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چکيده
زمينه و هدف :امروزه براي درمان صرع و تشنجات ناشي از آن ،داروهاي شيميايي مختلفي استفاده ميشود که مصرف اين داروهاا
نيز به نوبه خود داراي عوارضي ميباشند و در مصرف طوالني مدت سبب بروز مقاومت دارويي ميشوند .در طاب سانتي گيااه گال
بنفشه) (Viola odorataدر درمان تشنج توصيه شده است .اين پژوهش با هدف بررسي تأثيرات ضدتشنجي گيااه گال بنفشاه در مادل
حيواني تشنج در مقايسه با کاربامازپين صورت گرفت.
روش بررسي :در اين مطالعه تجربي از  40سر موش آزمايشگاهي در پنج گروه هشت تايي استفاده شد .عصاره هيدروالکلي گياه گل
بنفشه پس از تهيه با سرم فيزيولوژي رقيق شد .گروههاي آزمايشي شامل؛ گروه شاهد و چهار گاروه تيمااري بودناد کاه باه ترتياب
داروي کاربامازپين و عصاره گياه گل بنفشه با دوزهاي  100 ،50و  200ميليگرم بر کيلوگرم را به روش درون صافاقي ياک سااعت
قبل از تزريق پنتيلن تترازول دريافت کردند و فاکتورهاي عدم پاسخدهاي حياوان ،مادت زماان تشانج تونياک ،تشانج کلونياک ،تشانج
ژنراليزه ،کل تشنج و درصد مرگ و مير بررسي شدند .دادهها با استفاده از روش تحليل واريانس چند متغيره و تک متغيره از طرياق
بسته آماري براي علوم اجتماعي نسخه  22و آزمون کاي دو تجزيه و تحليل شدند.
يافتهها :عصاره گياه گل بنفشه با دوز  50ميليگرم بر کيلوگرم تنها در مرحله تونيک کلونيک و در زماان کال تشانج باا گاروه شااهد
تفاوت معنيدار داشت .در حالي که در تزريقهاي  100و  200ميليگرم بر کيلوگرم در همه مراحل با گروه شاهد تفااوت معنايدار باه
دست آمد( .)p<0/05ميزان مرگ و مير در گروه دوز  200ميليگرم بر کيلوگرم تزريق عصاره گياه گال بنفشاه باا سااير گاروه هااي
تجربي کاهش معنيداري نشان داد.
نتيجهگيري :عصاره هيدروالکلي گياه گل بنفشه در دوز  200ميليگرم بر کيلوگرم را به عنوان دارويي پيشنهادي و مؤثر در جلوگيري
از تشنج در مدل حيواني معرفي نمود.
واژههاي کليدي :تشنج ،گياه گل بنفشه ،کاربامازپين ،پنتيلن تترازول ،موش

*نويسنده مسئول :مهرداد مدرسي ،اصفهان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اصفهان (خوراسگان)  ،گروه فيزيولوژي
Email: mehrdad_modaresi@hotmail.com
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مهرداد مدرسي و همکاران

