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واحد  اصفهان ,  يم، دانشگاه آزاد اساليگروه روانشناس 2، راني، ااصفهان ،، دانشگاه آزاد اسالمي, واحد  اصفهان)خوراسگان(يولوژيزيگروه ف 1

 راني، ا)خوراسگان(، اصفهان

 18/7/1396 رش:يخ پذيتار              16/4/1396خ وصول: يتار
 

 دهيچک
 

ن داروهاا  يشود که مصرف ا ياستفاده م يمختلف ييايميش ياز آن، داروها يدرمان صرع و تشنجات ناش يبراامروزه  نه و هدف:يزم

اه گال  يا گ يشوند. در طاب سانت   يم ييمدت سبب بروز مقاومت دارو يو در مصرف طوالنباشند  يم يضعوار يخود داراز به نوبه ين

اه گال بنفشاه در مادل    يا گ يرات ضدتشنجيتأث ين پژوهش با هدف بررسيا ه شده است.يتوصدر درمان تشنج  (Viola odorata)بنفشه

 ن صورت گرفت.يسه با کاربامازپيتشنج در مقا يوانيح

 

اه گل يگ يدروالکلياستفاده شد. عصاره ه ييدر پنج گروه هشت تا يشگاهيسر موش آزما 40از  يتجربن مطالعه يدر ا :روش بررسي

ب يا بودناد کاه باه ترت    يماار يو چهار گاروه ت  شاهدگروه  ؛شامل يشيآزما يها ق شد. گروهيرق يولوژيزيه با سرم فيبنفشه پس از ته

ک سااعت  يا  يلوگرم را به روش درون صافاق يگرم بر ک يليم 200و  100، 50 ياه گل بنفشه با دوزهايعصاره گ و نيکاربامازپ يدارو

ک، تشانج  يا ک، تشانج کلون يا وان، مادت زماان تشانج تون   يا ح يدها  عدم پاسخ يافت کردند و فاکتورهايلن تترازول دريق پنتيقبل از تزر

ق يا ره از طريره و تک متغيچند متغ انسيل واريها با استفاده از روش تحل شدند. داده ير بررسيزه، کل تشنج و درصد مرگ و ميژنرال

 ل شدند.يه و تحليدو تجز يکاو آزمون  22نسخه  يعلوم اجتماع يبرا يبسته آمار

 

 شااهد ک و در زماان کال تشانج باا گاروه      يک کلونيلوگرم تنها در مرحله تونيک گرم بر يليم 50ه گل بنفشه با دوز ايعصاره گ ها: افتهي

دار باه   يمعنا تفااوت   شاهدگروه  لوگرم در همه مراحل بايگرم بر ک يليم 200و  100 يها قير تزرکه د يدار داشت. در حال يتفاوت معن

 ير گاروه هاا  ياه گال بنفشاه باا ساا    يق عصاره گيلوگرم تزريگرم بر ک يليم 200ر در گروه دوز يزان مرگ و ميم. (>05/0p)دست آمد

 .نشان داد يدار يمعن کاهش يتجرب

 

 يريو مؤثر در جلوگ يشنهاديپ ييلوگرم را به عنوان دارويگرم بر ک يليم 200اه گل بنفشه در دوز يگ يلدروالکيعصاره ه :يريگ جهينت

 نمود. يمعرف يوانياز تشنج در مدل ح

 

  ، موشلن تترازولين، پنتياه گل بنفشه، کاربامازپيتشنج، گ :يديکل يها هواژ

 

 يفيزيولوژگروه  ( ،خوراسگان)اصفهان ، واحد يمدانشگاه آزاد اسال اصفهان،، يمهرداد مدرسنويسنده مسئول: *
Email: mehrdad_modaresi@hotmail.com 
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 مقدمه

