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  ده يچک
 يشه مورد توجه بوده است و با وجود مصرف داروهاي هميستم عصبين اختالالت سيتر جي از رايکيصرع به عنوان  :نه و هدفيزم

شده و اثرات  يحان در درمان صرع استفاده مياه ري گي طب سنتدر. ماران مقاوم به دارو وجود دارندي از بيگوناگون هنوز تعداد
در مدل حيواني  گياه ريحان ضد تشنجي عصاره هيدروالکلي  اثراتين مطالعه بررسيهدف ا. ن دارو گزارش شده استي ايصرع ضد

  . بودتشنج با پنتيلين تترازول در موش سوري
  

 يدروالکلي هعصاره.  استفاده شدييتا  در شش گروه هشت ماده يشگاهي سر موش آزما۴۸ز  اي تجربمطالعهن يا در :يروش بررس
  ه که بند بوديماري و چهارگروه تشاهدکنترل،  ؛ شامليشي آزمايها گروه .ق شدي رقيولوژيزيه با سرم فيپس از تهحان يراه يگ

 لن تترازوليق پنتيقه قبل از تزري دق۶۵ يبه روش داخل صفاقعصاره  را  گرمگرم بر کيلو  ميلي۳۵۰ و ۳۰۰، ۲۵۰، ۱۰۰ يدوزها ؛بيترت
 انسيز واري، دانکن و آنالي توکي آماريها  با آزمونها داده .شدند يبررس ميم تشنج و تعداد عاليعال يو فاکتورها افت کردنديدر

  . شدندليه و تحليتجز
  
 ۲۵۰ و ۱۰۰دوز ها در دو   نمونه.ادندن حمالت صرع را نشان ديشتريبلوگرم يگرم بر ک يلي م۱۰۰دوز  گروه يها موش :ها افتهي
 با يماريگروه ت  .ک را بروز دادنديوکلونين انقباضات مين و کمتريشتريب بيگر به ترتي ديها سه با گروهيدر مقالوگرم يگرم بر ک يليم

ب به طور يبه ترت ري و م مرگزانيمتعداد تشنج و ، لن تترازول سه فاکتوريق پنتيقه قبل از تزري دق۶۵ لوگرميگرم بر ک يلي م۲۵۰ دوز
  . )>۰۵/۰P(ند کاهش و کاهش شد،شي دچار افزايدار يمعن

  
ثر در ؤ م ويشنهادي پييرا به عنوان دارو لوگرميگرم بر ک يليم ۲۵۰حان  در دوزي ريدروالکليتوان عصاره ه يم :يريگ جهينت

  . نمودي معرفيواني از تشنج در مدل حيريجلوگ
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  مقدمه 