بيماران به کليه ي روشهاي دارو درماني مقاوم بوده،

مقدمه

ناشي از تخليه غير طبيعي نورونهاي مغزي است کاه

عليرغم کنترل حمالت با عوارض ناخواساته شاايع و

از يک منطقه شروع شده و به ساير بخشها گساترش

جدي داروهاي ضد صرع روبرو هستند ،که اين مسأله

مييابد و بسته به ميزان و چگونگي انتشاار آن تظااهر

موجاااب کااااهش همکااااري و اخاااتالل در درماااان

باليني متفاوتي بروز ميکناد .اغلاب تشانجهاا باين 30

ميگردد( .)3داروهاي مورد استفاده در درمان تشانج،

ثانيه تا  2دقيقه طول ميکشد .اين بيماري ياک اخاتالل

داراي طيف وسيعي از عاوارض جاانبي مانناد؛ آسايب

مزمن ،اغلب پيشرونده و به صاورت غيار قابال پايش

کبدي ،اختالالت خوني ،تورم غدد لنفاوي ،واکنشهااي

بينااي اساات .تشاانج يکااي از عمااوميتاارين مشااکالت

آلرژيک ،تضعيف حافظه ،سردرد ،تب ،خستگي مفار،،

نورولوژيکي جهان در تماام اعصاار باوده کاه ناوعي

گيجي و خوا آلودگي ميباشند کاه باعاث محادوديت

ناااتواني و وابسااتگي را بااراي فاارد بااه دنبااال دارد و

استفاده آنها در بيماران ميشود( .)4کاربامازپين يکي

تواناييها و عملکرد وي را تحت تاأثير قارار مايدهاد.

از پر مصرف ترين داروهااي ضاد صارع باه حساا

سومين اختالل عصابي شاايع بعاد از ساکته مغازي و

ميآيد ،از نظر تئوري به دنبال القاي آنزيم هاي کبادي،

بيماري آلزايمر ميباشد .شايوع اخاتالل در رده ساني

مصرف اين دارو ميتواند منجر به تغييرات متاابوليکي

کودکان بيشتر از بزرگساالن ميباشد که منجر به افت

از جمله افزايش چربيهااي بادن و در نتيجاه افازايش

تحصيلي و رؤياهااي روزاناه غيار قابال توصايف در

خطر ابتال به آترواسکلروز زودرس شود .با توجه باه

سنين مدرساه ماي شاود( .)1عاواملي از جملاه کمباود

اين که در طي تحقيقهاي وسيع و متعاددي کاه انجاام

اکسيژن ،کمباود گلاوکز خاون ،کمباود کلسايم خاون،

گرفته ثابت شده است که فرايند آترواسکلروز از همان

آلکالوز خوني ،احتباس مايعات در بدن ،کمباود خاوا

دوران جنيني و کودکي شاروع مايشاود و حاذف ياا

و بعضي از داروها ،تحريک نوروني را تشديد کارده و

تغيير در عوامل مساعد يا تشديد کننده ميتواند جلوي

باعث تشنج ميشود( .)2در حال حاضار باراي درماان

اين فرآيند پاتولوژيکي را بگيرد(.)5

صارع و تشاانجهااي ناشاي از آن از اناواع مختلفاي از

طبيعت منبعي غني از گونههاي گياهااني اسات

داروهاااي شايميايي اسااتفاده مايشااود .مصاارف ايان

که تاکنون براي درمان انواع بيماريهاا باه کاار رفتاه

داروها مانند ديگر داروهاي شيميايي نيز به نوبه خاود

است .گياهان دارويي در کنترل و درمان بيماريهاا از

داراي عوارضي ميباشد .علاي رغام وجاود داروهااي

قرنها پيش مورد استفاده پزشاکي باودهاناد و اثارات

متعدد جهت کنترل حمالت تشانجي ،هناوز  30درصاد

درماني مناسب همراه با عوارض جانبي کمتر آنهاا در
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تشنج ،رويداد نهايي اخاتالل عملکارد مغازي و

حمالت آنهاا کنتارل نمايشاود 70 .درصاد بقياه هام

تأثير ضدتشنجي گياه گل بنفشه در مدل حيواني تشنج

طول سالهاي متمادي به اثبات رسيده اسات .اماروزه

روش بررسي

پرداختن به گياهاان داروياي قسامتي از سياساتهااي

بالب سي با وزن تقريبي  25تا  30گرم خريداري شاده

دارويااي سااازمان بهداشاات جهاااني اساات( .)6يک اي از

از انساااتيتو تحقيقااااتي پاساااتور کااارج انجاااام شااد.

