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  پژوهشي- دوماهنامه علمي

  دانشگاه شاهد
  90شماره  -هيجدهمسال 

  1389دي  
  

  9/8/89 :وصول
  29/10/89 :آخرين اصالحات

 30/10/89 :پذيرش

 آنغوزه اهيگ صمغ الكلي عصارهيتشنجضد اثربررسي
)Ferula assa foetida (پنتيلن از ناشي شيميايي كيندلينگ در 

 سوري موش در تترازول
 

 3ي دريح ديحم ،2* خليلي محسن ،1 كياساالري زهرا: نويسندگان
، گروه فيزيولوژي، مركز تحقيقات گياهان دارويي و علوم اعصاب دانشگاه شـاهد  -استاديار -1

  ان، ايرانتهر
، گروه فيزيولوژي، مركز تحقيقات گياهان دارويي و علوم اعصاب دانشـگاه شـاهد   -دانشيار -2

 تهران، ايران
 ، تهران، ايرانولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه شاهديدانشجوي دوره كارشناسي ارشد فيز -3
 Email: najafabady@yahoo.com                                  محسن خليلي: مسئول سندهينو
  

  چكيده
 به بيماران ازي برخي دهپاسخ عدم و صرعي بيمار شيوع به توجه با :و هدف مقدمه
 گياه. رسدينظرمبهي ضرور صرع درمان در ترمفيدي هادرمان يافتن موجود،ي هادرمان
 استفاده آن از صرع درمان براي كه است سنتي طب در مهم دارويي گياهان جمله از آنغوزه

 از ناشي تشنج بر آنغوزه اهيگ صمغ عصاره صرعي ضد اثر تحقيق، اين در لذا است؛شده
  . استشدهبررسي  PTZ شيميايي كيندلينگ

  
 گرم 30-  25 وزن با Balb/c نژاد نري سور موش سر شصت آزمون اين در :هاروش و مواد

 گروه - PTZ، 2 گروه - 1: شدند تقسيمي تايده گروه پنج به شده،انتخابي تصادف صورت به
- دريافت( تيمار هايگروه - 5 و 3، 4 ،)mg/kg100 اسيد والپروئيك كنندهدريافت( مثبت كنترل
 كيندلينگ هاموش همه در.  mg/kg   100، 50، 25 دوزهاي با آنغوزه اهيگ صمغ عصاره كننده

 بار يك ساعت 48 هر mg /kg35   تترازول پنتيلن نوبت ازدهي دري صفاق داخل تزريق با
 30.شدتزريق PTZ mg/kg 75  چالش، دوز براي هاموش همه به دوازدهم روز در. شدانجام
 مشاهده مورد) 0- 5( تشنج هايفازي ارزيابي برا هاموش PTZ تزريق از بعد دقيقه

  . قرارگرفتند
  

 شدت، بر آنغوزه اهيگ صمغ عصاره كه دهدمينشان هاداده آماري ليتحلوهيتجز :نتايج
  .دارد كاهندگي اثر  PTZ تزريق از ناشي تشنج مدت و يشرفتپ
  

 صرع درمان در بتواند آنغوزه اهيگ شايد كه كنندميپيشنهاد تحقيق اين نتايج: يگيرنتيجه
  . شوداستفاده بزرگ،

  
  PTZ،ي سور موش آنغوزه، صرع،: كليدي واژگان
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  مقدمه
 عصبيي هااختالل ترين جدي از يكي صرع بيماري 

 تأثير تحت را جهان جمعيت از درصد 1-5/0 كه است،
 متناوب اختالل از ستا عبارت صرع). 1، 2(دهد  يقرارم

-هم هنجارنابه تخليه از ناشي عصبي، سيستم ناگهاني و
 احساس به تخليه اين كه مغز هاينورون از تعدادي زمان
 هوشياري، رفتنبيناز حسي، اختالل خوديبهخود

- اي از اين حاالت منجرمي مجموعه يا تشنجي حركات
مولي اگرچه ظهور بيماري صرع بسيار مع). 3و  4(شود  

