش  ها و  حرکات دست   سروگردن و  يچشيپ

ده شدن  يکش د عضالت و  ي شد يسفت(ک  ي، تشنج تون  )زدن دور
ــت ــا و دس ــرف  ه ــه ط ــا ب ــشنج تون)نيپاه ــ، ت ــکلون_کي ک ي

کوتـاه   اري بس يها  کل بدن همراه با پرش     ي ناگهان يها انقباض(
ها در اثر تـشنج بـه        افتادن موش (، از دست دادن تعادل      )مدت
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 از متـر  يسـانت ۲۰از    باالتر ي ناگهان يها پرش(، پرش   )کطرفي
  ).نيسطح زم

صورت  دست آمده به ج بهين مطالعه نتا  يدر ا  :ي آمار يها روش
ـ اف مع رانحـ  ن و يانگيم ـ ار ب ي ـ مقا. ان شـد  ي ـ  ي آمـار  ي  سهي ن ي ب

ـ ز واري با استفاده از آزمـون آنـال     يشي آزما يها گروه ـ انس ي ک ي
 يلي تکميها  با آزمونيشي آزمايها ن گروهي بي سهيطرفه و مقا
ـ  م ي اخـتالف آمـار    يمنظور بررسـ   به انجام شد و   هـا از    نيانگي

 LSDو Tukey  يهـا  سپس از آزمـون   وANOVAآزمون 
بــودن  دار يار معنــيــعنــوان مع بــه >P ۰۵/۰ .ديــاســتفاده گرد

  .ها در نظر گرفته شد نيانگياختالف م
  
 ها  افتهي

ـ گروه کنترل بعـد از تزر     وانات در ي ح ييروند پاسخگو         قي
   کوتاه مـدت بـود کـه       يک زمان نهفتگ  يلن تترازول شامل    يپنت

. دادنـد  ي را نـشان نمـ  يگونه واکنش چيوانات هين مدت ح يدر ا 
دن يها ظاهر گشت که به صورت کـش    ه در آن  يم اول يسپس عال 

 يجاد موج تشنج  يو سپس ا  ) writhing(ا دست و پا     يبدن و   
ــدن ح ــام ب ــدر تم ــودي ــات تون. وان ب ــد از آن انقباض ــبع   ک ي

)Tonic Jerks(،ــ کلون ــاالخره ) Clonic Jerks(ک ي و ب
ـ  تون يتشنجات عموم  ـ کلون-کي   ک مـشاهده شـد کـه منجـر        ي
. ک طرف بدن بـود ي يبر رووان يا برگشتن حيبه خم شدن و     

لن تتـرازول سـبب     يک پنت يستميق س يق عصاره قبل از تزر    يتزر
. ديـ سه با گـروه کنتـرل گرد      يم در مقا  ين عال ير در بروز ا   يخات

ــتزر ــل صــفاقي ــصارهيق داخ ــ هي  ع ــ گيدروالکلي ــري   اه گلپ
)Heracleum Persicumi (ــزا ــش در ميباعــث اف ن يانگي

ـ ي م ۶۰۰و ۳۰۰ يک در دوزهـا   يزمان شروع تشنج تون    گـرم   يل
ن زمان  يانگي در م  يدار يتفاوت معن  شد و لو گرم   ي هر ک  يازا به

 ٣٠٠ که دوز يهاي ن گروه کنترل با گروهيبک  يتونشروع تشنج   
)٠١/٠P< ( 600و دوز) ٠٠١/٠P< (ـ يم  هـر  يگـرم بـه ازا   يل
). ١ نمـودار (ده شـد    يافت نمودند؛ د  يلوگرم از عصاره را در    يک
گرم  لوي هر ک  يگرم به ازا   يلي م ١٥ و   ۷۵ ي در مورد دوزها   يول

ــ  ــار معن ــرل آم ــه گــروه کنت ــيدار ينــسبت ب ــد يدســت ن ه ب   ام
)٠٥/٠ P> ج ايـن تحقيـق     ي از نتـا   يبخش ديگـر  ). ١ ، نمودار

اه يـ گ يدروالکليـ  هي  عصاره يق داخل صفاق  ينشان داد که تزر   
 مانـدن  يمدت زمان بـاق  )Heracleum Persicumi(گلپر 