گياهاني که کم و بيش در طاب سانتي ماورد اساتفاده

حيوان هاي مورد آزمايش در اتاقي با دما و روشانايي

علمايViola odorata

طبيعي نگهداري شده و به طور آزاداناه باه آ و غاذا

است .در تمامي قسمتهاي بنفشه ساه رنام مشاتقات

دسترسي داشتند .جهت سازگاري نمونههاا باا محايو

اسيدساليسيليک و فالونوئيدها وجود دارد .در هناد از

دو هفته پس از اساتقرار ماوشهاا در اتااو حيواناات،

بنفشه به عناوان معارو و باراي کااهش تاب اساتفاده

عمليات آزمايشگاهي بر روي آن ها انجام شاد .از هار

ماايشااود( .)7باار اساااس طااب ساانتي ايااران تمااامي

مااوش تنهااا در يااک آزمااايش اسااتفاده شااد .تمااام

قسمتهاي بنفشه از جملاه بارگ ،گال ،داناه ،ريشاه و

آزمايشها بين سااعت  9تاا  17صاورت گرفات .کلياه

سرشاخه هاي گلدار مصرف دارويي دارند .طبيعت گل

اصااول اخالق اي مطااابق بااا اصااول کااار بااا حيوانااات

بنفشااه مرطااو  ،تنااد ،ساارد و تلااخ اساات و داراي

آزمايشگاهي مصو دانشگاه رعايت شد ماورد تأيياد

ويژگيهاايي چاون؛ ضاد التهاا  ،خلاو آور ،محار ،

کميته اخاالو در پاژوهشهااي زيسات پزشاکي قارار

ادرارآور ،ضاااد توماااور ،ضاااد رماتسااايم ،ملاااين،

گرفت.

قرار ميگيارد گيااه بنفشاه باا ناام

ضدميکرو  ،معرو ،مسهل ،بيحس کننده ،آرامبخاش،

در اين مطالعه تجربي از  40سر موش استفاده

خوا آور ،ضدتشنج ،تثبيت کننده ديواره مويرگ هاا و

گرديد جهت انجام آزمايش ها حيوان هاا باه  5گاروه 8

تصفيه کننده خون است ( .)8با توجه به اين کاه صارع

تايي تقسيم شده و پس از توزين و شمارهگاذاري هار

يکي از بيماريهاي مهم عصبي است و همچنين اهميت

گروه داخل قفس جداگانه نگهداري شدند.

مطالعه در مورد آن و نظر به ايان مساأله کاه تااکنون

جهت تهيه عصاره هيادروالکلي باا اساتفاده از

مطالعهاي در رابطه با مصرف گياه دارويي گل بنفشاه

آسيا گياه خشک شده را پاودر نماوده و  40گارم از

را با يک داروي سنتتيک روي کاهش عاليم تشنج يافت

اين پودر را درون ياک ارلان اساتريل قارار داده و 40

نشاااااده اسااااات .ايااا ان پاااااژوهش باااااا هااااادف

سيسي الکل اتيليک به آن اضافه گرديد و به مادت 24

بررسي تأثيرات ضد تشنجي گياه گال بنفشاه در مادل

ساعت در محيو خناک قارار داده ،پاس از ياک شابانه

حي اواني تشاانج در مقايسااه بااا کاربامااازپين صااورت

روز با استفاده از دستگاه شيکر مجدداً محتويات ارلن

گرفت.

به مدت  5دقيقه کامالً مخلو ،گردياد .در ايان مرحلاه
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داروهاي با منشاء گياهي گسترش زياادي يافتاهاناد و

اين مطالعه تجربي بار روي ماوش هااي ناژاد

مهرداد مدرسي و همکاران

وسيله روتاري الکل موجود در محلول تخليه گرديده و

ثانيااه بااه صااورت زياار طبقااهبناادي شاادند؛ مرحلااه

سپس با سرم فيزيولوژي رقيقساازي انجاام شاد .باا

صفر(عدم پاسخ) ،شامل يک زمان نهفتگي است کاه در

محاسبه مقدار باقيماناده عصااره در محلاول ،غلظات

اي ان ماادت حي اوانهااا ه ايچ گونااه واکنش اي را نشااان

عصاره در محلول مادر مشاخص گردياده و دوزهااي

نميدادند.

