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Abstract 

Background: Traditional medicinal herbs have remained as a component of disease treatment 
system of many societies in the world. Today, many scientists have paid attention to the use of 
medicinal herbs in the treatment of epileptic seizures, because epilepsy is one of the most common 
neuropsychological disorders in the world that have many serious physical, psychological, social, and 
economic consequences. The aim of this study was to investigate the effect of Chelidonium Majus 
extract in the treatment of seizure. 

Materials and Methods: In this study 40 mice have been randomly chosen and divided into 5 
groups including a control group that received only pentylenetetrazol, sham group that received 
distilled water and 3 experimental groups received aqueous extract of Chelidonium Majus in doses of 
50,100 and 150 mg/kg for 4 weeks. 30 minutes after gavage with different doses of the extract or 
distilled water, pentylenetetrazol was injected to experimental and sham groups. Animals immediately 
were transferred to a special cage and the seizure behaviors and parameters were recorded by a 
camera. Then, the different phases of seizure, latency time for onset of seizure and seizure duration 
were evaluated. 

Results: Data analysis indicated that the aqueous extract of Chelidonium Majus had a 
significant effect on PTZ-induced seizure.  Therapy by this extract increases latency time for onset of 
seizure and prevents progress of seizure phases. 

Conclusion: The attained results showed that Chelidonium Majus extract has anticonvulsant 
effect on PTZ-induced seizure. Thus, it may be used in seizure treatment. 
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در  PTZ کیندلینگ القاء شده با  برمامیرانثر ضد تشنجی عصاره آبی مطالعه ا
  موشهاي  سوري نر

  
  2، منصوره مختاري*1سیمین نامورآغداش

 
  ایران،تبریز،  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، گروه زیست شناسی،استاریار -1

   ایران،تبریز، ن دانشگاه شهید مدنی آذربایجا، گروه زیست شناسی،دانشجوي کارشناسی ارشد -2
  

 30/10/94: تاریخ پذیرش 26/9/94: تاریخ دریافت
 

 چکیده
امروزه . دنباش ها می سیستم درمانی بیماريدنیا به عنوان جزیی از در بیشتر جوامع گیاهان دارویی سنتی  :زمینه و هدف

زیرا صرع یکی از اختالالت . ندا توجه کردههاي صرعی  دانشمندان زیادي به استفاده از گیاهان دارویی در درمان تشنج
 این مطالعه  ازهدف. باشد که عواقب فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادي فراوان دارد روانی در دنیا می-شایع عصبی

  .است در درمان تشنج مامیران بررسی اثر عصاره گیاه
 1 گروه کنترل، 1 گروه شامل 5  سر موش سوري به طور تصادفی انتخاب شدند و به40 در این مطالعه :ها مواد و روش

هاي آزمایش  گروه کنترل فقط پنتیلن تترازول، گروه شم آب مقطر و گروه.  گروه آزمایش تقسیم شدند3گروه شم و 
 دقیقه 30.  هفته دریافت کردند4گرم بر کیلوگرم وزن بدن از عصاره آبی مامیران را به مدت   میلی150 و 50،100دوزهاي 

حیوان بالفاصله . هاي آزمایش و شم تزریق شد وزهاي مختلف عصاره و آب مقطر، پنتیلن تترازول به گروهبعد از گاواژ با د
 سپس مراحل مختلف .وسیله دوربین ضبط شده اي منتقل شد و رفتارهاي تشنجی و پارامترهاي مربوطه ب به قفس ویژه

  . در شروع تشنج و طول مدت تشنج ارزیابی شدیخیر زمانأتشنج، ت
درمان . دارد PTZ هاي القاء شده با اي بر تشنج ها نشان داد که عصاره آبی مامیران اثر قابل مالحظه  دادهتحلیل :ها هیافت

  .کند  فازهاي تشنج را مهار می داده و پیشرفت تاخیر در شروع تشنج را افزایشزمانبا این عصاره 
دارد  PTZ هاي القاء شده با ن اثر ضد تشنجی بر تشنجدهد که عصاره مامیرا دست آمده نشان میه نتایج ب: گیري نتیجه