و  ياخاتالل عملکارد مغاز    ييداد نهايتشنج، رو

است کاه   يمغز يها نورون يعير طبيه غياز تخل يناش

ها گساترش   ر بخشيسا ک منطقه شروع شده و بهياز 

آن تظااهر  انتشاار   يزان و چگونگيبسته به م وابد ي يم

 30ن يهاا با   اغلاب تشانج   .کناد  يبروز م يمتفاوت ينيبال

ک اخاتالل  يا  يمارين بيا کشد. يمقه طول يدق 2ه تا يثان

ش ير قابال پا  يا شرونده و به صاورت غ يمزمن، اغلب پ

ن مشااکالت يتاار يماز عمااو يکاايتشاانج اساات.  يناايب

 يناوع کاه  جهان در تماام اعصاار باوده     يکينورولوژ

و فاارد بااه دنبااال دارد  يرا باارا يو وابسااتگ يناااتوان

 .دهاد  يما ر قارار  يرا تحت تاأث  يها و عملکرد و ييتوانا

و  يع بعاد از ساکته مغاز   يشاا  ين اختالل عصاب يسوم

 يوع اخاتالل در رده سان  يشا  .باشد يممر يآلزا يماريب

منجر به افت  باشد که يمشتر از بزرگساالن يکودکان ب

ف در ير قابال توصا  يا روزاناه غ  ياهاا يؤو ر يليتحص

از جملاه کمباود    يعاوامل  (.1)شاود  ين مدرساه ما  يسن

م خاون،  يکمباود گلاوکز خاون، کمباود کلسا     ژن، ياکس

عات در بدن، کمباود خاوا    ي، احتباس مايآلکالوز خون

د کارده و  يرا تشد يک نورونياز داروها، تحر يو بعض

درماان   ير حال حاضار بارا  د (.2)شود يباعث تشنج م

از  ياز آن از اناواع مختلفاا  يناشاا يهاا  صارع و تشاانج 

ن يااشااود. مصاارف ا يماااسااتفاده  ييايميشاا يداروهااا

ز به نوبه خاود  ين ييايميش يگر داروهايداروها مانند د

 يرغام وجاود داروهاا    يباشد. علا  يم يعوارض يدارا

درصاد   30ز ، هناو يحمالت تشانج  کنترلمتعدد جهت 

مقاوم بوده،  يدارو درمان يها روش يه يماران به کليب

ه هام  يا درصاد بق  70شاود.   يما ن کنتارل هاا   حمالت آن

ع و يحمالت با عوارض ناخواساته شاا  کنترل رغم  يعل

ن مسأله يکه ا ،ضد صرع روبرو هستند يداروها يجد

و اخاااتالل در درماااان   يموجاااب کااااهش همکاااار  

مورد استفاده در درمان تشانج،   يداروها (.3)گردد يم

ب يآسا  ؛مانناد  ياز عاوارض جاانب   يعيف وسيط يادار

 يهاا  ، واکنشي، تورم غدد لنفاوي، اختالالت خونيکبد

مفار،،   يف حافظه، سردرد، تب، خستگيک، تضعيآلرژ

ت يباشند کاه باعاث محادود    يم يو خوا  آلودگ يجيگ

 يکين يکاربامازپ (.4)شود يماران ميها در ب استفاده آن

رع باه حساا    ضاد صا   ين داروهاا ياز پر مصرف تر

، يکباد  يها مينزآ يبه دنبال القا يد، از نظر تئوريآ يم

 يکيرات متاابول ييتواند منجر به تغ ين دارو ميمصرف ا

ش يجاه افازا  يبادن و در نت  يهاا  يش چربياز جمله افزا

زودرس شود. با توجه باه   آترواسکلروزخطر ابتال به 

کاه انجاام    يع و متعادد يوس يها قيتحق يکه در ط نيا

از همان  آترواسکلروزند يثابت شده است که فرا گرفته

ا يا شاود و حاذف    يشاروع ما   يو کودک ينيدوران جن

 يتواند جلو يمد کننده يا تشدير در عوامل مساعد ييتغ

 (.5)رديرا بگ يکيند پاتولوژيآن فريا

اسات   ياهاان يگ يها از گونه يغن يعت منبعيطب

تاه  هاا باه کاار رف    يماريدرمان انواع ب يکه تاکنون برا

هاا از   يماريو درمان ب کنترلدر  يياهان داروياست. گ

اناد و اثارات    باوده  يش مورد استفاده پزشاک يها پ قرن

کمتر آنهاا در   يمناسب همراه با عوارض جانب يدرمان
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ده اسات. اماروزه   يبه اثبات رس يمتماد يها طول سال

اناد و   افتاه ي ياديا گسترش ز ياهيبا منشاء گ يداروها

 يهاا  اسات ياز س يقسامت  ياي دارو اهاان يپرداختن به گ

از  يکااي (.6)اساات يسااازمان بهداشاات جهااان ياايدارو

ماورد اساتفاده    يش در طاب سانت  يکه کم و ب ياهانيگ

 Viola odorata يما باا ناام عل  اه بنفشاه  يا رد گيا گ يمقرار 

بنفشه ساه رنام مشاتقات     يها قسمت  يمدر تما است.

