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P-26-06
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

: سوريموشدر)پسندتیره شاه(لیمو بهبرگ گیاهاتانولیعصارهضدتشنجیبررسی اثر

نقش سیستم گاباارژیک

مهر، امیر رشیدیان، سید مهدي رضایت، شهرام اجتماعیباقريفرهنگفروغ 

گروه فارماکولوژي،دانشکده داروسازي و مرکز تحقیقات علوم داروئی تهران، تهران،ایران

الالت صورت وسیع در درمان اختلیمو بهشناسی داروئی در گذشته اطبا در طب مرسوم ایران از گیاه بهمطابق مطالعات فرهنگ:مقدمه
لیمو در موش سوري با استفاده از دو هاي گیاه بههدف از این مطالعه بررسی اثر ضدتشنجی عصاره اتانولی برگ. بردندتشنجی بهره می

.مدل الکتریکی و شیمیایی القاء تشنج است
خوراکی توسط مدل پنتیلن پس از تجویز ) گرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی200،400،800(فعالیت ضدتشنجی عصاره :هامواد و روش

توئین و فنی) گرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی1(تترازول و مدل ماکزیمال الکتروشوك در موش سوري بررسی شد و از داروي دیازپام 
گرم گرم بر کیلومیلی2(از فلومازنیل. عنوان داروي رفرنس استفاده شدصورت داخل صفاقی بهبه) گرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی25(

.صورت داخل صفاقی جهت بررسی نقش سیستم گاباارژیک، قبل از تجویز عصاره استفاده گردیدبه) وزن بدن
گرم میلی90(تترازول گونه سمیتی از عصاره در طول مطالعه مشاهده نشد و تجویز عصاره در مدل القاء تشنج توسط پنتیلنهیچ:هایافته

. صورت معنادار گردیدباعث افزایش مدت زمان دوره قبل از شروع تشنج و کاهش طول مدت تشنجات به) بر کیلوگرم وزن بدن
. گردیدHLTEدار و غیر وابسته به دوز مدت زمان زیمال الکتروشوك عصاره سبب کاهش معنیهمچنین در مدل القاء تشنج توسط ماک

.تترازول گردیدشدن نتایج عملکرد عصاره گیاه در مدل پنتیلنتجویز فلومازنیل نیز باعث وارونه
لیمواست و شاید بتوان این اثرات را هاي گیاه بهدهنده خاصیت ضدتشنجی عصاره اتانولی برگهاي این پژوهش نشانیافته:گیرينتیجه

بردن به مکانیسم دقیق عملکرد عصاره این ناشی از تأثیر عصاره بر روي سیستم گاباارژیک دانست البته به مطالعات بیشتري جهت پی
.گیاه نیاز است

لیمو، پنتیلن تترازول، ماکزیمال الکتروشوك، ضدتشنجی، موش سوريبه:کلمات کلیدي
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