 يتزريـق داخـل صـفاق     . دهـد  يک را کـاهش مـ     يدر تشنج تون  
 يگـرم بـه ازا     يلي م ٦٠٠ و   ٣٠٠،  ١٥٠،  ٧٥ يعصاره در دوزها  

 مانـدن در تـشنج   يلوگرم باعث کاهش مدت زمـان بـاق     يهر ک 
 مـورد  ي دوزهاي که در همه ک نسبت به گروه کنترل شديتون

  .دسـت آمـد    بـه يدار استفاده نسبت به گروه کنترول آمار معنـا       
 ، نمـودار  >1٠/٠P و >٠١/٠P،  >٠P/٠۱،  >٠۵/٠Pترتيب   به(
 يدروالکلي هي  عصارهيق داخل صفاقين بعد از تزريهمچن). 2
هـا    گـروه ي همه در )Heracleum Persicumi(اه گلپر يگ
ک را نسبت بـه گـروه کنتـرل    ين زمان شروع تشنج کلون يانگيم

ن مرحله در   ي در زمان شروع ا    يدار يش داد و تفاوت معن    يافزا
ـ ي م 600 و   300 يدوزها ق عصاره با  يوانات با تزر  يح گـرم   يل
 يگرم به ازا   يلي م ۱۵۰و دوز   ) >۰۰۱/۰P(لوگرم  ي هر ک  يازا به

سه با گروه کنترل مشاهده شد      يمقا در )>۰۱/۰P(لوگرم  يهر ک 
نـسبت   گـرم  لـو ي هـر ک يگرم به ازا يلي م٧٥ در مورد دوز يول
ـ       به ـ  يدار يگروه کنتـرل آمـار معن ، <P ٠٥/٠(امـد   يدسـت ن   ه ب

اه يـ گ يدروالکليـ ه ي  عـصاره ۴توجه به نمـودار    با). ۳ نمودار
دن بـه فـاز   ي زمان کل رس)Heracleum Persicumi(گلپر 

ــتون ــکلون–کي ــزاي ــت، ايک را اف ــش داده اس ــزاي ش در ين اف
ـ يم ۳۰۰ دوز   ي افت کننـده  يوانات در يح  هـر   يگـرم بـه ازا     يل
گرم  لوي هر کيگرم به ازا يليم 600و دوز  )>٠٥/٠P(گرم  لويک
)۰۰۱/۰P< (بت به گروه کنترل معنـادار بـوده اسـت و در           نس 

 يش انـدک بـوده اسـت و از نظـر آمـار         ين افزا ير دوزها ا  يسا
  ). ۴، نمودار <۰۵/۰P(امده است ي به دست نيتفاوت معنادار

 ي شــود، عــصاره ي مــشاهده مــ۵همــان طــور کــه در نمــودار 
، )>۰۵/۰P (۷۵ ي دوزهـا  ي در همـه   اه گلپـر  يـ گ يدروالکليه

۱۵۰ ،۳۰۰) ۰۱/۰P< ( ۶۰۰و) ۰۰۱/۰P< (  ــاهش ــث کـ باعـ
ـ  مانـدن در فـاز تـشنج تون        يکل زمـان بـاق      در يمعنادار –کي
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 ي  عـصاره ۶با توجه به نمودار ). ۵نمودار (ک شده است   يکلون
زمان کل تشنج را کاهش داده است کـه     اه گلپر   يگ يدروالکليه
، ١٥٠، ٧٥ يدوزهـا صـورت وابـسته بـه دوز در       ن کاهش به  يا

باشد که نـسبت     يم لوگرمي هر ک  يبه ازا گرم   يلي م ٦٠٠ و   ٣٠٠
ـ ترت به (باشد ي ميدار يبه گروه کنترل آمار معن  ،P<0/05 بي

۰۱/۰P<، P<0/01  ۰۰۱/۰وP<  توجـه بـه    بـا  )۶، نمـودار
ـ ر ايثارسد ت ي فوق به نظر م   يها افتهي ن عـصاره بـر شـروع و    ي

باشد  ي تشنج وابسته به دوز م يک از فازها  ي ماندن در هر     يباق
 هـر   ي ش آسـتانه  يش دوز عصاره با افزا    يثر موارد افزا  که در اک  