در هناد از   وجود دارد. دهايو فالونوئ کيليسيدسالياس

کااهش تاب اساتفاده     يبنفشه به عناوان معارو و بارا   

  يمران تمااايااا ياساااس طااب ساانت  باار (.7)شااود يماا

شاه و  يبنفشه از جملاه بارگ، گال، داناه، ر     يها قسمت

عت گل يدارند. طب ييگلدار مصرف دارو يسرشاخه ها

 يبنفشااه مرطااو ، تنااد، ساارد و تلااخ اساات و دارا    

ضاد التهاا ، خلاو آور، محار ،      ؛چاون  ييهاا  يژگيو

ن، يم، ملااايدرارآور، ضاااد توماااور، ضاااد رماتسااا  ا

بخاش،   حس کننده، آرام يکرو ، معرو، مسهل، بيضدم

رگ هاا و  يموواره يت کننده ديضدتشنج، تثبآور،  خوا 

کاه صارع    نيبا توجه به ا (.8)ه کننده خون است يتصف

ت ين اهميچن است و هم يمهم عصب يها يمارياز ب يکي

ساأله کاه تااکنون    ن ميا مطالعه در مورد آن و نظر به ا

گل بنفشاه   يياه دارويمصرف گدر رابطه با  يا مطالعه

افت يم تشنج يکاهش عال يک رويسنتت يک دارويرا با 

                        ن پاااااژوهش باااااا هااااادف ياااااا نشاااااده اسااااات.

اه گال بنفشاه در مادل    يگ يرات ضد تشنجيتأث يبررس

ن صااورت يسااه بااا کاربامااازپيتشاانج در مقا يوانيااح

 گرفت. 

 يبررسش رو

 ناژاد  يهاا  ماوش  يبار رو  ين مطالعه تجربيا 

شاده   يداريخر گرم 30تا  25 يبيبا وزن تقر يبالب س

 د.انجاااام شاااپاساااتور کااارج  يقااااتيتو تحقياز انسااات

 ييبا دما و روشانا  ياتاقش در يمورد آزما يها وانيح

به طور آزاداناه باه آ  و غاذا     شده و ينگهدار يعيطب

و يهاا باا محا    نمونه يداشتند. جهت سازگار يدسترس

واناات،  يهاا در اتااو ح   دو هفته پس از اساتقرار ماوش  

آن ها انجام شاد. از هار    يبر رو يشگاهيات آزمايعمل

ش اسااتفاده شااد. تمااام   يک آزماااياامااوش تنهااا در  

ه  يا صاورت گرفات. کل   17تاا   9ن سااعت  يها ب شيآزما

وانااات يمطااابق بااا اصااول کااار بااا ح  ياصااول اخالقاا

د ييا أماورد ت  ت شديه رعامصو  دانشگا يشگاهيآزما

قارار   يپزشاک  سات يز يهاا  اخاالو در پاژوهش   تهيکم

  .گرفت

سر موش استفاده  40از  ين مطالعه تجربيدر ا

 8گاروه   5باه  هاا   وانيح ها شيد جهت انجام آزمايگرد

هار   يرگاذا  ن و شمارهيم شده و پس از توزيتقس ييتا

 شدند. يدار گروه داخل قفس جداگانه نگه

باا اساتفاده از    يدروالکليا هعصاره  هيجهت ته

گارم از   40خشک شده را پاودر نماوده و   اه يگ ا يآس

 40قارار داده و   ليارلان اساتر   کيا پودر را درون  نيا

 24و به مادت   ديبه آن اضافه گرد کيليالکل ات يس يس

شابانه   کيا خناک قارار داده، پاس از     ويساعت در مح

ن ارل اتيمجددًا محتو کريدستگاه ش زروز با استفاده ا

مرحلاه   نيا در ا. ديا کاماًل مخلو،  گرد قهيدق 5به مدت 
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باه   ،کاغاذ واتمان   به وسايله پس از صاف کردن نمونه 

ده و يه گرديالکل موجود در محلول تخل يروتار وسيله

باا   انجاام شاد.   يسااز  قيرق يولوژيزيسپس با سرم ف

عصااره در محلاول،  غلظات     ماناده يمحاسبه مقدار باق

و دوزهااي   دهيا ص گردعصاره در محلول مادر مشاخ 

گاارم باار   يلاايم 200و  100،   50مختلااف عصاااره)  