مختلااف عصاااره(  100 ، 50و  200ميلاايگاارم باار
کيلوگرم)جهت تزريق داخل صفاقي تهيه شد(.)9

مرحلااه يااک ،تشاانج تونيااک (منقاابش شاادن
عضالت) :در اين مرحله انقباضاات عضاالني در تماام

به تمامي نمونهها با فاصله زماني ياک سااعت

بدن مشاهده گرديد .مرحله دو ،تشنج کلونيک (حرکات

پس ازتزريق پنتيلن تترازول( )1()PTZبا دوز  10ميليگرم

پرشي)؛ در اين مرحله دورههايي از شل شدن عضالت

بر کيلوگرم ،عصاره با دوز مورد نظر تزرياق گردياد.

و افزايش بزاو مشاهده شد .ماوج تشانج باه صاورت

تزريقات به روش درون صفاقي انجام شد و ماوشهاا

پرش عضالت و چرخش بدن و سار مشااهده گردياد.

به مدت يک سااعت ماورد بررساي قارار گرفتناد(.)10

مرحله سه ،تشنج ژنراليازه ( تونياکاا کلونياک)؛ ماوج

هاااي 200

تشنج در تمام بدن حيوان منتشر شاده و باه صاورت

ميليگرمي با نام تجاري  Carbagenتهيه گرديد و ساپس

انقباضات ناگهاني و شال شادن عضاالت باه صاورت

به وسيله سرم فيزيولوژي رقيقسازي شد.

متناو و لرزيدن بدن حيوان مشاهده گرديد.

داروي کاربامااازپين بااه صااورت قاار

گروههاي مورد آزمايش به شرح زيار انتخاا
گرديد؛ گروه شاهد ،به نمونههاي اين گروه ماده صرع
زاي پنتيلن تترازول با دوز  10ميليگرم بر کيلوگرم به

دادههاي جمعآوري شده از طريق بسته آماري
براي علوم اجتماعي نسخه  22و آزماونهااي آمااري
.

کاي دو تجزيه و تحليل شد.

روش درون صاافاقي تزريااق گرديااد ،گااروه تزريااق
داروي کاربامازپين ،به نمونههااي ايان گاروه پاس از

يافتهها

دريافت پنتيلن تترازول ،داروي کاربامازپين با دوز 50

نتايج جدول  1زير نشان ميدهاد کاه مياانگين

ميليگرم به ازاء هر کيلوگرم از وزن بدن تزرياق شاد،

زمان عدم پاسخدهاي در گاروه باا دوز مصارفي 200

گروههاي دريافت کننده عصاره هيادروالکلي گيااه گال

ميليگرم عصاره گل بنفشاه( )1841/37بااالتر از هماه

بنفشااه؛ اعضاااي اياان گااروه پااس از تزريااق پنتاايلن

گااروههااا و در گااروه شاااهد( )26/25کمتاار از ساااير

تترازول ،عصاره هيدروالکلي گيااه را باا دوزهااي ،50
 100و  200ميلي گرم بار کيلاوگرم دريافات کردناد و
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پس از صاف کردن نمونه به وسايله کاغاذ واتمان ،باه