  .و ممکن است در درمان تشنج مورد استفاده قرار گیرد
    تشنج، صرع، پنتیلن تترازول، مامیران: کلیديواژگان
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  مقدمه
 .استترین اختالالت عصبی   شایعازصرع 

ل بر بتاریخچه صرع و درمان آن به چهار میلیون سال ق
صرع .  میلیون نفر مبتال به صرع هستند50در دنیا . )1(گردد می

 این .شود خودي راجعه مشخص میه ب هاي خود با تشنج
ها عالیم گذرایی هستند که به علت فعالیت نورونی  تشنج

ها بر  تشنج. آیند وجود میه طبیعی شدید و هماهنگ بغیر
هاي ناگهانی نورونی تظاهرات  اساس محل و شدت تخلیه

ها بر اساس پدیده  جبالینی مختلفی دارند و انواع مختلف تشن
هاي متعددي براي  روش. )2(شوند بالینی خود مشخص می
یابی به علل دخیل در ایجاد آن و  مطالعه صرع جهت دست

. هاي درمانی موثرتر وجود دارد ن رسیدن به روشچنی هم
ها مدل سازي صرع در آزمایشگاه با  یکی از این روش

دنبال ه یندي است که بآکیندلینگ فر. باشد کیندلینگ می
شده، طول مدت تشنج و تظاهرات  هاي تکراري القاء تشنج

. )3(کند تا به یک کفه برسد رفتاري افزایش پیدا می
. شود وش الکتریکی و شیمیایی انجام میکیندلینگ به دو ر

زا   مواد تشنج ازمقادیر زیر آستانهبه در کیندلینگ شیمیایی 
که با گذشت زمان شدت تشنج افزایش  شود تا این داده می

یکی از . رسد و در نهایت به حداکثر شدت خود می
آزمایشگاهی پنتیلن تترازول زاي  ترین مواد تشنج رایج

 استهاي گابا  رازول آنتاگونیست گیرندپنتیلن تت. باشد می
 فعالیت در نتیجه با مهار گابا مانع از مهار نورونی شده و که

به وجود  تشنج و به دنبال آن یابد  مینورونی افزایش
 در درمان صرع هاي درمانی متعددي روش. )4-6(آید می

 علی .ها دارودرمانی است وجود دارد که یکی از این روش
اي متنوع در بازار هنوز تعدادي از بیماران رغم وجود داروه

بنابراین استفاده از گیاهان . م به دارو مبتال هستندواقبه صرع م
دارویی به عنوان یک روش درمانی جایگزین توجه زیادي 

یکی از گیاهانی مامیران . )7-9(خود جلب کرده استه را ب
است  رفته به کار میکه در طب سنتی در درمان صرع است 

نازخاتون یا مامیران کبیر گیاهی / مامیران. یران استمام
 است که نام (Papaveraceae)داروئی از تیره خشخاش 

مامیران، گیاه . باشد  میChelidonium majus علمی آن

گیاهی است علفی، چندساله به   وشود پرستو  نیز نامیده می
اي منشعب  رنگ سبز تیره، واجد کرك هاي پراکنده و ساقه

اي به   میوه و زرد رنگيها  پرچم،اي هاي شانه  برگ.دارد
. هاي آن سیاه رنگ هستند شکل کپسول کشیده دارد و دانه

هاي متعددي  هاي مختلف گیاه در درمان بیماري از قسمت
هاي  ازجمله زخم معده، سرطان معده، عفونت دهان، بیماري

از . شود کبدي، درد عمومی و اختالت پوستی استفاده می
  و خواص فارماکولوژیکی ضد التهابی، ضد سرطانیو،این ر

پتانسیل درمانی آن . ضد دردي آن نشان داده شده است
یکی فراوانی است که در ژمربوط به ترکیبات فعال بیولو