ن است که با اسـتفاده  ي بر ا ي سع يدر طب سنت  

  ا بـا اخـتالط    يـ اهان  ي موجود در گ   ييايميبات ش ياز ترک 

 ين مناسـب يگزيجااه بتوان به  ي مختلف چند گ   يها بخش

گـر  يبه عبـارت د   .  نمود يک معرف ي سنتت ي داروها يبرا

ستم در  يـ ک س يـ  هـدف بهبـود عملکـرد        يدر طب سـنت   

ز يـ ل ن ين دل يباشد و به هم    يها م  ستميگر س يارتباط با د  

 نــسبت بــه ،يتــر عيف اثــر  وســيــ طياهيــ گيداروهــا

در طــب دارو ک موجــود ي و ســنتييايمي شــيداروهــا

 ضــد صــرع ياســتفاده از داروهــا .)۱( دارنــديدرمــان

د ي سـف يهـا  اد از جمله کاهش گلبـول  ي عوارض ز  يدارا

 اثر ي داراي و در دوران بارداريت کبدي مسموم،خون

ن ي جنـ  يتواننـد باعـث ناهنجـار      يتراتوژن هستند و مـ    

 بـا   يـي اهـان دارو  يرسـد گ   ين به نظـر مـ     يبنابرا. شوند

 ي بـرا يار مناسبين بسيگزيند جا توان يتر م  عوارض کم 

   ). ۲( باشنديمارين بيدرمان ا

 ،ربـاز بـه عنـوان آرام بخـش        يحان از د  ياه ر يگ

 اسـتفاده شـده   يضد درد و ضـد تـشنج در طـب سـنت      

ساله و معطر که  کي، ي است علف ياهيگ حانير. )۳(است

 يا در مطالعـه  . )۴(رسـد  يمتر مـ   ي سانت ۶۰ارتفاع آن تا    

 موجود در ي اصلي اجزا،م دادند و همکاران انجايکه ل 

 يول معرفـ  يـ و ژران  نـالول ي ل ،نئولي سـ  ۸ و ۱ را   حانير

ل ي را تـشک ي ضروريها  درصد از روغن ۹۳کردند که   

 آن به منزلـه     يها در هندوستان از برگ    ).۳و ۵(دهد يم

آن بـه   يهـا  ره بـرگ ياز شـ  نه وي نرم کننـده سـ   يدارو

ــب ــوان ت ــر و دارو عن ــيب ــش ي س ــورد برون ت ينه در م

 خشک آن را در موارد      يها گرد برگ  .شود يستفاده م ا

 بـا خـشكي مفـرط       کـه  رينيت آتروفيك ا  ي  اوزنا يماريب

هاي فراوان و بد بو و حفـره بينـي بـسيار             بيني و دلمه  

. )۳(پاشـند  يمـ  ينـ يدر داخـل ب   شـود    وسيع نمايان مـي   

اه را بـه عنـوان معـرق در مـوارد          يـ شه گ يـ جوشانده ر 

 تـازه  يهـا  ها و ساقه  برگ.خورند ي ميياي ماالر يها تب

گذارنـد و از   ي محل گزش پشه م   يآن را له کرده و رو     

کـش و    کننده و حـشره ياسانس آن به عنوان ضدعفون  

 يمـار يژه در مـوارد شـروع ب      يفرار دهنده حشره به و    

لوس ين ضـد باسـ    يچنـ  هـم  شـود،  يفوس اسـتفاده مـ    يت

  . )۳(فوزوس استيتا

 ي عـصب يهـا  يمـار ين بيتـر  عي از شايکيصرع  

ا يـ ون نفـر در دن   يلي م ٥٠ش از   ي که ب  ي به طور  .)۶(است

ک اختالل مزمن   ي صرع   .)۷( مبتال هستند  يمارين ب يبه ا 

ر قابــل يــرونــده و بــه صــورت حملــه غ شيو اغلــب پــ

ر يـ ه غ يـ له تخل ي اسـت کـه بـه وسـ        يا  و دوره  ينيب شيپ

  .)۸(شود يجاد مي مغز اي عصبيها  سلوليعيطب
 اثر ي رو بر يا تاکنون مطالعه نکه  يبا توجه به ا    