 (.9شد) هيم(جهت تزريق داخل صفاقي تهلوگريک

 سااعت  کيا  يها با فاصله زمان نمونه  يمبه تما

گرم  يليم 10با دوز  (1)(PTZ)تترازول لنيپنت قيپس ازتزر

د. يا ق گرديا عصاره با دوز مورد نظر تزرلوگرم، يبر ک

هاا   و ماوش انجام شد  يدرون صفاق به روشقات يتزر

 .(10)قارار گرفتناد   يسااعت ماورد بررسا    کيبه مدت 

 200 يهااا صااورت قاار  ه ن باايکاربامااازپ يدارو

د و ساپس  يه گرديته Carbagen يتجاربا نام   يمگر يليم

 شد.  يساز قيرق يولوژيزيسرم ف به وسيله

ر انتخاا   يا شرح زه بش يمورد آزما يها گروه

ن گروه ماده صرع يا يها به نمونه ،شاهدگروه ؛ ديدگر

به لوگرم يگرم بر ک يليم 10لن تترازول با دوز يپنت يزا

ق يااگااروه تزر، ديااق گرديااتزر يروش درون صاافاق

 پاس از ن گاروه  يا ا يهاا  به نمونه ،نيکاربامازپ يدارو

 50ن با دوز يکاربامازپ يدارو، تترازول لنيپنتافت يدر

، ق شاد يا بدن تزرلوگرم از وزن يازاء هر ک هب گرم  يليم

اه گال  يا گ يدروالکليا افت کننده عصاره هيدر يها گروه

 لنيپنتاا قيااپااس از تزرن گااروه يااا ياعضااا ؛بنفشااه

، 50 يباا دوزهاا   را اهيا گ يدروالکليعصاره ه ،تترازول

و  افات کردناد  يدرلاوگرم  يگرم بار ک  يليم 200و  100

بار اسااس    در واحد زمان  واناتيح يتشنج يها پاسخ

مرحلااه  ؛شاادند يبنااد ر طبقااهياابااه صااورت زه يااثان

است کاه در   يک زمان نهفتگيشامل  ،(عدم پاسخ)صفر

را نشااان  يچ گونااه واکنشاايهاا هااا وانياان ماادت حيااا

 دادند. يمن

منقاابش شاادن  ) کيااک، تشاانج تونياامرحلااه 

در تماام   ين مرحله انقباضاات عضاالن  ي: در ا(عضالت

حرکات ک )يمرحله دو، تشنج کلوند. يبدن مشاهده گرد

از شل شدن عضالت  ييها ن مرحله دورهيدر ا ؛(يپرش

صاورت  ه ش بزاو مشاهده شد. ماوج تشانج با   يو افزا

 د.يا پرش عضالت و چرخش بدن و سار مشااهده گرد  

ماوج   ؛(کيا کلون اا   کيا تون ) زهيا مرحله سه، تشنج ژنرال

صاورت  ه وان منتشر شاده و با  يتشنج در تمام بدن ح

صاورت  ه و شال شادن عضاالت با     يانقباضات ناگهان

 د.يوان مشاهده گرديدن بدن حيلرز متناو  و

 يق بسته آمارياز طرشده  يآور جمع يها داده

 يآماار  يهاا  و آزماون   22نسخه  يعلوم اجتماع يبرا

دو تجزيه و تحليل شد. يکا
. 

 

 ها افتهي

 نيانگيا دهاد کاه م   يمنشان  ريز 1 جدول جينتا

 200 يدر گاروه باا دوز مصارف    يدها  زمان عدم پاسخ

( بااالتر از هماه   37/1841نفشاه) گرم عصاره گل ب يليم

 ري( کمتاار از سااا25/26)شاااهدهااا و در گااروه  گااروه

                                           
1-Pentylenetetrazole 
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در  زيا ن کيمدت زمان تشنج تون نيانگيها است. م گروه

گاارم عصاااره گاال    يلاايم 200 يگااروه دوز مصاارف 

 شااهد ها و در گاروه   گروه ري( کمتر از سا12/7بنفشه)

در  کيا (.  در مدت زماان تشانج کلون  25/19بود) شتريب

گاارم عصاااره گاال    يلاايم 200 يوز مصاارفگااروه د

 يهاا  هاا و در گاروه   گروه ريتر از سا نيي( پا14بنفشه)

( 25/98گرم گال بنفشاه)   يليم 50( و دوز 26/98)شاهد

زماان تشانج    نيانگيا گاروه هاا اسات. م    ريباالتر از سا

 200 يدر گااروه دوز مصاارف  زياان کيااکلون کيااتون

 ري( کمتار از ساا  12/29گرم عصااره گال بنفشاه)    يليم

هاا باه    گاروه  هيا از بق شتريب شاهدها و در گروه  روهگ

(. در مدت زمان کل تشانج هام   37/65دست آمده است)