 نوع ترکیب مختلف 70بیش از . داخل آن وجود دارد
چلیدونین، (موجود در آن مانند فالونوئیدها، آلکالوئیدها 

، ساپونین،  استرول، ویتامین و مواد معدنی در )نبنزوفنانتریدی
هدف از . )11، 10(مطالعات فیتوشیمیایی نشان داده شده است

  . باشد مطالعه حاضر بررسی اثر ضد تشنجی آن می
  

  مواد و روش ها
 سر 40از در این آزمایش : حیوانات آزمایشگاهی

گرم استفاده  31تا  25موش سوري نر بالغ با وزن حدود 
د که از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز خریداري گردی

هاي مورد مطالعه با شرایط  که موش براي این. شده بودند
 پنج روز پس از  تاجدید اتاق حیوانات سازگاري پیدا کنند

. ها انجام نشد استقرار، کارهاي آزمایشگاهی بر روي آن
  درصد40 درجه، رطوبت 22ها در اتاقی با دماي تقریبا  موش

. داري شدند  تاریکی نگه- ساعت روشنایی12و در دوره 
آب و غذاي کافی به استثناي زمان آزمایش به راحتی در 

 اصول ،در تمام مراحل انجام کار. ها قرار داشت دسترس آن
حیوانات به طور . )12( رعایت شدIASPاخالقی مصوب 

 تایی شامل یک گروه کنترل، یک 8تصادفی به پنج گروه 
  . بندي شدند و سه گروه درمان تقسیمگروه شم 

 پس از تهیه گیاه مامیران از: گیري عصاره
هاي محلی و تائید آن توسط کارشناس دانشگاه  فروشگاه

، )استادیار دانشکده کشاورزي در گروه گیاهان دارویی(
هاي گیاه جداسازي شدند و سپس به منظور باال  ناخالصی



  و همکاران                                                                       سیمین نامور آغداش              ...مطالعه اثر ضد تشنجی عصاره آبی مامیران بر کیندلینگ 

  77                                                                                                1394 اسفند ،12 شماره ، هیجدهمسال اراك، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله

 شده به وسیله بردن بازده استخراج عصاره، گیاه خشک
 گرم از پودر 500مقدار . دستگاه آسیاب کن برقی پودر شد

.  ساعت خیسانده شد24 لیتر آب مقطر استریل به مدت 5 در
 اجاق برق همزن دار  ساعت بر روي دستگاه4سپس به مدت 

ه محلول ب.  و مخلوط گردید حرارت داده شدمغناطیسی
به وسیله دست آمده از کاغذ صافی عبور داده شد و بعد 

 متصل به پمپ به روش تقطیر تبخیر کننده چرخشیدستگاه 
گراد تغلیظ شد و   درجه سانتی50در خال چرخان در دماي 

در نهایت براي حذف کامل آب در دستگاه خشک کننده 
.  روز قرار گرفت تا خشک شود3با دماي پایین به مدت 

 2000.  گرم بود3وزن عصاره خشک حاصل از گیاه 
لیتر   میلی100 از پودر عصاره آبی گیاه مامیران در گرم میلی

لیتر محلول   میلی100آب مقطر استریل حل گردید تا 
 20لیتر از محلول استوك حاوي  هر میلی. استوك تهیه شود

  . )13(گرم از پودر عصاره آن گیاه بود میلی
ارزیابی اثر عصاره بر روي تشنج القا شده با پنتیلن 

 دقیقه بعد از 30اي درمان و شم به ترتیب ه به گروه: تترازول
گرم بر کیلوگرم   میلی150، و 100، 50هاي  گاواژ دوز

عصاره آبی مامیران و آب مقطر استریل، پنتیلن تترازول 
(PTZ) گرم بر کیلوگرم براي القاي تشنج   میلی45 با دوز

این محلول دارویی به روش تزریق داخل . )14(تزریق شد
. ها تجویز شد هاي انسولین به موش رنگصفاقی به وسیله س