 انجـام  لن تترازوليحان در مدل پنتياه ري گ يصرع ضد

 اثـر ضـد   ين مطالعـه بـه منظـور بررسـ    ي، انشده است 

 اجـرا   و  يحـ ا طر يوانيـ حان در مدل ح   ياه ر ي گ يصرع

  .دش
  

   يروش بررس

ل حـذف عامـل   يـ به دل ،يمطالعه تجربن يدر ا    

  نـژاد  ، ماده )يسور(کوچک يها از موش ت  ير جنس يثأت

Balb/Cگــرم اســتفاده ۳۰± ۵ ي محــدوده وزنــي و دارا 

 مـاه   ۲ش به مدت    ي ماده بالغ مورد آزما    يها موش .شد

ط ي شــدند تـا بــا محــ يشگاه نگهـدار يــط آزمايدر شـرا 



 اه ريحانگي اثرات ضد تشنجي عصاره هيدروالکلي

 )۸۰شماره پي در پي (۱۳۹۲ـ آذر ۸ ـ شماره۱۸مجله ارمغان دانش ـ دوره 

 
۶١٧

ط ي کـه شــرا يوانـات در اتـاق  يح. دا کننـد يـ  پيسـازگار 

گراد  ي درجه سانت۲۴-۲۶ آن يبود و دما  يعيطب ينور

 يذا دسترسـ غـ   آزادانـه بـه آب و     شده و  يگهداربود ن 

تـه اخـالق   يد کم ييـ ق مـورد تأ   يـ ن تحق يـ  روش ا  .داشتند

  . واحد خوارسگان قرار گرفتيدانشگاه آزاد اسالم

ن يـ  مـورد مطالعـه در ا     يشگاهي آزما يها موش

 بـه   ي بودند که به صورت تصادف     سر ۴۸ق شامل   يتحق

 و هر گروه داخـل قفـس   م شدند ي تقس يي تا ۸ يها گروه

  . شدنديدار جداگانه نگه

 حـان ي ربـرگ , يدروالکليـ ه عـصاره ه يهجهت ت 

م نمـوده و بــا  يه شـده را بـه قطعـات کوچـک تقـس     يـ ته

گرم  ۳۰ه و ن قطعات را پودر نمود    ياب ا ياستفاده از آس  

 ۴۰ل قـرار داده و  يک ارلن استرين پودر را درون   ياز ا 

 ۲۴ و بـه مـدت       د  شـ به آن اضافه    ک  يليالکل ات  يس يس

روز   شبانهکي پس از ه،ط خنک قرار داد   يساعت در مح  

ات ارلـن بـه   يـ کر مجدداً محتويبا استفاده از دستگاه ش    

ن مرحله پس ي در ا.گردد ي مقه کامالً مخلوطي دق۵مدت  

کاغذ واتمن و محاسبه    له  ياز صاف کردن نمونه به وس     

غلظـت  )  گـرم ۳۴/۲(مانده عصاره در محلول يمقدار باق 

  هاز  عصاره ب     و هحان در محلول مادر مشخص شد     ير

 يولـوژ يزي با سـرم ف    يساز قي رق لهيبه وس ه  دست آمد 

  .ه شدي مورد نظر تهيها  دوزيقيتزر

ه ه بــيـ حــان پـس از ته ي ريدروالکليـ عـصاره ه 

  ايـن  بـه ي تجربـ يهـا   بـه گـروه    يصورت درون صفاق  

ن يـ  ايهـا   بـه نمونـه    ؛گـروه کنتـرل    ؛دشدنق  يشرح تزر 

 يسـ  يس ۵/۰زان  ي به م  يقي تزر يولوژيزيگروه سرم ف  

بـه   ؛گـروه شـاهد   .ق شـد يـ  تزريبه روش درون صفاق  

                         ير عـــــصاره بـــــا دارويثأسه تـــــيـــــجهـــــت مقا

 ۲  بـا دوز   يقيازپام تزر ين گروه د  ي ا يها نمونه ازپاميد

                      گـــروه .افـــت کردنـــديدرلـــوگرم يگـــرم بـــر ک يلـــيم

ــتزر ــا دوز يـ ــي م۱۰۰ق بـ ــر ک  يلـ ــرم بـ ــوگرميگـ                          ، لـ

ــ ــروه تزرگــ ــا دوز يــ ــي م۲۵۰ق بــ ــر يلــ ــرم بــ                           گــ

ــوگرميک ــگــروه تزر، ل ــا دوز ي ــي م۳۰۰ق ب ــر  يل ــرم ب گ

گــرم بــر  يلــي م۳۵۰ق بــا دوز يــ گــروه تزر ولــوگرميک

  . لوگرميک

افـت عـصاره بـا      ي پـس از در    ها  نمونه يبه تمام 

قـه مـاده صـرع    ي دق ۶۵ ي، با فاصله زمـان    دوز مشخص 

بـه روش  گـرم   ميلـي  ۱۳۰ بـا دوز لن تتـرازول ي پنتـ يزا

 ي و فاکتورهـا   )۱۰و   ۱۱(ديـ ق گرد يـ  تزر يدرون صفاق 

 . قـرار گرفـت    يمورد بررس م  تعداد عالي و  م تشنج   عالي

لن تترازول،  يق عصاره و پنت   يق پس از تزر   ين تحق يدر ا 

 قـرار گرفتـه   يک ساعت مورد بررس يها به مدت     موش

ــام ــ  يو تم ــه وس ــده ب ــاهر ش ــات ظ ــله ي حرک ن يدورب

ق  نـوع    يـ طـور دق  ه  د تا بتوان ب   ي ضبط گرد  يردارب لميف

ــدازهيحرکــات را تفــس ــگ ر و ان ــا اســخپ.  کــرديري  يه

، مرحلـه   )عدم پاسخ   ( مرحله صفر  ؛ به صورت  يتشنج

، مرحلــه )دن بــدنيکــش(، مرحلــه دو)يحرکتــ يبــ( کيــ

تـشنجات  (و مرحلـه چهـارم    ) کيوکلونيانقباضات م (سه

   .  شدنديبند  طبقه)کيک کلوني تونيعموم

 نـرم   اسـتفاده از   شـده بـا      يآور  جمع يها هداد

ز ي، دانکن و آنـال ي توکي آمار يها آزمونو    SPSSافزار  

  .شدندل يه و تحليتجزانس يوار
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  ها افتهي