                           گاااااارم  يلاااااايم 200 يدر گااااااروه دوز مصاااااارف

هاا و در   گروه رياز سا کمتر( 25/50عصاره گل بنفشه)

گااروه هااا حاصاال شااده  هياااز بق شااتريب شاااهدگااروه 

 (.87/182است)

تفااوت گاروه عصااره گال      2جدول اس بر اس

باا   يده گرم در مدت عدم پاسخ يليم  50بنفشه با دوز 

دار باه   يمعن نيشاهد و کاربامازپ يها از گروه کي چيه

تنهاا   زيا ن کيو تشنج کلون کيدر تشنج تون .امديدست ن

 نيگااااروه بااااا گااااروه کاربامااااازپ  نيااااتفاااااوت ا

 ريااآن بااا گاروه شاااهد غ  تو تفاااو (p<01/0دار) يمعنا 

و زماان کال    کيا کلون کيا . در تشانج تون باود دار  يمعن

 50تشاانج تفاااوت گااروه عصاااره گاال بنفشااه بااا دوز  

دار  يو شاهد معن نيگرم با هر دو گروه کاربامازپ يليم

 (.p<05/0)بود

تفااوت  نشان دهنده آن است که  3ج جدول ينتا

گرم در مدت  يليم  100گروه عصاره گل بنفشه با دوز 

و باا   (p<05/0دار) يروه شاهد معنا با گ يده عدم پاسخ

اسات. در   اماده يدار به دست ن يمعن نيگروه کاربامازپ

گاروه   نيتنها تفاوت ا زين کيو تشنج کلون کيتشنج تون

 (p<05/0)و بااا گااروه شاااهد  نيبااا گااروه کاربامااازپ 

تفااوت گاروه    کيا کلون کيتشنج تون دردار است.  يمعن

گروه شاهد گرم با  يليم  100عصاره گل بنفشه با دوز 

دار  يمعنا  نيو باا گاروه کارباماازپ    (p<05/0)دار يمعن

حاصل نشده است. در زمان کال تشانج تفااوت گاروه     

گرم با هر دو گروه  يليم 100عصاره گل بنفشه با دوز 

 .(p<05/0)دار است يو شاهد معن نيکاربامازپ

  200تفاوت گروه عصااره گال بنفشاه باا دوز     

 ک،يمرحله تشنج تون ،يگرم در مدت عدم پاسخده يليم

و زمان کل تشانج  باا گاروه     کيکلون کيو تون کيکلون

دار به دسات آماده    يمعن نيشاهد و با گروه کاربامازپ

 قيا تاوان گفات تزر   يما  گري. به عبارت د(p<01/0)است

در همه مراحل  گرم يليم 200عصاره گل بنفشه با دوز 

بااوده   شاااهدو گااروه  نياثااربخش تاار از کاربامااازپ 

 . (4ل )جدواست

بنفشاه در   اهيحاصل از کاربرد عصاره گ جينتا

نشااان دهنااده کاااهش   يشاااهد و تجرباا  يهااا نمونااه

در  ياز حمالت تشانج  يناش ريدر مرگ و م يدار يمعن

 لاوگرم يبار ک  گارم  يلا يم 200کننده دوز  افتيگروه در

   عصاره بود.
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                                               ، عصاره نيکاربامازپافت کننده  يدرشاهد و   يپژوهش در گروه ها  ير هاين و انحراف استاندارد متغيانگي: م1جدول 

 ه(ي)بر اساس ثانگل بنفشه 

مدت زمان  -مرحله صفر  گروه

يعدم پاسخده  

مدت زمان  -کيمرحله 

کيتشنج تون  

مدت زمان -مرحله دوم

کيتشنج کلون  

مدت زمان  -مرحله سوم

کيک کلونيتشنج تون  

زمان کل تشنجمدت   

 انحراف ميانگين شاخص ها

 استاندارد

نيانگيم انحراف    

 استاندارد

 انحراف ميانگين

 استاندارد

انحراف    ميانگين

 استاندارد

 انحراف ميانگين

 استاندارد

نيکاربامازپ  25/66  17/7  75/15  28/1  5/61  03/7  62/53  5/3  87/130  21/10  

25/26 شاهد * 75/5  25/19  25/2  26/98  69/6  37/65  52/5  87/182  64/4  

گرم  يليم 50دوز 

بنفشهگل عصاره   

12/44  99/4  87/17  12/1  25/98  68/4  12/60  85/2  25/176  2/4  

گرم  يليم 100دوز 

 عصاره گل بنفشه

87/89  66/11  87/13  45/1  75/52  17/5  25/50  03/1  87/116  83/3  

گرم  يليم 200دوز 

 عصاره گل بنفشه

* 37/1841  72/65   *12/7  45/1  14 * 51/1   *12/29  81/1  
*25/50  83/1  

 (.p<05/0) شاهددار با گروه  ياختالف معن *

 (هي)بر اساس ثانر گروه هايگرم با سا يليم 50گروه عصاره گل بنفشه با دوز  يسه زوجيج مقاينتا:  2 جدول