- طور كامل روشنرسد، اما پاتوژنز آن هنوز بهنظرميبه
رغم استفاده مطلوب از عناصر مدرن و  به). 5(است نشده

مردم مبتال به صرع هرگز از روش % 30پيشرفته، باالي 
و در ) 6(يابند  هاي ضد صرع بهبودنميدرمان با دارو

حدود يك سوم بيماران بهبوديافته از تشنج، پس از ترك 
كنند ميمصرف دارو، دوباره بازگشت به بيماري را تجربه

هاي ضد صرع عوارض ناشي از سميت دارو). 7(
ها و عدم متداول نيز محدوديت مصرف اين دارو

شود؛ بنابراين ميدستيابي به اثر درماني مطلوب را موجب
- با توجه به موارد ذكرشده، ضرورت تحقيق روي دارو

در عرصة . نمايدميهاي ضد صرع جديد، ضروري 
ها نيز جستجو در بين هزاران ماده سنتيتك درمان بيماري

منظور يافتن اثر احتمالي بر يك بيماري ، به)صناعي(
از طرفي در حال حاضر، ساخت مصنوعي .صحيح نيست

برخي از مواد فعال بيولوژيك، به دليل داشتن ساختمان 
ه، يكي از پذير نبود شيميايي پيچيده يا ناشناخته، امكان

و  9(ها همان منابع طبيعي است هاي استفاده از آنراه
هايي با منشأ در دو دهه اخير، محققان بازنگري دارو). 8

هاي با طوري كه امروزه داروبه. اندكردهطبيعي را شروع
اند و پرداختن به منشأ گياهي، گسترش زيادي يافته

بهداشت  هاي سازمان گياهان دارويي قسمتي از برنامه
  ). 10و  11(هاي دارويي است  جهاني در زمينة سياست

در منابع مختلف طب سنتي ايران به گياهان گوناگوني 
در طب سنتي ايران و . استشدهبراي درمان صرع اشاره

 ها پيش، گياه آنغوزه را در مقام داروي ضدهند از قرن
در مكتب گياهي ). 13، 14و 12(كردند  تشنج تجويزمي

هاي  ب نيز از آن براي درمان صرع و تشنج و كرامپغر
  ).10و 15( شود ميعضالني استفاده

 محققان انددادهانجام محققان كهيي هايبررسي ط    
 آن خانوادهي اعضا و اهيگ نيا كه شدهدادهنشان زين

ي كي درصد هفتاد حدود در داشته،ي تشنج ضد تيخاص
-پنين را شامل مي – βو  α اه،يگ نيا خانوادهي اعضا از

هاي است كه برخي آنالوگشدهدادهشدند؛ همچنين نشان
هاي مستعد پنين از صرع ايديوپاتيك در موش

و باز با توجه به آثار ضد تشنجي ) 15(كند ميجلوگيري
و نيز اينكه ) 16(هاي اوپيوييدي تحريك برخي گيرنده

اي ديگر مشخص شد كه اعضاي اين خانواده طي مطالعه
تحريك )  نويسنده محترم چك كند(از طريق ) فروال(

 را خودي درد ضد آثار CNSهاي اوپيوييدي در گيرنده
 اهانيگ از رده نياي اثربخش توانيم ،)17( كننديماعمال

 رايي ايميش نگيندليك قيطر به شدهجاديا صرع مهار در
 انتخاب ليدال از توانيم را هاگزارش نيا داشت؛ انتظار

 به جادشدهيا صرع بر آن اثر شتريبي بررسي برا اهيگ نيا
 مدل. بردنام تترازول لنيپنت بايي ايميش نگيندليك قيطر

ي هاراه ازي كي تترازول، پنتيلين بايي ايميش كيندلينگ
 در مرتب طوربه حيوان آن، در كه است صرعي بررس

زاي پنتيلين تترازول  صرع يدارو كم مقادير معرض
كيندلينگ، مدلي مناسب از فعاليت ). 5( گيرد قرارمي

صرعي مزمن در مغز است، كه با افزايش در آمادگي مغز 
براي ابتال به صرع تحت تأثير تجويز سيستميك و مزمن 