لوگرم يگرم بر ک يلي م۱۰۰دوز  گروه يها موش

ن نـوع   يها دچار ا   ر گروه يتر از سا   شي ب ،و گروه کنترل  

 ۲۵۰ز دوو در گــروه شــاهد و گــروه  انــد حملــه شــده

وع ن نـ يـ  دچـار ا   ي کمتـر  تعـداد لـوگرم   يگرم بـر ک    يليم

در گروه  ن  يچن هم .)>۰۵/۰p(اند شده) دن بدن يکش(حمله

 تعـداد  لـوگرم  يگرم بـر ک  يلي م۱۰۰دوز کنترل و گروه   

انقباضـات  (ن نـوع حملـه    يـ دچـار ا   يتر شي ب يها موش

گــرم بــر  يلــي م۲۵۰دوز گــروه . انــد شــده )کيـ وکلونيم

گــر انقباضــات ي ديهــا  گــروهسه بــايــدر مقالــوگرم يک

 جينتـا . )<۰۵/۰p(انـد  را نـشان داده    يتـر  ک کم يوکلونيم

بـر عـدم ظهـور       گرم ميلي ۲۵۰ر دوز   يثأ که ت  دادنشان  

 ضـمناً . ها بوده است  ر دوز يتر از سا   شيانواع حمالت ب  

 عـدم   ي مـورد اسـتفاده بـر رو       يچ کـدام از دوزهـا     يه

 .)<۰۵/۰p(انـد   نداشته يدار يمعن ريثأ ت يحرکت يظهور ب 

 کـه   ،ن دوز يبه عنوان بهتر   گرم ميلي ۲۵۰جه دوز يدر نت 

. شـود  ي مـ ي مشابه با گروه شاهد دارد معرف   يعملکرد

ــدر ا ــي ــشخص ين بررس ــروه  م ــه گ ــد ک  ۳۵۰وز  دش

هـا در   ر گـروه ي بهتر از سـا ي اثر،لوگرميگرم بر ک  يليم

ک يــوکلونين تعـداد دفعـات انقباضـات م   يانگيـ کـاهش م 

داد دفعـــات انقباضـــات ن تعـــيانگيـــ ميبررســـ. دارد

ن گـروه   ي بـ  يدار ي که تفاوت معن   داد ک نشان يوکلونيم

و گـروه کنتـرل وجـود     لوگرميگرم بر ک يلي م۳۵۰دوز 

دوز گـروه  حاصـله  ج ي بـر اسـاس نتـا     .)<۰۵/۰p(داشت

 بـه   ،بعـد از گـروه شـاهد       لـوگرم يگـرم بـر ک     يلي م ۳۰۰

ن تعـداد دفعـات     يانگيـ ن گروه در کاهش م    يعنوان بهتر 

 يبررسـ . باشـد  يمـ  کيـ ک کلون يـ  تون يمتشنجات عمـو  

ک يـ ک کلونيـ  تونين تعداد دفعات تشنجات عموم    يانگيم

هـا نـشان دهنـده آن اسـت کـه تفـاوت           گروه يدر تمام 

هـا وجـود    ر گـروه ين گروه کنتـرل و سـا      ي ب يدار يمعن

  .)۱جدول() <۰۵/۰p(ندارد

  
  
  
  
  
  

 حيواني در مدل حانياه ريگهاي مختلف عصاره هيدروالكلي   غلظتمعيار فاكتورهاي بررسي شده در  مقايسه ميانگين و انحراف: ۱جدول
   مورد مطالعهيها تشنج در گروه