 داري معنيسطح  خطاي انحراف استاندارد ها تفاوت ميانگين گروه ها گروه ها رهايمتغ

 -79/52 152/0 11/15 -125/22 کاربامازپين دهي مدت زمان عدم پاسخ -مرحله صفر 

 -79/12 245/0 11/15 87/17 شاهد

 53/0 01/0 78/0 12/2** کاربامازپين مدت زمان تشنج تونيک -مرحله يک

 -96/2 087/0 78/0 -37/1 شاهد

 21/31 001/0 72/2 75/36** کاربامازپين مدت زمان تشنج کلونيک-مرحله دوم

 -53/5 998/0 72/2 001/0 شاهد

 12/3 001/0 66/1 5/6** کاربامازپين مدت زمان تشنج تونيک کلونيک -مرحله سوم

 -62/8 003/0 66/1 -25/5** شاهد

 6/39 001/0 84/2 37/45** کاربامازپين مدت زمان کل تشنج

 -39/12 026/0 84/2 -62/6* شاهد

   (01/0(p< **(05/0(p<*
 

 

 (هي)بر اساس ثان ر گروه هايگرم با سا يليم 100گروه عصاره گل بنفشه با دوز  يسه زوجيج مقاي: نتا3 جدول
 

 داري سطح معني خطاي انحراف استاندارد ها تفاوت ميانگين گروه ها متغيرها

 127/0 11/15 63/23 کاربامازپين دهي مدت زمان عدم پاسخ -مرحله صفر 

 001/0 11/15 63/63** شاهد

 022/0 78/0 -87/1* کاربامازپين مدت زمان تشنج تونيک -مرحله يک

 001/0 78/0 -37/5** شاهد

 003/0 72/2 -75/8** کاربامازپين مدت زمان تشنج کلونيک-مرحله دوم

 001/0 72/2 -5/45** شاهد

 052/0 66/1 -37/3 کاربامازپين مدت زمان تشنج تونيک کلونيک -مرحله سوم

 001/0 66/1 -12/15** شاهد

 001/0 84/2 -14** کاربامازپين مدت زمان کل تشنج

 001/0 84/2 -2/66** شاهد

(01/0(p<**       (05/0(p<*
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 ه(ي)بر اساس ثانر گروه هايگرم با سا يليم 200گروه عصاره گل بنفشه با دوز  يسه زوجيج مقاي: نتا 4 جدول

 داري معني سطح خطاي انحراف استاندارد ها ينتفاوت ميانگ گروه ها رهايمتغ

 نيکاربامازپ يمدت زمان عدم پاسخده -مرحله صفر 
**125/1775 11/15 001/0 

 001/0 11/15 125/1815** شاهد

 نيکاربامازپ کيمدت زمان تشنج تون -کيمرحله 
**62/8- 78/0 001/0 

 001/0 78/0 -12/12** شاهد

 نيکاربامازپ کيتشنج کلونمدت زمان -مرحله دوم
**5/47- 72/2 001/0 

 001/0 72/2 -25/84** شاهد

 نيکاربامازپ کيک کلونيمدت زمان تشنج تون -مرحله سوم
**5/24- 66/1 001/0 

 001/0 66/1 -25/36** شاهد

 نيکاربامازپ مدت زمان کل تشنج
**62/80- 84/2 001/0 

 001/0 84/2 -62/132** شاهد

      (01/0(p<**       (05/0(p<*            

 

 