گردد كه  ميپنتيلين تترازول تغييرهايي را در مغز موجب
 ).18(شود  درنهايت، به فعاليت صرعي منجرمي

  
  هاروش و مواد

   هاوانيح
ي پزشك دانشكده در 1387 سال دري تجرب مطالعه نيا

 در آزمايش موردي هاحيوان .شدانجام شاهد دانشگاه
 Balb/c نژاد سفيد نر سوري موش سر شصت ق،يتحق نيا
 از پس هاموش. بودند گرم 30-25 وزني محدوده با

ة دانشكدة حيوانخان در ،يراز مؤسسه از شدنيداريخر
 ساعت12 نورية چرخ تحت شاهد، دانشگاه پزشكي
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 با و% 30-40 رطوبت و روشنايي ساعت 12و تاريكي
 هر داخل( شدنديميدارنگه C 2±21˚ حرارت درجه
 به آزادانه هاموش). يسور موش پنج ت،يدرنها قفس
  .داشتنديدسترس آب و غذا

  عصاره هيته روش
 300 ابتدا آنغوزه اهيگ صمغي الكل عصاره هيتهي برا
 زانيم به شده،هيته پودر به كرده،بآسيا را آن از گرم
. ميكرداضافه درصد نود متانل آن، وزن مقدار برابر چهار

 طيمح در ساعت 48 مدت به را متانل و پودر مخلوط
 آني هاديآلكالوئ و مؤثر مواد نكهيا تا ميقرارداد كيتار

 آن هايتفاله ساعت، 48 گذشت از بعد شود؛ خارج
 و بزرگ صافيي هاكاغذ با ماندهباقي محلول جداشده،
 به و صاف محلولي تا شد صاف دفعات به كوچك
-بن در شدهصاف محلول. شود حاصلي عسل اصطالح

 گراديسانت درجه شصت حرارت درجه با ماري
 عصاره ترتيب، اين به رشود؛يتبخ آن الكل تا شدقرارداده
. آمددستبه تحقيق براي نياز مورد اهيگ صمغي متانول
. بود گرم شانزده حدود در آمدهدستبه ارهعص مقدار

ي ازا به گرميليم حسب بر نظر موردي هادوزية تهي برا
 ترازو با را آمدهدستبهة عصار وان،يح وزن لوگرميك هر

 هر در. ميكردحل نيسال نرمال محلول در كرده، وزن
 غلظت با شدهآماده محلول از ml 3/0 آزمايشي گروه
  .دشميتزريق نظر مورد

  هاوانيح در تشنج جاديا روش
 كيندلينگ مدل تحقيق، اين در صرع مطالعاتي مدل

 نيسال محلول در (PTZ) تترازول لنيپنت. بوديي ايميش
 از كمتر مقادير در شده،حل )NaCL 9/0٪( كيزوتونيا

 i.p(ي صفاق داخل صورت به مكرر طوربه و زاتشنج حد
 را تشنج روزب تدريج،به و شديمتزريق حيوان به) 

 با مطابق نگيندليك مدل در تشنج شدت. گشتميسبب
  :شديميابيارز ر،يزي فازها
   پاسخ؛ عدم: 0 فاز

  وگوش؛ صورت عضالت انقباض: 1فاز
  بدن؛ سراسر در محوري انقباضي هايموج: 2فاز
  ها؛اندام پرش و بدن ميوكلونيكي هاانقباض: 3فاز
 به حيوان افتادن و فراگيرشده كلونيكي هاتشنج: 4فاز
  جلويي؛ هاياندام وكلونوس پهلو يك

 تونيكي هاانقباض با شدهژنراليزه هايتشنج: 5فاز
  .حيوان مرگ 6فاز و داريپا صرع حاالت و ناگهاني

-عبارت تايي ده گروه پنج در مطالعه موردي هاحيوان

 گروه سه و مثبت كنترل گروه ب،يتخر گروه: ازبودند
ي تمام در قيتزر آنغوزه اهيگ صمغ ةعصار با تيمار تحت
-انجام مرحله ازدهي در انيمروزدركي صورت به هاگروه