  
  گروه

  متغير     
  ۱۰۰تيمار 

  
  ۲۵۰تيمار 

  
  ۳۰۰تيمار 

  
  ۳۵۰تيمار 

  
  شاهد
  

  كنترل 
  

  ۸/۶±۲/۰  ۶۵/۳±۳۳/۰  ۷۵/۴±۳/۰  ۷/۴±۳/۰  ۸/۳±۲/۰*  ۸/۶±۳/۰*   )دن بدنيکش(تعداد حمالت 
  ۹/۶±۵/۰  ۹/۳±۵۴/۰  ۸۵/۴±۲/۰  ۸/۴±۶/۰  ۷/۳±۲۳/۰ *  ۶/۶±۳۳/۰*  کيوکلوني متعداد انقباضات

  ۸/۶±۶/۰  ۹/۶±۵/۰  ۹/۶±۷/۰  ۸/۶±۴/۰  ۶/۳±۴/۰ *  ۸/۶±۳/۰  عدم ظهور انواع حمالت
  ۶/۳±۲/۰  ۵۰/۲±۲/۰  ۵/۱±۲/۰ *  ۶۰/۲±۳/۰  ۵۰/۲±۲/۰  ۶۰/۲±۷/۰  کيوکلونيدفعات انقباضات م

  ۴/۶±۷/۰*    ۱/۳±۵/۰  ۵/۶±۲/۰*  ۸۱/۳±۳/۰  ۶/۶±۲/۰ *  ۴/۶±۸/۰ * کيک کلوني تونيتعداد دفعات تشنجات عموم

)>۰۵/۰p( شاهدبا گروه  دار ياختالف معن*
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  بحث