 بحث

درمااان صاارع و   يدر حااال حاضاار باارا 

 ياز داروها ياز آن از انواع مختلف يتشنجات ناش

 ي. از جملااه داروهاااشااود ياسااتفاده ماا يمياييشاا

،  ينتااوئ ي، فناا ينمعااروف ضااد صاارع کاربامااازپ

باشاند.   يما  يداسا  يک، والپروئيازپام، ديتالفنوبارب

 يمياييشا  يداروها يگرا مانند دداروه ينمصرف ا

باشااد.  يماا يعوارضاا يخااود دارا هبااه نوباا ياازن

متعاادد جهاات کنتاارل  يرغاام وجااود داروهااا يعلاا

 ياه باه کل  يماراندرصد ب 30هنوز  ي،حمالت تشنج

مقااوم باوده، حماالت در     يدارو درمان يها روش

رغام   يهم عل يهدرصد بق 70شود.  يها کنترل نم آن

 يو جاد  يعواسته شاکنترل حمالت با عوارض ناخ

مسااله   يان ضد صرع روبرو هستند که ا يداروها

و اخااتالل در درمااان   يموجااب کاااهش همکااار  

اياان پااژوهش بااا هاادف بررسااي تااأثيرات  گااردد  يماا

ضدتشنجي گياه گل بنفشه در مادل حياواني تشانج در    

 .مقايسه با کاربامازپين صورت گرفت

ک يا ولوژيزيت فيا ک فعاليا ن يعملکرد کاربامازپ

هماراه   يفراوان يه دوز است که با اثرات جانبوابسته ب

ه نشان دادناد  ا   ها قياز تحق ياريبسنتايج خواهد بود. 

 نندة ناوروني پاس     اربامازپين به عنوان مادة حفاظت

ز در يا اه بنفشاه ن يگ نمايد. يمهاي تشنجي عمل  از حمله

ار مناساب  يبسا  ياي اه دارويا ک گيبه عنوان  يطب سنت

 ياديااتشاانج اسااتفاده زضااد بخااش، ضااد درد و  آرام

 يعاات طبااق رايبنفشااه از نظاار طب (. 11داشااته اساات)

سارد و مرطاو  اسات و از نظار      يطاب سانت   يحکما

باشاد و عطاش،    يما خوا  معتقدند که مساهل صافرا   

دهاد.   يما  نيگرم و خفقاان را تساک   يحدت خون، تبها

 يهاا  يو نااراحت  يزکاام، سارفه و سارماخوردگ    يبرا

دن گال  ييه نافع است. بويمعده و کبد و طحال و درد کل

نکته مهام در کااربرد    (.12)آور است تازه بنفشه خوا 
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ل يا ن دلين دوز مناسب است، به همييتع يياهان دارويگ