پاسخهاي تشنجي حيوانات در واحد زمان بار اسااس

تأثير ضدتشنجي گياه گل بنفشه در مدل حيواني تشنج

گااروه دوز مصاارفي  200ميلاايگاارم عصاااره گاال

گروه عصاره گل بنفشه با دوز  100ميليگرم در مدت

بنفشه( )7/12کمتر از ساير گروهها و در گاروه شااهد

عدم پاسخدهي با گروه شاهد معنايدار( )p>0/05و باا

بيشتر بود( .)19/25در مدت زماان تشانج کلونياک در

گروه کاربامازپين معنيدار به دست نياماده اسات .در

گااروه دوز مصاارفي  200ميلاايگاارم عصاااره گاال

تشنج تونيک و تشنج کلونيک نيز تنها تفاوت اين گاروه

بنفشه( )14پايين تر از ساير گروههاا و در گاروههااي

بااا گااروه کاربامااازپين و بااا گااروه شاااهد()p>0/05

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

معنيدار است .در تشنج تونيک کلونياک تفااوت گاروه

باالتر از ساير گاروه هاا اسات .مياانگين زماان تشانج

عصاره گل بنفشه با دوز  100ميليگرم با گروه شاهد

تونيااک کلونيااک نيااز در گااروه دوز مصاارفي 200

معنيدار( )p>0/05و باا گاروه کارباماازپين معنايدار

ميليگرم عصااره گال بنفشاه( )29/12کمتار از سااير

حاصل نشده است .در زمان کال تشانج تفااوت گاروه

گروه ها و در گروه شاهد بيشتر از بقياه گاروههاا باه

عصاره گل بنفشه با دوز  100ميليگرم با هر دو گروه

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

کاربامازپين و شاهد معنيدار است(.)p>0/05

در گااااااروه دوز مصاااااارفي  200ميلااااايگاااااارم

تفاوت گروه عصااره گال بنفشاه باا دوز 200

عصاره گل بنفشه( )50/25کمتر از ساير گروههاا و در

ميليگرم در مدت عدم پاسخدهي ،مرحله تشنج تونيک،

گااروه شاااهد بيشااتر از بقياه گااروه هااا حاصاال شااده

کلونيک و تونيک کلونيک و زمان کل تشانج باا گاروه

است(.)182/87

شاهد و با گروه کاربامازپين معنيدار به دسات آماده

بر اساس جدول  2تفااوت گاروه عصااره گال

است( .)p>0/01به عبارت ديگر مايتاوان گفات تزرياق

بنفشه با دوز  50ميليگرم در مدت عدم پاسخدهي باا

عصاره گل بنفشه با دوز  200ميليگرم در همه مراحل

هيچ يک از گروههاي شاهد و کاربامازپين معنيدار باه

اثااربخش تاار از کاربامااازپين و گااروه شاااهد بااوده

دست نيامد .در تشنج تونيک و تشنج کلونيک نياز تنهاا

است(جدول .)4

تفاااااوت اياا ان گااااروه بااااا گااااروه کاربامااااازپين

نتايج حاصل از کاربرد عصاره گياه بنفشاه در

معنايدار( )p>0/01و تفاااوت آن بااا گاروه شاااهد غيار

نمونااههاااي شاااهد و تجربااي نشااان دهنااده کاااهش

معنيدار باود .در تشانج تونياک کلونياک و زماان کال

معنيداري در مرگ و مير ناشي از حمالت تشانجي در

تشاانج تفاااوت گااروه عصاااره گاال بنفشااه بااا دوز 50

گروه دريافت کننده دوز  200ميلايگارم بار کيلاوگرم

ميليگرم با هر دو گروه کاربامازپين و شاهد معنيدار

عصاره بود.

بود(.)p>0/05
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گروهها است .ميانگين مدت زمان تشنج تونيک نياز در

نتايج جدول  3نشان دهنده آن است که تفااوت

مهرداد مدرسي و همکاران

جدول  :1ميانگين و انحراف استاندارد متغير هاي پژوهش در گروه هاي شاهد و دريافت کننده کاربامازپين ،عصاره
گل بنفشه (بر اساس ثانيه)
مرحله صفر  -مدت زمان

گروه

مرحله يک -مدت زمان

عدم پاسخدهي

کاربامازپين

تشنج تونيک
ميانگين

انحراف

استاندارد

دوز  50ميلي گرم

ميانگين

تشنج تونيک کلونيک

انحراف

استاندارد

ميانگين

استاندارد

انحراف

انحراف

ميانگين

استاندارد

استاندارد

66/25

7/17

15/75

1/28

61/5

7/03

53/62

3/5

130/87

10/21

26/25

5/75

19/25

2/25

98/26

6/69

65/37

5/52

182/87

4/64

44/12

4/99

17/87

1/12

98/25

4/68

60/12

2/85

176/25

4/2

*

شاهد

تشنج کلونيک

مرحله سوم -مدت زمان

عصاره گل بنفشه
دوز  100ميلي گرم

11/66

89/87

1/45

13/87

5/17

52/75

1/03

50/25

3/83

116/87

عصاره گل بنفشه
*

دوز  200ميلي گرم

65/72

1841/37

*7/12

* 14

1/45

*29/12

1/51

*

50/25

1/81

1/83

عصاره گل بنفشه

* اختالف معني دار با گروه شاهد (.)p>0/05
جدول  : 2نتايج مقايسه زوجي گروه عصاره گل بنفشه با دوز  50ميلي گرم با ساير گروه ها(بر اساس ثانيه)
متغيرها
مرحله صفر  -مدت زمان عدم پاسخدهي
مرحله يک -مدت زمان تشنج تونيک
مرحله دوم-مدت زمان تشنج کلونيک
مرحله سوم -مدت زمان تشنج تونيک کلونيک