بـات  ي بـه عنـوان ترک  يياهان دارو ير باز گ  ياز د 

عنـوان  ه  تـر مطـرح بـوده و بـ          با عوارض  کـم     يدرمان

هـا مـورد    يماري درمان بي برا يار مناسب ين بس يگزيجا

ز در طـب    يـ حـان ن  ياه ر يـ  گ ).۲(دانـ  گرفتـه  استفاده قرار 

ار مناسـب آرام    ي بـس  ييـ اه دارو يک گ ي به عنوان    يسنت

 داشـته   ياديـ  ضد درد و ضد تـشنج اسـتفاده ز         ،بخش

ن يـي  تع ييـ اهـان دارو  ينکته مهم در کـاربرد گ      ).۳(است

ن ي است، به همـ يت عوارض جانب  يدوز مناسب با کمتر   

و  ۳۰۰ ، ۲۵۰ ، ۱۰۰ر چهار دوزيثأتالعه طمن يل در ايدل

اه يـ  گ يدروالکلي از عصاره ه   گرم بر کيلوگرم   ميلي ۳۵۰

لن يق پنتـ  يـ تزر ي از القـا   ي در درمان صرع ناش    حانير

   . شد يسر برتترازول

ق درون يـ  کـه تزر    داد نـشان ن مطالعـه    يج ا ينتا

، در مـوش    حـان ياه ر يـ  گ يدروالکليـ  عـصاره ه   يصفاق

ثر است و   ؤ م ي تشنج ي رفتارها ي بر پارامترها  يسور

د قـرار   ييـ حان را مورد تأ   ياه ر ي برگ گ  ياثر ضد تشنج  

دهـد کـه اثـر      يدسـت آمـده نـشان مـ       ه  ج ب ينتا. دهد يم

 يهـا  حان وابسته به دوز است و غلظت    ياه ر يعصاره گ 

 ي از رفتارهـا يک سري يتواند رو يکدام م  متفاوت هر 

ر يا آنها را بـه تـأخ  ي داشته باشند و  ي اثر مهار  يتشنج

گونـــاگون و  يترهاين نوروترنـــسميدر بـــ. ندازنـــديب

ستم يـ رات القاء شـده در س   يي تغ هان آ  مرتبط يها رندهيگ

ــارژگابا ــرژنيک، گلوتامي ــدهي، گکي ــا رن  ، در NMDA يه

 نـدل شــده بــا ي نئوکــورتکس کيريپـذ  کيــش تحريافـزا 

PTZ)ثابت  يبه خوب . ار مهم هستند  يبس) لن تترازول يپنت 

ــه  ــت ک ــPTZ شــده اس ــرات مخرب ــشاي را روي اث  ي غ

 را  يمي و کلـس   يمي پتاسـ  يها انال ک PTZ .ها دارد  نورون

 درون يمي کلـس يها ونير ير قرار داده و ذخا  يثأتحت ت 

 يکنـداکتانس کلـر    PTZن  يچن هم. کند ي را آزاد م   يسلول

 .)۹(دهــد يتر را کــاهش مــيالقــاء شــده بــا نوروترســم

 PTZ  از يثر برتشنجات ناشـ   ؤ م يطور که داروها   همان

نس ا ابـسا يـ  در درمـان صـرع کوچـک        يکينياز نظر کل  

ن عـصاره بـرگ   يبنـابرا . )۱۰و  ۱۱(د هـستند  يار مف يبس

 اثـرات  PTZ  ازيز در مهار تشنجات ناشـ   يحان ن ياه ر يگ

تواند در درمان صرع ابـسانس     ي نشان داده و م    يخوب

  .)۱۲(ثر واقع شودؤم

سم صـرع را بـا کـاهش        يـ  کـه مکان   يياز آن جا  

ــ   ــرتبط م ــز م ــا در مغ ــد يســطوح گاب ــتور و  ،دانن  کاس

 ي بعد از اثبات اثر ضـد تـشنج    ۲۰۰۲ همکاران در سال  

 Sesbaniaاهيـ ل اسـتات از عـصاره گ  يـ فراکـشن بنـزن ات  

grandifiora   از ي صرع ناشـ   يواني در مدل ح PTZ  ،   اثـر آن

 يمغـز مـوش سـور      ي گابـا  ي محتـو  يفراکشن را رو  

 يج حاصل از آن بررسـ     ينتا.  قرار دادند  يمورد بررس 

ز يآنـال . )۱۳( را نـشان داد    ي مغز ي گابا يش محتو يافزا

نـشان داد کـه    Ocimum basilicum ي ضـرور يهـا  روغـن 

ن عصاره اسـت و     يب موجود در ا   ين ترک يتر شيترپن ب 

ــرپن ــا ت ــليه ــامل لي اص ــالولي ش ــد ۱۸/۴۴( ن  ،)درص

 ،)درصــد  ۵۹/۸( اوژنــول ،)درصــد  ۶۵/۱۳( نئوليســ

ــاريا ــد ۱۰/۳(لنيوفيزوک ــ مت،)درص ــي  ۲۶/۴(ناماتيل س

با توجـه    .)۱۴(است) درصد ۹۷/۴(و آلفا کوببن  ) درصد

حـان  ياه ر يـ  گ يبات اصـل  ي از ترک  يکينالول  ين که ل  يبه ا 

سم اثـر   يـ  مکان ۲۰۰۱در سـال      در مطالعـه بـروم     ،است

 ). ۱۵(ک ذکر شده اسـت    يستم گاباارژ يل س ي تعد ،نالوليل
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 يتــوان احتمــال داد کــه اثــر ضــد تــشنج ين مــيبنـابرا 