 فقط ب،يتخر گروه در هاوانيح كه ترتيب اين به شد؛يم
 داخل تزريق صورت به mg/kg 35 دوز با تترازول لنيپنت

 بعد دقيقه 30 مدت به و كردندميدريافت) i.p( صفاقي
 دقيق مشاهده مورد آنها تحركا و رفتار تزريق، از

 30 هاموشي تمام مثبت، كنترل گروه در. گرفتقرارمي
 صرع ضد داروي تترازول، لنيپنت قيتزر از قبل دقيقه

 ml  3/0مقدار به و mg/kg 100 دوز با را اسيد والپروئيك
 از پس و كردنديمافتيدري صفاق داخل صورت به

 را mg/kg 35 دوز با تترازول لنيپنت قه،يدق 30 گذشت
ي اشهيشي هاقفس در دقيقه 30 مدت به كردهدريافت
- موش درمان،ي هاگروه در. گرفتندقرارمي مشاهده مورد

ة عصار تترازول، لنيپنت تزريق از قبل قهيدق 30 ها
 mg/kgي هادوز با بيترت به را آنغوزه اهيگ صمغي متانول

 قه،يدق 30 گذشت از پس. كردنديمافتيدر100و 5 ،25
ي فازها كرده،قيتزر mg/kg 35 دوز با تترازول لنينتپ

 اين به گرفتند؛قرارمي مشاهده مورد آنها رفتار وي صرع
- به مرحله، ازدهي طي آزمايشي،ي هاگروهي تمام ترتيب،

 شده،گفتهي هاگروه به توجه با مياندرروزيك طور
 اهيگ صمغة عصار و دياس كيوالپروو تترازول، لنيپنت

ي دارو. كردند دريافت را متفاوت هايدوز اب آنغوزه
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 كيزوتونيا نيسال محلول در اهيگ عصاره و كيوالپروئ
  . شدنديم حل

 در كه بود دوازدهم تزريق ق،يتزرة مرحل نيآخر    
 قيتزر در. گرفتميانجام روز نيچهارم و ستيب روز

 دوز با تترازول لنيپنت ب،يتخر گروهي هاموش دوازدهم،
mg/kg 75 دوز ق،يتزر از مرحله نيا كردند؛ميدريافت 
 در كند؛يمتالش ماندنزندهي برا وانيح كه است چالش

ي هاگروه در هاقيتزري قبل حاالت مشابه ز،ين مرحله نيا
 دوزي جا به كه تفاوت نيا با گرفت؛يمصورت مختلف
mg/kg 35 دوز از تترازول، لنيپنت mg/kg 75 جادياي برا 
 دوازدهم، روز در تزريقي دوز. شديماستفاده صرع

 صرع حاالت و كلونيك– تونيكي هاتشنج بروز موجب
  .شديمموجب را مرگ و داريپا

 آمدهدستبه نتايج مطالعه اين در: يآماري هاروش
 مقايسه. شدبيان معيار انحراف و ميانگين صورت به

 آناليز آزمون از استفاده با آزمايشي هايگروه بين آماري
 هايگروه تكتك بين مقايسه و طرفهيك اريانسو

-انجام post-hoc Tukey test تكميلي آزمون با آزمايشي

- معني پاسخ مقام در >05/0p سطح با اختالف و گرفت

  . شددرنظرگرفته دار
  هاافتهي

 بر آنغوزه اهيگ صمغ عصاره مختلف هايدوز اثر
  تشنج مراحل پيشرفت

 دهدمينشان ،1 شماره دارنمو در هاداده آماري آناليز
 مختلف هايدوز بين دارمعنيي تفاوت پنجم تزريق تا كه
-مشاهده تشنج مراحل پيشرفت بركنترل بيتخر گروه و

 mg/kg100 دوز هشتم، و پنجم تزريق در. شودنمي
 مراحل پيشرفت بر را مهاري اثر بيشترين استتوانسته
 ازي تح هشتم، قيتزر در ريتأث نيا كه بگذارد تشنج
 دوز اثر ز،ين نهم قيتزر در. استبوده بهتر زين كيوالپروئ
mg/kg 25 آخر مرحله در. بود تربرجسته هادوز هيبق از 