ترین روش تجویز داروها  ترین و مهم این نوع تزریق معمول
گرم بر   میلی45پس از حل کردن . باشد در جوندگان می

کیلوگرم از داروي پنتیلن تترازول در حالل نرمال سالین 
 سی 1/0 گرم وزن موش حداکثر 10ایزوتونیک، به ازاي هر 

 12 به هر موش طی  و دارویی آماده شدسی از این محلول
بعد از تجویز .  ساعت یک بار تزریق شد48نوبت و هر 

 دقیقه 25داروي پنتیلن تترازول، رفتارهاي حیوان براي مدت 
) مراحل حمله(هاي تشنجی حیوان  زیر نظر گرفته شد و پاسخ

  :)15(به شکل زیر طبقه بندي گردید
  ه رفتاريعدم مشاهده هرگونه نشان: مرحله صفر
ها، صورت و  انقباض کلونیک عضالت گوش: مرحله اول

  راست شدن دم

حرکات تشنجی سرحیوان به باال و پایین و : مرحله دوم
  ها حرکات ریتمیک دست

  انقباض میوکلونیک بدن: مرحله سوم
تشنجات کلونیک عمومی و چرخیدن روي : مرحله چهارم

  پهلو
 و حالت تشنجات عمومی با بسط تونیک: مرحله پنجم

  تشنجی
  مرگ و میر: مرحله ششم

  تحلیل آماري
 در این مطالعه نتایج به دست آمده به صورت 

مقایسه آماري بین . انحراف معیار و میانگین بیان شده است
 با 22 نسخه SPSS نرم افزار ه کمکهاي آزمایشی ب گروه

 واریانس یک طرفه و مقایسه بین تک تک تحلیلاستفاده از 
انجام  توکی عقیبیایشی با استفاده از آزمون تهاي آزم گروه

دار در نظر   معنیبه عنوان سطح 05/0 کمتر از مقدار. شد
  .گرفته شد

  
 ها یافته

 اثرات ،عصاره گیاه مامیران با دوزهاي مختلف
 100ضد تشنجی اعمال کرد که بیشترین اثر مربوط به دوز 

ع تشنج  زیرا عالوه بر مراحل تشنج بر تاخیر زمانی شرو،بود
ولی هیچ کدام از دوزهاي مختلف عصاره طول . نیز موثر بود

  .داري تغییر نداد طور معنیه مدت تشنج را ب
 بر پیشرفت مراحل مامیراناثر دوزهاي مختلف 

. کند عصاره مامیران پیشرفت مراحل تشنج را مهار می: تشنج
هاي درمان و شم   پیشرفت مراحل تشنج در گروه1در نمودار 

طور  همان.  کنترل در تمام روزها با هم مقایسه شدندبا گروه
هاي   در گروهمامیرانشود   نمودار مالحظه می اینکه در

درمان اثر مهار کنندگی بر روند کیندلینگ اعمال کرده 
 تشنج را نشان 5هاي درمان مرحله  هیچ کدام از گروه. است
شود اثرات  طور که در نمودار مالحظه می همان. اند نداده

مهاري مامیران بر مراحل تشنج در روزهاي آخر تیمار بیشتر 
هاي دخیل  دهد مکانیسم باشد که نشان می از روزهاي اول می

. شود در ایجاد اثرات مهاري با گذشت زمان تقویت می
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 50مراحل تشنج در آخرین روز تحریک در دوز
نسبت به ) 5/2±86/0 (150 و) 5/0±5/3( 100، )4/0±2/3(

اختالف . دهد مهار بارزي را نشان می) 5±0(گروه کنترل 

هاي کنترل،  داري در پیشرفت مراحل تشنج بین گروه معنی
  ). >05/0p(هاي درمان وجود دارد  شم و گروه

  

 
  

و  **>05/0p<*  ،01/0p  .گرم بر کیلوگرم وزن گیاه مامیران بر مراحل تشنج  میلی150 و 100، 50اثر عصاره آبی دوزهاي . 1نمودار
001/0p< *** باشد دار با گروه کنترل می نشان دهنده اختالف معنی .  