 PTZ  ازيحان هـم در مـدل صـرع ناشـ         ياه ر يعصاره گ 

 مغـز   ي گابـا  يش محتـوا  ي افـزا  ثر بـوده و بـه علـت       ؤم

  . باشد يم

ب يـ  است که بـه عنـوان ترک       ينالول مونوترپن يل

 معطر وجـود    ي روغن يها  از اسانس  ياري در بس  ياصل

د جهت اثر ضد تـشنج      يتواند به عنوان کاند    يدارد که م  

 ي کـه حـاو    ياهاني از گ  ياريبس. رديحان قرار گ  ياه ر يگ

ج بـه    به عنوان ضـد تـشن      ينالول هستند در طب سنت    يل

 عرعر بـا نـام      اهيتوان به گ   يها م  روند که از آن    يکار م 

 .)۱۶( اشـاره کـرد    Labiatae از خـانواده    Aeolanthusيعلم

اه بـرگ بـو کـه نـشان     ي برگ گ ين اسانس روغن  يچن هم

ثر اسـت و  ؤ مـ PTZ  ازيه تشنج ناشيداده شده است عل 

 خـود   ينالول اثر ضد تـشنج    يل. باشد ينالول م ي ل يحاو

 بانـد شـدن گلوتامـات در    ي روياثر مهـار ق يرا از طر 

ک يــ اتــصاالت گاباارژير بــه رويثأکــورتکس رت و تــ

 از يکــينــالول يل. )۱۶(ديــنما يجــاد مــيک ايــوگلوتامرژ

 عصاره است که اثـرات وابـسته بـه دوز           ي اصل ياجزا

 و يت ضــد تــشنجي خـصوص يب دارايــن ترکيـ ا. دارد

ن اثرات مربـوط بـه      ي است که ممکن است ا     يبخش آرام

 ي حــسيبــ. )۲(باشــد  آن ي موضــعيحــس يت بــيــالفع

 ي آن رو  ينـالول را بـه اثـر مهـار        ي از ل  ي ناش يموضع

ن و زمـان بـاز مانـدن کانـال در     يل کوليآزاد شدن است 

 از  يکـ ي. )۱۷(دهنـد  ي نسبت مـ   يا چهي ماه ياعمال عصب 

نالول اسـت   ين دوز باال رفتن مقدار ل     ي شدن ا  يعلل سم 

ج ين بـه تـدر  يل کـول يش از حد انتقال اسـت يکه با مهار ب 

 سلول شـده و منجـر بـه    ياتيباعث اختالل در اعمال ح   

  ). ۱۷(شود يوان ميمرگ ح

  
   يريگ جهينت

رسد  ينظر مه  دست آمده ب  ه  ج ب يبا توجه به نتا   

عــصاره  گــرم بــر کيلــوگرم ميلــي ۲۵۰ ر دوزيثأکــه تــ

ک يـ وکلونيحـان بـر ظهـور انقباضـات م        ي ر يدروالکليه

گـرم   ميلي ۲۵۰ ت و دوز  ها اس  ر گروه يتر از سا   مطلوب

 مشابه  يکه عملکرد ،  ن دوز يبه عنوان بهتر   بر کيلوگرم 

لذا بـا توجـه بـه       .  شود ي م ي معرف ،با گروه شاهد دارد   

حان،  نکته قابل توجه در   ياثر وابسته به دوز عصاره ر     

ق مـورد اسـتفاده بـر       ي دوز دق  يياه دارو ين گ يکاربرد ا 

 مـورد  يليکمقات ت ي در تحق  ديبا باشد که    يماز  ياساس ن 

  .  ردي قرار گيابيارز

  

  تشکرتقدير و 

نامـه   انيـ  و پايقاتين مطالعه حاصل طرح تحق  يا

ام يـ  مصوب دانشگاه پ   ي علوم جانور  كارشناسي ارشد 

  .بودنور اصفهان 
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Abstract 
 
Background & aim:  Epilepsy is one of the most common neurological disorders has always been 
considered. Despite the using   of various drugs a number of patients are still drug-resistant. 
Osmium basilica was used in traditional medicine in the treatment of epilepsy and antiepileptic 
effects of this drug have been reported. The aim of this study was to evaluate the anticonvulsant 
effects of hydroalcoholic extract of Osmium basilicum in animal seizure models in mice. 
 
 
Methods: In this experimental study, 48 mature female mice were divided into 6 groups. The 
Hydro alcoholic extract of basil was prepared and then diluted with saline. Experimental groups 
included control, placebo and four treatments. 65 min before the injection of the Pentylenetetrazole  
all groups were  received 100, 250, 300 and 350 mg/kg of extract intraperitoneally. The factors of 
seizure symptoms and signs were assessed. Data Tukey, Duncan were analyzed by ANOVA. 

Results: treated Group with 100 mg/kg of extract showed the highest seizure. Two groups treated 
with 100 and 250 mg/kg compared with the other groups had the highest and lowest incidence of 
myoclonic contractions respectively. 65 min before PTZ injection, the group treated with 250 mg/kg 
of extract showed a number of seizures and the mortality  and morbidity rate increased and  
reduced significantly (p<0.05). 

Conclusion: The results can be obtained at a dose of hydro alcoholic 250 mg/kg effective as 
medication in preventing seizures in animal models introduced. 
The hydroalcoholic extract of Osmium basilica at dose of 250 mg kg proposed as an effective 
medication to prevent seizures in animal models. 
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