ي هادوز گردد،يم مشاهده كه گونه همان ز،ين قيتزر
 مراحل هاموش تا شدند باعث آنغوزه اهيگ مختلف
 در. ندهندنشان خود از را چهار فاز از شتريبي تشنج
ي تفاوت آزمايشي هايگروه بين تزريق، هاينوبت يرسا

  .نشدمشاهده تشنج مراحل پيشرفت كنترل براي دارمعني
  

  
 پيشرفت بر mg/kg100  اسيد والپروئيك و 100 و mg/kg 25، 50  هايدوز با آنغوزه اهيگ صمغ عصاره اثر. 1 شماره نمودار
  Ff= Ferula assa foetida .  .VA= valproic acid. موش سر ده گروه، هر در نمونه. كيندلينگ مختلف هاينوبت در تشنج

   PTZ از ناشي تشنج شدت بر آنغوزه اهيگ صمغ عصاره مختلف هايدوز تزريق اثر
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 نيب تشنج شدت كنترل در داريمعن تفاوت ازآنجاكه
-دهيد بعد به پنجم قيتزر از مختلفي شيآزماي هاگروه
 مختلف هايدوز اثر 2 شماره نمودار در لذا است،شده

 شدت بر دياس كيوالپروئ و آنغوزه اهيگ صمغ عصاره
. اندشدهسهيمقا هم با نگيندليك پنجم نوبت از تشنج
 شود،ميمشاهده 2 شماره نمودار در كه طورهمان

  دوز ششم، تزريق در و mg/kg100  دوز پنجم، درتزريق
mg/kg50 توانستند ردامعنيي صورت به آنغوزه اهيگ صمغ 

 دهندكاهش را تشنج كنترل، گروه با مقايسه در
)05/0P< .(ي دوزها هفتم، قيدرتزرmg/kg100  وmg/kg 

  كنترل گروه با سهيمقا در آنغوزه اهيگ صمغ عصاره  50
 كنندكم را تشنج داريمعني صورت به اندتوانسته

)05/0P< .(ي هادوز هشتم، قيدرتزرmg/kg100 و 

mg/kg 25 گروه با سهيمقا در آنغوزه اهيگ صمغ عصاره 
 بكاهند را تشنج از داريمعني صورت به اندتوانسته كنترل

)05/0P< .(اهيگ صمغ عصاره دوز سه هر نهم قيتزر در 
ي صورت به كنترل گروه با سهيمقا در اندتوانسته آنغوزه

 هايدوز نتايج). >05/0P( دهندكاهش را تشنج داريمعن
 كه دهدمينشان چالش مرحله در خرآ تزريق در مختلف

 اهيگ صمغ عصاره mg/kg100  دوز مرحله، اين در
 اسيد والپروئيك با راستاي هم) 3/3 ±/ .42(  آنغوزه

 ميزان دار،معنيي صورت به استتوانسته)  5/3 ±/. 17(
 گروه در كه، است ذكر قابل). >01/0P( شدكم را تشنج
 تزريق، هايدوره امتم در اسيد والپروئيك مثبت، كنترل
  .استدادهكاهش را تشنج
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 تشنج شدت بر mg/kg100  اسيد والپروئيك و 100 و mg/kg 25، 50  هايدوز با آنغوزه اهيگ صمغ عصاره اثر. 2 شماره نمودار
 را تترازول پنتيلن كه است گروهي با دارمعني تفاوت دهندهنشان *.نهايي دوره تا كيندلينگ پنجم مرحله از PTZ تزريق از ناشي

 موش سر ده گروه، هر در هانمونه. >001/0p *** و >05/0p< **,01/0p* .اندكردهدريافت تنهايي به

 Ff= Ferulaassa foetida .VA= valproic acid  
  چالش مرحله در  PTZ تزريق از ناشي تشنج پنج مرحله دوره طول بر آنغوزه اهيگ صمغ عصاره مختلف هايدوز اثر