گروه ها

گروه ها

تفاوت ميانگينها

خطاي انحراف استاندارد

سطح معنيداري

کاربامازپين

-22/125

15/11

0/152

-52/79

شاهد

17/87

15/11

0/245

-12/79

**

0/78

0/01

0/53

2/12

کاربامازپين
شاهد

-1/37

0/78

0/087

-2/96

کاربامازپين

**36/75

2/72

0/001

31/21

شاهد

0/001

2/72

0/998

-5/53

**

1/66

6/5

کاربامازپين

**

شاهد
کاربامازپين

مدت زمان کل تشنج

شاهد

3/12

0/001

-5/25

1/66

0/003

-8/62

**45/37

2/84

0/001

39/6

*

2/84

-6/62

-12/39

0/026

(*(p<0/05( **(p<0/01
جدول  :3نتايج مقايسه زوجي گروه عصاره گل بنفشه با دوز  100ميلي گرم با ساير گروه ها (بر اساس ثانيه)
متغيرها
مرحله صفر  -مدت زمان عدم پاسخدهي
مرحله يک -مدت زمان تشنج تونيک
مرحله دوم-مدت زمان تشنج کلونيک

گروه ها

تفاوت ميانگينها

خطاي انحراف استاندارد

سطح معنيداري

کاربامازپين

23/63

15/11

0/127

شاهد

63/63

15/11

0/001

کاربامازپين

*-1/87

0/78

0/022

شاهد

**

0/78

کاربامازپين

**

شاهد
مرحله سوم -مدت زمان تشنج تونيک کلونيک

کاربامازپين
شاهد

مدت زمان کل تشنج

کاربامازپين
شاهد
(**(p<0/01

436

**

-5/37
-8/75

**

2/72

0/001
0/003

-45/5

2/72

0/001

-3/37

1/66

0/052

**

-15/12

1/66

**

2/84

-14

**

-66/2

2/84

0/001
0/001
0/001

(*(p<0/05
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شاخص ها

ميانگين

انحراف

مرحله دوم-مدت زمان

مدت زمان کل تشنج

تأثير ضدتشنجي گياه گل بنفشه در مدل حيواني تشنج

جدول  : 4نتايج مقايسه زوجي گروه عصاره گل بنفشه با دوز  200ميلي گرم با ساير گروه ها(بر اساس ثانيه)
متغيرها

گروه ها

مرحله صفر  -مدت زمان عدم پاسخدهي

کاربامازپين

مرحله دوم-مدت زمان تشنج کلونيک
مرحله سوم -مدت زمان تشنج تونيک کلونيک

1775/125

15/11

0/001

شاهد

1815/125

15/11

0/001

کاربامازپين

-8/62

0/78

0/001

شاهد

-12/12

0/78

0/001

کاربامازپين

-47/5

2/72

0/001

شاهد

-84/25

2/72

0/001

کاربامازپين

-24/5

1/66

0/001

-36/25

1/66

0/001

-80/62

2/84

0/001

-132/62

2/84

0/001

**
**

شاهد
مدت زمان کل تشنج

کاربامازپين
شاهد

**

**

**
**

**
**
**
**

(**(p<0/01

(*(p<0/05

ضدتشنجي گياه گل بنفشه در مادل حياواني تشانج در

بحث

در حااال حاضاار بااراي درمااان صاارع و

مقايسه با کاربامازپين صورت گرفت.