گرم  يليم 200و  100، 50ر سه دوز ين مطالعه تأثيدر ا

اه گال بنفشاه در   يگ يدروالکليلوگرم از عصاره هيبر ک

تتارازول  لن يق پنتا يتزر ياز القا يدرمان تشنجات ناش

ن پااژوهش نشااان داد کااه در يااج ايشااد. نتااا يبررساا

اه گل بنفشاه در زماان   يگ يدروالکليمجموع، عصاره ه

داشاته   يت درماان يشروع و مدت زماان تشانج خاصا   

ق يا ن عصاره آستانه شاروع تشانج را باه تعو   ياست. ا

ن يااتشانج در ا  يابيا ارز يرهاا يانادازد و تماام متغ   يما 

 يجاه کلا  يدهد. نت يمخود قرار  کنترلش را تحت يآزما

ت ياه خاصا ين گيا يدروالکليدارد که عصاره ه يمان يب

اه گال بنفشاه   يا گ ياصال  يهاا  بيترک دارد. يضدتشنج

ل يااهااا، فن نيدها، کوماااريياان، فالونوين، روتاايساااپون

دها و ياادها اساات. فالوونوئياادها و ترپنوئيااپروپانوئ

و ن يازپيا ، بنزودGABAAرناده  ين ها باا محال گ  يکومار

دهناد کاه    يما نشاان  واکانش   يونيا ختلاف  م يها کانال

 ياريباشد. بسا  يمضد تشنج  يصناع ياهداف داروها

بااات گرفتااه شااده از يو ترک يباايترک ياز عصاااره هااا

، حفاظاات از يضااد التهاااب يهااا تياااه فعاليااعصاااره گ

ت شناخت دارناد کاه در درماان    يو تقو يستم عصبيس

اه مرباو،  ين گيا ييخوا  دارو (.13)د استيصرع مف

د ياسا  30حادود   يدارا يا چناد حلقاه   يهاا  نيتئبه پرو

اه گال بنفشاه   يا موجود در گ يدهايفالونوئنه است. يام

از عوامال مهام    يعالوه بر اثر ضد التها  و ضاد درد 

ن يتار  جيا از را يکي (.14)اه استيو معرو گ ير مدريتأث

باشاد.   يلن تترازول ما يپنت يشگاهيآزما ياز مواد تشنج

گابا است که با  يها رندهيگ ستيلن تترازول آنتاگونيپنت

جااه يشااده و در نت يمهااار گابااا مااانع از مهااار نااورون

د و به دنبال آن تشنج به ابي يمش يافزا يت نورونيفعال

ام از يا با مهار انتقاال پ  PTZدر واقع  (.15)ديآ يوجود م

 يشاود و داروهاا   يما جاد تشانج  يرنده موجب اين گيا

اثار  ن باا  يارباماازپ موجاود هام چاون ک    يضد تشانج 

ت يا رناده دارد منجار باه تقو   ين گيا ا که بار  يستيآگون

از آن شااده و موجااب ساارکو  تشاانج    اميااانتقااال پ

 يرياه گل بنفشه بار جلاوگ  ين پژوهش گيشود. در ا يم

موجود  يدهايمؤثر بود. فالونوئ PTZاز  ياز تشنج ناش

ن متصال  يازپيا بنزود يها رندهياه گل بنفشه بر گيدر گ

ش ورود يق موجاب افازا  يا طر نيشود و احتمااًل از ا يم

سام  يد مکانيشود که شا يمکلر  يها ق کاناليکلر از طر

مقابلاه باا    يگال بنفشاه بارا    ياثار ضدتشانج   ياحتمال

 باا و همکاران  ياقبال  (.16)باشد PTZاز  يتشنجات ناش

 Foeniculum مطالعه اثرات ضد صارع اساانس و عصااره   

vulgare هاااي  باار روي مااوش بااا اسااتفاده از روشPTZ 

 يوجااود برخاا يياااهااان دارويکااه در گ نشااان دادنااد

ر باار عملکاارد يثأقااادر اساات بااا تاا  فاارار هااا بيااترک

 يها تيدر کاهش فعال يثرؤنقش م يحرکت يها رونون

ق حاضار مطابقات   يا داشته باشاند کاه باا تحق    يتشنج

 (. 17دارد)

در صااداقت و همکاااران مشااابه طاارح حاضاار 

نااه اه دايساا يان داشااتند کااه عصاااره الکلاايااب يقاايتحق

موجاود شادت    ييايميش يها بيتواند بر اساس ترک يم

باا  ن حاال  يدر ع(. 18)را کاهش دهد يتشنج يرفتارها

 دهايو فالونوئ کيليسيدساليمشتقات استوجه به وجود 

تار شادن    روشان  يبارا  اه ين گيا يها قسمت يمدر تما
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از باه  يا اه گال بنفشاه ن  يا گ يسم اثار ضاد تشانج   يمکان

 د.وجود دار يشتريب يها همطالع

 

 يريگ جهينت

رسد  يمج به دست آمده به نظر يبا توجه به نتا

لااوگرم عصاااره يگاارم باار ک يلاايم 200ر دوز يکااه تااأث

مراحال تشانج و   کنتارل  اه گل بنفشه بر يگ يدروالکليه

ساات ا ر گروههااايتاار از سااا زمااان کاال تشاانج مطلااو 

ر در يزان مرگ و ميهم نشان داد که م يجانب يها افتهي

ق عصاره گل بنفشاه باا   يگرم تزر يليم 200گروه دوز 
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Abstract 

Background and Aim: Currently, various drugs are used to treat epilepsy and seizures, which 

in turn, have side effects and, in the long run, cause drug resistance. In traditional medicine, 

violet plant (Viola odorata) is recommended for the treatment of seizure. The aim of this study 

was to evaluate the antinociceptive effects of violet flowers in animal models of seizure 

compared to carbamazepine. 

 
Methods: In the present experimental study, 40 rat mice were used in five groups of eight. 
Hydroalcoholic extract of violet flower was diluted with physiological serum. Experimental 
groups included: control group and four treatment groups receiving carbamazepine and extract 
of violet flowers at doses of 50, 100 and 200 mg / kg by intraperitoneal method one hour before 
injection of pentylenetetrazole. Subsequently, non-response factors of the animal, duration of 
tonic seizure, clonic seizure, generalized seizure, total seizure and mortality rate was 
determined.  Data were analyzed using multivariate and one-way ANOVA using statistical 
package for social sciences version 22 and chi-square test. 
 
Results: Violet flower extract at dose of 50 mg / kg was significantly different in the tonic-clonic 
stage and at the time of total seizure in the control group. However, there was a significant 
difference in the injections of 100 and 200 mg / kg in all stages with the control group (p <0.05). 
The mortality rate in the 200 mg / kg dose of vinegar extract was significantly lower than other 
experimental groups. 
 
Conclusion: The hydroalcoholic extract of violet flowers in at dose of 200 mg / kg was 
proposed as an effective and effective drug in the prevention of seizure in the animal model. 
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