  
:  بر طول مدت تشنجمامیراناثر دوزهاي مختلف 

 2 در نمودار . دادکاهشعصاره مامیران طول مدت تشنج را 
طول مدت تشنج در گروهاي درمان و شم با گروه کنترل با 

نمودار، میانگین کل تمام روزها در این . هم مقایسه شدند
دست آمد و سپس ه براي طول مدت تشنج در هر گروه ب

ها به شکل  داده. ها انجام شد مقایسه بین گروه
طور که در  همان. ندا هانحراف معیار نشان داده شد±میانگین

 50شود طول تشنج در دوزهاي  نمودار مشاهده می
 150 و) 87/70±87/425( 100، )98/57±09/384(
هاي کنترل  نسبت به گروه) 98/45±87/430(
 مامیرانتمام دوزهاي . کاهش یافته است )87/50±09/489(

 ، یکسانی بر مدت تشنج اعمال کردنداثر کاهندگی تقریباً
داري بین   اختالف معنی کهدهد  آماري نشان میتحلیلولی 
  . هاي کنترل و شم وجود ندارد هاي درمان و گروه گروه

  

 
گرم بر   میلی150 و 100، 50اثر عصاره آبی دوزهاي . 2نمودار

رغم کاهش  علی. کیلوگرم وزن گیاه مامیران بر طول مدت تشنج
 با گروه يدار هاي درمان  اختالف معنی طول مدت تشنج، گروه

  . کنترل ندارند
  

 بر زمان تاخیر در مامیراناثر دوزهاي مختلف 
ر شروع تشنج را عصاره مامیران تاخیر زمانی د: شروع تشنج
 زمان تاخیر در شروع تشنج در 3 در نمودار .افزایش داد

در . گروهاي درمان و شم با گروه کنترل با هم مقایسه شدند
این نمودار میانگین کل تمام روزها براي شروع تشنج در هر 

. ها انجام شد دست آمد و سپس مقایسه بین گروهه گروه ب
. عیار نشان داده شده استانحراف م±ها به شکل میانگین داده

 مراحل تشنج

 نوبت تزریق

*
* 

*
* 
* 

*
* 

*
*
* 

*
* 

*
* 
*
* 

*
* 

*
*
* 

*
* 

*
* * 

*
* 

* 
* 

* 

* 
* 

*
*
* 

*
*
* 

*
*
* 

طول مدت  
 )ثانیه(تشنج
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** 

خیر زمانی در أشود ت طور که در نمودار مشاهده می همان
 100، )98/146±87/45 (50شروع تشنج در دوزهاي 

نسبت به ) 57/150±09/64 (150 و) 34/67±76/300(
. افزایش یافته است) 75/149±87/50(هاي کنترل  گروه

ن داري بی اختالف معنیکه دهد   آماري نشان میتحلیل
هاي کنترل و شم در تمام روزها  هاي درمان و گروه گروه

  )>01/0p(وجود دارد
  

  
گرم بر   میلی150 و 100، 50اثر عصاره آبی دوزهاي . 3نمودار

. خیر در شروع تشنجأکیلوگرم وزن گیاه مامیران بر زمان ت
01/0p<**  دار با گروه کنترل  نشان دهنده اختالف معنی
  . باشد می

  
  بحث 

دست آمده از این تحقیق ه ا توجه به نتایج بب
توان گفت که گیاه مامیران داراي اثرات ضد تشنجی در  می

مدل کیندلینگ شیمیایی حاصل از تزریق پنتیلن تترازول 
در این آزمایش تا حدودي همه دوزهاي مورد نظر . است

 100 ولی دوز ،اند عصاره گیاه اثرات ضد تشنجی نشان داده
به .  است و اثرات ضد تشنجی بیشتري نشان دادهموثرتر بوده 