 ي ک از فازها رابطـه    يکاهش زمان هر      تشنج و  يک از فازها  ي
ـ .  داشته است  يميمستق  يهـا  تيـ ن مطالعـه کم   يـ ن در ا  يهمچن

 از ير مـرگ، پـرش و از دسـت دادن تعـادل ناشـ            ي نظ يگريد
 يوانات مورد بررسـ ين حيلن تترازول و عصاره در ا    يق پنت يتزر
 کـاهش در از دسـت دادن        ۷باتوجـه بـه نمـودار       . ر گرفت قرا

سه با گروه کنتـرل فقـط در دوز      يوان و افتادن در مقا    يتعادل ح 
امـا در   . مشاهده شده است  لوگرم  ي هر ک  يگرم به ازا   يليم ۶۰۰

افتـه  يش يت نسبت به گـروه کنتـرل افـزا     ين کم ير دوزها ا  يسا

ـ زرواانات بعـد از ت  يدهد که در ح    يج نشان م  ينتا. است ق دوز ي
 يچ حرکت پرشـ   يعصاره ه لوگرم  ي هر ک  يازا گرم به  يليم ۶۰۰

 ۷۵ کـه دوز  يوانـات ين حرکـت در ح   يـ وجود نداشته است و ا    
ـ هـا تزر  عـصاره بـه آن    لوگرم  ي هر ک  يگرم به ازا   يليم ق شـده  ي

ر دوزها  يافته است اما سا   ي کاهش   ينسبت به گروه کنترل اندک    
ـ  بـر م  ير چندان يثات ـ در ا. انـد  تهوانـات نداشـ  يزان پـرش ح ي ن ي

 ۳۰۰ ي عصاره در دوزهـا يق داخل صفاقيوانات بعد از تزر يح
 مشاده نـشده    يچ مرگ يهگرم   لوي هر ک  يگرم به ازا   يليم ۶۰۰و  

ـ  بودن اير سميل غ يتواند به دل   ين م ياست که ا   ن عـصاره در  ي
ـ يم ۷۵ مـذکور باشـد و در دوز         يدوزها  هـر  يگـرم بـه ازا   يل

 کاهش  يروه کنترل با اندک   وانات نسبت به گ   يمرگ ح گرم   لويک
ـ  اما تزر  .همراه بوده است   ـ يم 150ق عـصاره بـا دوز   ي گـرم   يل

ن ي با گروه کنترل در مرگ ايتفاوت چندانلوگرم ي هر ک يازا به
جـه  يتوان نت يباتوجه به مشاهدات فوق م. درجاد نک يوانات ا يح

 فـوق  ياه گلپـر در دوزهـا  ي گ يدروالکلي ه ي  گرفت که عصاره  
   . نداردياثر سم

 
  

ن زمان شروع يانگيسه با گروه کنترل بر ميدر مقالوگرم ي هر کيگرم به ازا يليم ٦٠٠ و ٣٠٠، ١٥٠، ٧٥ ي گلپر با دوزهاياثر عصاره : ١نمودار 
 در مقايسه با گروه كنترل ) >P*** ٠/P<، ۰۰۱**۰۱/۰( سر موش استفاده شده است ۶ک، در هر گروه از يتشنج تون

۱۵۰ ۷۵ كنترل ٣٠٠ ۶٠٠ 
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 ين مدت زمان باقيانگيسه با گروه کنترل برميدر مقالوگرم ي هر کيگرم به ازا يليم ٦٠٠ و ٣٠٠، ١٥٠، ٧٥ ي گلپر با دوزهاي  اثر عصاره:٢ نمودار
  در مقايسه با گروه كنترل >P***)۰۰۱/۰ و>P<0/05)، ۰۱/۰ **P*  سر موش استفاده شده است ۶ک، در هر گروه از يتشنج تون ماندن در

  

  
  

سه با گروه کنترل بر مدت زمان شروع يدر مقالوگرم ي هر کيگرم به ازا يليم ٦٠٠  و٣٠٠، ١٥٠، ٧٥ ي گلپر با دوزهاي  اثر عصاره:٣ ارنمود
  در مقايسه با گروه كنترل) >P<۰۵/۰*P***,  ۰۰۱/۰(.  سر موش استفاده شده است۶ک، در هر گروه از ي کلوني مرحله