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

30 

 ...كيندلينگدر)Ferula assa foetida(آنغوزهاهيگصمغالكليعصارهي تشنج ضد  اثر بررسي

مي
 عل
مه
هنا

وما
د

- 
كي

زش
ر پ
شو

دان
ي 
هش

ژو
پ

 /
هد

شا
اه 
شگ

دان
 /

 دي
89 /

ال 
س

هم
جد

هي
 /

ره 
شما

90  

  
 مرحله دوره طول بر mg/kg100 اسيد والپروئيك و 100 و mg/kg  25، 50 هايدوز با آنغوزه اهيگ صمغ عصاره اثر. 3 شماره مودارن

 تنهايي به را تترازول پنتيلن كه است گروهي با دارمعني تفاوت دهندهنشان  *.PTZ تزريق از ناشي چالش دورخ در تشنج  پنج
  Ferulaassa foetida. Ff = .VA= valproic acid   . موش سر ده هرگروه، در هانمونه. >05/0p< **,01/0p* .اندكردهدريافت

  
 ريتأخ مدت بر mg/kg 100 اسيد والپروئيك و 100 و mg/kg  25، 50 دوزهاي با آنغوزه اهيگ صمغ عصاره اثر. 4 شماره نمودار
 تنهايي به را تترازول پنتيلن كه است گروهي با دارمعني وتتفا دهندهنشان *.چالش مرحله در تشنج پنج مرحله  شروع در

  Ff= Ferulaassa foetida .VA= valproic acid . .موش سر ده گروه هر در هانمونه>P . 05/0  *.اندكردهدريافت
  

 شود،ميمشاهده 3 شماره نمودار در كه طوريهمان
 گروه به نسبت ها،گروه تمام دري تشنج دوره طول
 اهيگ صمغ عصاره. افتيكاهش PTZ كنندهفتايدر

 طول كنترل، گروه با مقايسه در mg/kg100 دوز با آنغوزه
-معني طوربه را چالش مرحله در تشنج پنج مرحله دوره

 دوزهاي ساير مقايسه در). >01/0P( استدادهكاهش دار
-معنيي كاهش كنترل، گروه با آنغوزه اهيگ صمغ عصاره

-نشدهمشاهده كيندلينگ، پنج حلهمر دوره طول در دار

 .است

 زمان بر آنغوزه اهيگ صمغ عصاره مختلف هايدوز اثر
 مرحله در  PTZتزريق از ناشي تشنج پنج مرحله آغاز

  چالش
 كه كنديمانيب 4 شماره نمودار در آماري بررسي

ي افزايش ،mg/kg 100 دوز با آنغوزه اهيگ صمغ عصاره
 نسبت چالش مرحله در جتشن آغاز زمان در را دارمعني

 هاگروه هيبق در). >05/0P( دهديمنشان كنترل گروه به
  . دينگردمشاهده معناداري اختالف
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  ي ريگجهينت و بحث
 مجموع، در كه دادنشان قيتحق نيا نتاج    

 مدت و شدت در كاهندهي اثر آنغوزه اهيگ صمغ ارهصع
 و ندازدايمقيتعوبه را تشنج شروع آستانه داشته، تشنج

 جهينت نيا دهد؛يقرارم كنترل تحت را تشنجي هاريغتم
 رانياي سنت طب در موجودي هاداده باي هماهنگ دري كل
 با هماهنگ زين و غربي اهيگ مكتب و) 13( هند و

 ضد وي صرع ضد تيخاص به كه استي قبل مطالعات
  ).10( اندداشتهاشاره آنغوزه اهيگي تشنج

 نظر موردي هادوزي امتم مطالعه، نيا در      
ي داريمعن حدود تا توانستند آنغوزه اهيگ صمغ عصاره
 به توجه با هرحالبه. رنديبگ را صرع گسترشي جلو
 كه) 19( مشابه قيتحق تنها با حاضر قيتحق جينتا سهيمقا