 عصاره گیاه، داراي اثرات سمی تررسد مقادیر باال نظر می
ولی براي رسیدن به مقدار موثر و مفید باید . باشد می

  . مطالعات تکمیلی فیتوشیمیایی انجام شود
گیاه مامیران با داشتن ترکیبات فالونوئیدي داراي 

باشد و مطالعات نقش  میاکسیدانی قوي  خاصیت آنتی
ها در درمان صرع لوب گیجگاهی و اثر قابل  اکسیدان آنتی

 پنتیلن تترازول را نشان زها در کنترل تشنج ناشی ا توجه آن
چنین فالونوئیدها ترکیبات طبیعی با  هم. )17، 16(اند داده

ها  اعمال متعددي هستند که داراي اثرات مفیدي بر نورون
 فالنوئیدها در محیط کشت بررسی اثر. باشند می

ها نشان داده است که این ترکیبات موجب القاء  آستروسیت
سنتز و افزایش رهایش فاکتورهاي نوروتروفیک مانند 
فاکتور رشد نورونی، فاکتور نوروتروفیک مشتق از گلیال و 

 از این رو .شوند فاکتور نوروترفیک مشتق از مغز می
یو نورونی نقش حفاظتی هاي دژنرات فالونوئیدها در بیماري

به عالوه مشخص شده که عمده این ترکیبات . )18(دارند
هاي شبه بنزودیازپین عمل کرده  فالونوئیدي همانند مولکول
 (GABA-A)هاي بنزودیازپینی و لیگاندهایی براي گیرنده

فالونوئیدها با فعال کردن گیرنده گابا سبب تقویت . باشند می
 اثرات ضداضطرابی، خواب سیستم گابائرژیک مغز شده و
روتین از جمله . )20، 19(کنند آوري و ضد تشنجی ایجاد می

 بررسی اثر ضد تشنجی تجویز .باشد مواد فالونوئیدي می
 هاي تیمار شده با پنتیلن روتین به داخل بطن مغز، در رت

تترازول نشان داده که احتماال روتین از طریق مدوالسیون 
 اثرات ضد گاباي  ندهآلوستریک مثبت کمپلکس گیر

 مطالعات ،از طرف دیگر. )21(کند تشنجی خود را اعمال می
هاي  آزمایشگاهی نشان داده که روتین اثر مهاري بر آنزیم

آمیناز و سوکسینیک سمی آلدئید دهیدروژناز  گابا ترانس
ي روتین   مهار هر دو آنزیم ذکر شده به وسیله)23، 22(دارد

ه و ممکن است کاربرد درمانی  شد گاباموجب ازدیاد میزان
در اختالالت نورولوژیکی از جمله تشنج و صرع داشته 

  .باشد
. باشد عالوه بر آن مامیران داراي ساپونین می

ین نیز داراي خاصیت نها نشان داده است که ساپو یافته
چنین در بیماران دیابتیک   هم.باشد اکسیدانی قوي می آنتی

نقش  .)24(ه شده استآن نشان داد اثر حمایت نورونی
هاي کشت  پرولیفراتیو و حمایت نورونی ساپونین در محیط

  .)25(هاي کورتکس مغز نیز دیده شده است نورون
  

  نتیجه گیري
دست ه هاي ب قات فوق و یافتهینتایج حاصل از تحق
دهد که گیاه مامیران با داشتن  آمده از این بررسی نشان می

  تاخیر  
شروع 

  تشنج
 )ثانیه(
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ها و  موثر مفید بر نورونهاي قوي و ترکیبات  اکسیدان آنتی
تواند در  اثرات مهاري آن بر عملکرد مغزي از طریق گابا می

  . جلوگیري از گسترش صرع مفید باشد
  

  تشکر و قدردانی
. این مقاله برگرفته از پایان نامه دانشجویی می باشد

از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان که  بدین وسیله نویسندگان    
   .ندنمای ند تشکر میدا فراهم کررپژوهش امکان انجام این 
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