۱۵۰ ۷۵ كنترل ٣٠٠ ۶٠٠ 

۱۵۰ ۷۵ كنترل ٣٠٠  ۶٠٠  
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 ي سه با گروه کنترل بر مدت زمان شروع مرحلهيدر مقالوگرم ي هر کيگرم به ازا يلي م٦٠٠ و٣٠٠، ١٥٠، ٧٥ ي گلپر با دوزهاي  اثر عصاره:٤ نمودار

   در مقايسه با گروه كنترل)>P<۰۵/۰*P***,  ۰۰۱/۰(  سر موش استفاده شده است۶ک، در هر گروه از يکلون- ک يتون
  

  

  سه با گروه کنترل بر کل مدتيدر مقالوگرم ي هر کي گرم به ازايليم ٦٠٠ و٣٠٠، ١٥٠، ٧٥ ي گلپر با دوزهاي  اثر عصاره:۵ نمودار
  >P***)۰۰۱/۰ و>P<0/05)، ۰۱/۰ **P*  سر موش استفاده شده است۶ک، در هر گروه از يکلون-کي ماندن در تشنج تونيزمان باق

  در مقايسه با گروه كنترل

۱۵۰ ۷۵ كنترل ٣٠٠  ۶٠٠  

۱۵۰ ۷۵ كنترل ٣٠٠  ۶٠٠  
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سه با گروه کنترل برکل مدت زمان تشنج، در هر يدر مقالوگرم ي هر کيگرم به ازا يليم ٦٠٠ و٣٠٠، ١٥٠، ٧٥ يوزها گلپر با دي  اثر عصاره:٦نمودار 
  در مقايسه با گروه كنترل>P***) ۰۰۱/۰ و>P<0/05)، ۰۱/۰ **P*  سر موش استفاده شده است۶گروه از 

   
  بحث 

ــدف از ا      ــه ــن تحقي ــي ــصارهيق بررس ــر ع ــ هي  اث    يدروالکلي
 يشگاهيـ وان آزمايـ  حي در الگو  ياه گلپر بر تشنجات صرع    يگبرگ  
ــود ــدر ا. ب ــاي ــورين آزم ــوش س ــ يش از م ــشنج ناش ــر و ت    ازي ن
نـل تتـرازول   يپنت. دينل تترازول استفاده گردي پنتيق داخل صفاق يتزر

لـوگرم رونـد کامـل تـشنجات     ي هـر ک ي گرم به ازايلي م٨٠ با دوز
 ي  عـصاره   ن مطالعه يدر ا . جاد نمود ي نر ا  ي را در موش سور    يصرع

قـه قبـل از   ي دق ۳۰ و   يش درمان ياه به صورت پ   ي گ  برگ يدروالکليه
ق يـ هـا تزر   به مـوش يلن تترازول به صورت داخل صفاق   يق پنت يتزر
 ي عـصاره  كلـي  طـور  بـه  كـه  داد نـشان  تحقيـق  ايـن  نتايج. ديگرد

 و شـدت  در كاهنـدگي  اثـر  يك داراي اه گلپري برگ گيدروالکليه
. دهد قرار مي كنترل تحت را تشنج مراحل و ستا تشنج زمان مدت

 درمان در اه گلپري برگ گيدروالکليه ي اثر عصاره مكانيسم مورد در

 ناقلين. گردد بررسي صرع ايجاد مكانيسم بايد اول حلهمر صرع، در

 صرع ايجاد در مربوطه هاي با مكانيسم مختلف هاي يون و شيميايي

 ترشـح  هـا  نـورون  از اينتـر  گابـا كـه   شـيميايي  ناقـل  .دارند دخالت

 مهـار  پـس سيناپـسي، موجـب    بـه غـشاي   كلر يون ورود شود مي

ش صـرع  يدايـ  پيدر مـورد چگـونگ  . )٢١(شود  مي صرعي حمالت

  ر اخــتالفييـ  کـه باعــث تغ ين اسـت کــه هـر عــامل  يــاعتقـاد بـر ا  
توانـد باعـث     ي نورون گـردد، مـ     ين داخل و خارج غشا    يل ب يپتانس
سم يـ لن تترازول و مکان  يبا در نظر گرفتن نقش پنت     . )٢٢(شود   صرع