تشنجات ناشي از آن از انواع مختلفي از داروهاي

عملکرد کاربامازپين ياک فعاليات فيزيولوژياک

ش ايميايي اسااتفاده م ايشااود .از جملااه داروهاااي

وابسته به دوز است که با اثرات جانبي فراواني هماراه

معااروف ضااد صاارع کاربامااازپين  ،فناي تااوئين ،

خواهد بود .نتايج بسياري از تحقيقها نشان دادناد اه

فنوباربيتال ،ديازپام ،والپروئيک اسايد مايباشاند.

اربامازپين به عنوان مادة حفاظت نندة ناوروني پاس

مصرف اين داروها مانند ديگر داروهاي شايميايي

از حملههاي تشنجي عمل مينمايد .گياه بنفشاه نياز در

نيااز بااه نوب اه خااود داراي عوارض اي م ايباشااد.

طب سنتي به عنوان يک گيااه داروياي بسايار مناساب

عل ايرغاام وجااود داروهاااي متعاادد جهاات کنتاارل

آرامبخااش ،ضااد درد و ضااد تشاانج اسااتفاده زي اادي

حمالت تشنجي ،هنوز  30درصد بيماران باه کلياه

داشااته اساات( .)11بنفشااه از نظاار طبيعاات طبااق راي

روشهاي دارو درماني مقااوم باوده ،حماالت در

حکماي طاب سانتي سارد و مرطاو اسات و از نظار

آنها کنترل نميشود 70 .درصد بقيه هم عليرغام

خوا

معتقدند که مساهل صافرا مايباشاد و عطاش،

کنترل حمالت با عوارض ناخواسته شايع و جادي

حدت خون ،تبهاي گرم و خفقاان را تساکين مايدهاد.

داروهاي ضد صرع روبرو هستند که ايان مسااله

براي زکاام ،سارفه و سارماخوردگي و نااراحتيهااي

موجااب کاااهش همکاااري و اخااتالل در درمااان

معده و کبد و طحال و درد کليه نافع است .بوييدن گال

م ايگااردد اياان پااژوهش بااا هاادف بررسااي تااأثيرات

تازه بنفشه خوا آور است( .)12نکته مهام در کااربرد
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مرحله يک -مدت زمان تشنج تونيک

