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P-26-19
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

و تترازولبر تشنج ناشی از پنتیلنBoissDucrosia anethifoliaاثر اسانس روغنی مشگک

اکسیداتیو در موش صحرایی نراسترس

2، علی مصطفوي1، سعید اسماعیلی ماهانی1نژاد، مهدي عباس1مهناز زامیاد

شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانگروه زیست-1
علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانگروه شیمی، دانشکده-2

با وجود طیف وسیعی از مواد زیستی . هاي آزاد اکسیژن نقش مهمی در پیدایش صرع و مرگ و میر ناشی از آن دارندرادیکال: مقدمه
تشنجی و بررسی اثرات ضدمنظور بنابراین مطالعه حاضر به. استفعال در گیاه مشگک، اثر این گیاه در صرع هنوز بررسی نشده

.کنندگی مشگک انجام شدمحافظت
گروه 7انجام گرفت،که به ) گرم200-250(سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار 49روي این مطالعه تجربی بر:هامواد و روش

)7n= (نرمال، کنترل)PTZ( کنترل مثبت ،)گرم به ازاء کیلوگرم میلی25، 50، 100و 200(و گروه درمانی اسانس روغنی ) دیازپام
دریافت PTZ) گرم به ازاء کیلوگرم وزن بدنمیلی80(صفاقی دقیقه قبل از تزریق درون30که ) صورت داخل صفاقیوزن بدن به

پس از ) آلدئید، پراکسیدهیدروژن، کاتاالز و پراکسیدازديمالون(اکسیداتیو همچنین پارامترهاي استرس.کرده بودند، تقسیم شدند
.اتمام آزمون رفتاري مورد بررسی قرارگرفت

اسانس مشگک، باعث تأخیر در شروع حمالت تشنجی و ) گرم به ازاء کیلوگرم وزن بدنمیلی50، 100و 200(دوزهاي :هایافته
حفاظت از حمالت نیز توسط دوزهاي متفاوت در مقایسه با گروه کنترل . شدPTZی از کاهش مرگ و میر و طول دوره تشنج ناش

، 100و 200اکسیداتیو، دوزهاي در میان دوزهاي کار شده اسانس برروي پارامترهاي استرس). >0,05P(داري نشان داد افزایش معنی
توجه در فعالیت آنزیم پراکسیدهیدروژن در مغز، با افزایش قابلآلدئید و ديداري باعث کاهش میزان مالونطور معنیگرم بهمیلی50

.)>0,05P(کاتاالز و پراکسیداز در مقایسه با گروه کنترل شد 
با این حال مکانیسم . توجهی استاکسیدانی قابلنتایج نشان داد که اسانس روغنی مشگک داراي اثرات ضدتشنجی و آنتی:گیرينتیجه

. باشدمبهم میهاي دقیق آنیا مکانیسم

اکسیداتیو، موش صحراییاسترستترازول، تشنج،پنتیلنمشگک،:کلمات کلیدي
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