 و شه،يري هاقسمتي متانول عصاره استدادهنشان
 فيتخف به قادر تشنج، حاد مدل در آنغوزه اهيگيي هوا
  .دينمايم راستا هم است، تشنج شدتكم

 ديبا صرع درمان در آنغوزه اثر ساختار مورد در    
-گزارش طبق .شوديبررس صرع جاديا ساختار ابتدا در

 را) ابيغ صرع( PTZ توسط جادشدهيا صرع ،يقبلي ها
 ،T نوع ميكلس انيجر دهندهكاهشي هادارو با توانيم

 هاتحقيق نيهمچن ).15( ركردمها د،يماياتوسوكس مانند
-  ضد آثار فروال، اهيگ خانوادهي اعضا كه دهدمينشان
 يديياوپيو هايگيرنده تحريك طريق از را مؤثري دردي

ي تازگبه). 17( كندمياعمال مركزي اعصاب سيستم در
 هايگيرنده برخي تحريك كه استشده ثابت زين

 ازآنجاكه). 18( كندايجادمي تشنجي ضد آثار يديياوپيو
 هايكانال بر اغلب يديياوپيو هايگيرنده هايآگونيست

- سلول داخل به كلسيم ورود مهار تأثيرگذاشته، كلسيم

ي اعضا احتمال،به) 20( شودميموجب را عصبي هاي
 يدي،ياوپيو هايگيرنده تحريك طريق از فروال خانواده

 سيناپسي پس نورون داخل به كلسيم ورود مهار با
 سيستم در را عصبي شديدي هاتحريك توانند مي

-اعمال تشنج بري مهار آثار داده،كاهش مركزي اعصاب

  .كنند
 فروال  خانواده ازي اهيگي روي قبل مطالعاتي ط    

 ل اه،يگ نيا عصاره درصد هفتاد حدود در شد مشخص
ي برخ كه استشدهدادهنشان نيهمچن. دارد نيپن – â و

ي هاموش در كيوپاتيديا رعص از نيپني هاآنالوگ
 دارد احتمال ب،يترت نيبد ؛)15( كنديميريجلوگ مستعد

) فروال خانواده از( آنغوزه اهيگي تشنج ضد آثار كه
  .باشد نيپني هابيترك حضور به مربوط
ي صرع ضد پاسخ حد نيشتريب ق،يتحق نيا در    
 ،يصرع حمالت شدت نظر از آنغوزه اهيگ صمغ عصاره

-يباق دوره مدت طول وي صرعي هاپاسخ قيتعو نظر از
 به مربوط كه رسديم نظربهي صرع تيوضع در ماندن
  mg/kg 50 mg/kg دوز سپس باشد؛بوده mg/kg  100 دوز
 نيچن. استداشته تشنج شدت كاهش بر بهتري اثر 25
  mg/kg دوز دوز، نيمؤثرتر قيتحق نيا در كه دينمايم

 كمتر آثار ابد،يكاهش دوزها زانيم هرچه و باشد 100
 هانمونه تعداد شيافزا با موضوع نيا البته كه شونديم

ي برا هرحالبه. استي بررس قابل ،يبعدي هاشيآزما در
 ضد اثر زمانهم سنجش ه،يفرض نيا از نانياطم حصول
ي بررس با همراه آنغوزه اهيگ صمغ عصارهي صرع
ي سبرر زين وي دييوياوپي هارندهيگي كيتحر تيوضع
 ازي ناش صرع بر آنغوزه اهيگ صمغ اثرگذار ماده ريتأث
 توانيم مجموع در. رسدينظرمبه مناسب تترازول لنيپنت
 مشخصي هادوز اي دوز در انغوزه اهيگ كه گرفتجهينت
 نيا با كند؛عمل تشنج ضدي بيترك مقام در توانديم
 ضد اهيگ عنوان به را آنغوزه اهيگ توانيمي ريگجهينت

 ماده ق،يدق دوز نييتع. كرديمعرفي اهيگ طب در ضرع
 در كه هستندي موارد اه،يگ اثر قيدق ساختار و اثرگذار
  .رنديگيقرارم مدنظري بعد مطالعات
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