ا هـ  رنـده ين گيـ  در اي عـصب  يهـا  يانجيش انتقال م  ياثر آن که با افزا    
ــ ــردد  يم ــول . )۲۳-۲۵(گ ــه مولک ــال دارد ک ــا احتم ــيه   ييايمي ش

  نمـوده و کـاهش آن را باعـث     موجود در عصاره در انتقال تـداخل        
 از ي ناشـ يف تـشنجات صـرع  يجه منجر بـه تـضع     ياند و در نت    شده

 ي از به مطالعه  يه ن ين فرض ياند که البته اثبات ا     دهيلن تترازول گرد  يپنت
ان يـ ن ب يتـوان چنـ    ين مطالعـه مـ    يج ا يتوجه به نتا   با.  دارد يتر قيدق

هـور  گلپـر در کـاهش ظ     اه  يگ برگ   يدروالکلي ه ي  داشت که عصاره  
 مـؤثر   يلن تترازول در موش سـور     يق پنت ي از تزر  يم تشنج ناش  يعال

ج نشان ينتا. شتر داردي بياز به بررسيق آن نيسم اثر دقياست که مکان 
لن تتـرازول  ي از پنتـ يروند تشنج ناش تواند بر ين عصاره ميداد که ا

 ياثـر حفـاظت  . ديـ ل نماياثر گذاشـته و مراحـل مختلـف آن را تعـد     
 زان مرگ وير کاهش در مي مراحل روند تشنج نظي در بعضي عصاره

 يگرم به ازا يليم600  و 300ر ي باالتر نظيها وانات در دوزير حيم
سه بـا گـروه کنتـرل      يدار و قابل مقا    ي معن يلوگرم از نظر آمار   يهر ک 

   .بوده است

۱۵۰ ۷۵ كنترل ٣٠٠  ۶٠٠  
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  گيري نتيجه
ک جهـت  يـ  فارماکولوژيهـا  ياز به بررسين مطالعه ن  يدر ادامه ا       

 و ين عصاره و رد هرگونه اثر جانبيبات مؤثره در ا  ين ترک جدا نمود 
ن يـ  اي بـاال ي دوزهايق حتين تحقيباشد، هر چند در ا ي آن م يسم

  جـاد  ي نـر ا ي در موش سور   ي مشهود ينکه آثار سم  يعصاره، بدون ا  
  

 گيـاه  كـه  گرفت نتيجه ميتوان در مجموع. د، به کار برده شدندينما

 ضد تركيب يك عنوان به تواند مي مشخص دوزهاي يا دوز در گلپر

  مـوثره و مكانيـسم   دقيـق، مـاده   دوز تعيـين . كنـد  عمـل  تـشنج 

 قـرار  نظـر  مـد  بعدي مطالعات در كه هستند مواردي گياه اثر دقيق

 . گيرند مي
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The Effect of Hydroalcoholic Extract of Heracleum Persicum on Pentylenetetrazol _Induced 
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Background and Objective: Epilepsy is the most common neurological disorder after stroke. The aim of the 

present study was to evaluate the effect of hydroalcoholic extract of Heracleum persicum on 

pentylenetetrazol (PTZ) - induced seizure in mice.  
Materials and Methods: In this study, 30 male mice were divided into five groups. 30 minutes after IP 

administration with different doses of extract (75,150, 300, 600mg/kg), PTZ (80 mg/kg) was injected to 

animals and they were instantly transferred to a special cage. Consequently, the convulsive behaviors of the 

mice were recorded by a camera as long as 20 minutes and the data were converted into seconds to be 

considered for analysis. 

Results: The results indicated that hydroalcoholic extract of Heracleum persicum has a significant effect on 

threshold tonic seizure in doses of 150 mg/kg, 300mg/kg and 600 mg/kg. In clonic phase, threshold increased 

slightly with an increase in doses of extract. In tonic-clonic phase, threshold increase was significant only in 

doses of 150 mg/kg and 900 mg/kg. This extract significantly decreased seizure duration time both in tonic 

and tonic-clonic phases upon dose increasing. 

Conclusion: The results of the present study imply that injection of hydro-alcoholic extracts of Heracleum 

persicum led to anticonvulsant activity. This extract augmented the onset of different seizure phases while 

reduced duration of tonic and tonic-clonic phases. 

 

Keywords: Heracleum persicum, Anticonvulsant activity, Pentylenetetrazol, Seizure, Mice 
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