تفاوت ميانگينها

خطاي انحراف استاندارد

سطحمعنيداري

مهرداد مدرسي و همکاران

در اين مطالعه تأثير سه دوز  100 ،50و  200ميليگرم

فعاليت نوروني افزايش مييابد و به دنبال آن تشنج به

بر کيلوگرم از عصاره هيدروالکلي گياه گال بنفشاه در

وجود ميآيد( .)15در واقع  PTZبا مهار انتقاال پياام از

درمان تشنجات ناشي از القاي تزريق پنتايلن تتارازول

اين گيرنده موجب ايجاد تشانج مايشاود و داروهااي

بررس اي شااد .نتااايج اي ان پااژوهش نشااان داد کااه در

ضد تشانجي موجاود هام چاون کارباماازپين باا اثار

مجموع ،عصاره هيدروالکلي گياه گل بنفشاه در زماان

آگونيستي که بار ايان گيرناده دارد منجار باه تقويات

شروع و مدت زماان تشانج خاصايت درمااني داشاته

انتقااال پيااام از آن شااده و موجااب ساارکو تشاانج

است .اين عصاره آستانه شاروع تشانج را باه تعوياق

ميشود .در اين پژوهش گياه گل بنفشه بار جلاوگيري

مايانادازد و تماام متغيرهااي ارزياابي تشانج در ايان

از تشنج ناشي از  PTZمؤثر بود .فالونوئيدهاي موجود

آزمايش را تحت کنترل خود قرار ميدهد .نتيجاه کلاي

در گياه گل بنفشه بر گيرندههاي بنزودياازپين متصال

بيان ميدارد که عصاره هيدروالکلي اين گياه خاصايت

ميشود و احتماالً از اين طرياق موجاب افازايش ورود

ضدتشنجي دارد .ترکيبهااي اصالي گيااه گال بنفشاه

کلر از طريق کانالهاي کلر ميشود که شايد مکانيسام

ساااپونين ،روتااين ،فالونويياادها ،کومااارينهااا ،فنياال

احتمالي اثار ضدتشانجي گال بنفشاه باراي مقابلاه باا

پروپانوئياادها و ترپنوئياادها اساات .فالوونوئياادها و

تشنجات ناشي از  PTZباشد( .)16اقبالي و همکاران باا

کومارين ها باا محال گيرناده  ،GABAAبنزودياازپين و

مطالعه اثرات ضد صارع اساانس و عصااره

کانالهاي مختلاف ياوني واکانش نشاان مايدهناد کاه

 vulgareباار روي مااوش بااا اسااتفاده از روشهاااي

اهداف داروهاي صناعي ضد تشنج ميباشد .بساياري

نشااان دادنااد کااه در گياهااان داروي اي وجااود برخ اي

از عصاااره هاااي ترکيب اي و ترکيبااات گرفتااه شااده از

ترکياابهااا فاارار قااادر اساات بااا تااأثير باار عملکاارد

عصاااره گي ااه فعالي اتهاااي ضااد التهااابي ،حفاظاات از

نورونهاي حرکتي نقش مؤثري در کاهش فعاليتهاي

سيستم عصبي و تقويت شناخت دارناد کاه در درماان

تشنجي داشته باشاند کاه باا تحقياق حاضار مطابقات

صرع مفيد است( .)13خوا

دارويي اين گياه مرباو،

Foeniculum

PTZ

دارد(.)17

به پروتئينهااي چناد حلقاهاي داراي حادود  30اسايد

صااداقت و همکاااران مشااابه طاارح حاضاار در

امينه است .فالونوئيدهاي موجود در گيااه گال بنفشاه

تحقيقاي بياان داشااتند کااه عصاااره الکلاي ساياه دانااه

عالوه بر اثر ضد التها و ضاد دردي از عوامال مهام

ميتواند بر اساس ترکيبهاي شيميايي موجاود شادت

تأثير مدري و معرو گياه است( .)14يکي از راياجتارين

رفتارهاي تشنجي را کاهش دهد( .)18در عين حاال باا

مواد تشنجزاي آزمايشگاهي پنتيلن تترازول مايباشاد.

توجه به وجود مشتقات اسيدساليسيليک و فالونوئيدها

پنتيلن تترازول آنتاگونيست گيرندههاي گابا است که با

در تماميقسمتهاي اين گياه باراي روشانتار شادن
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گياهان دارويي تعيين دوز مناسب است ،به همين دليال

مهااار گابااا مااانع از مهااار نااوروني شااده و در نتيجااه

تأثير ضدتشنجي گياه گل بنفشه در مدل حيواني تشنج

مکانيسم اثار ضاد تشانجي گيااه گال بنفشاه نيااز باه
مطالعههاي بيشتري وجود دارد.
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نتيجهگيري
با توجه به نتايج به دست آمده به نظر ميرسد
کااه تااأثير دوز  200ميلاي گاارم باار کيلااوگرم عصاااره
هيدروالکلي گياه گل بنفشه بر کنتارل مراحال تشانج و
زمااان کاال تشاانج مطلااو تاار از ساااير گروههااا اساات
يافتههاي جانبي هم نشان داد که ميزان مرگ و مير در
گروه دوز  200ميليگرم تزريق عصاره گل بنفشاه باا
ساير گروهها تفاوت معنيداري دارد که نشان ميدهاد
عصاره گياه گل بنفشه اثر محاافظتي دارد و دوز 200
ميليگرم بر کيلاوگرم باه عناوان بهتارين دوز معرفاي
ميشود.

تقدير و تشکر
اين مقاله حاصل پايانناماه کارشناساي ارشاد
روانشناس اي دانشااگاه آزاد اسااالمي ,واحااد اصاافهان
(خوراسگان) ميباشد .بدين وسايله از کلياه همکااراني
کااه در مراحاال اجرايااي ايان طاارح مااا را يااري دادنااد
قدرداني ميشود.
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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.
Keywords: Convulsion, Viola, Carbamazepine, Pentylenetetrazol (PTZ), Mice
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