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P-26-27
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

Carthamus tinctorius(بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه گلرنگ  (saafflower بر

هاي کوچک آزمایشگاهی نرتترازول در موشتشنجات ناشی از پنتیلن

طیبه رئیس رجبینسرین حیدریه، 

واحد قم، قم، ایرانگروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی

شونده و صورت تشنجات ناگهانی، زودگذر، تکرارشود که بهاي از اختالالت سیستم اعصاب مرکزي گفته میصرع به مجموعه:مقدمه
در حال حاضر براي درمان صرع و تشنجات ناشی از آن، داروهاي . شودحرکتی و اتونوم ظاهر می-بینی با منشأ حسیغیرقابل پیش

باشند و در مصرف طوالنی مدت سبب بروز شود که مصرف این داروها نیز به نوبه خود داراي عوارضی میشیمیایی مختلفی استفاده می
ها بستر مناسبی را براي استفاده از گیاهان دارویی فراهم سهولت استفاده از گیاهان دارویی و مقبولیت عام آن. شوندمقاومت دارویی می

هاي کوچک بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه گلرنگ بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موشتحقیق با هدف این. استنموده
.آزمایشگاهی نر انجام شد

طور تصادفی انتخاب گرم به25-30در محدوده وزنی NMRIهاي سوري نر کوچک نژاد در این مطالعه تجربی، موش:هامواد و روش
هاي آزمایشی که عصاره نمودند، گروهدریافت می) PTZ(تترازول شده و به سه گروه شامل گروه کنترل منفی که فقط پنتیلن

وه کنترل مثبت که ها تزریق شد و گربه آن) PTZ(تترازول دقیقه بعد، پنتیلن30صورت داخل صفاقی وگیاه گلرنگ بههیدروالکلی
به آنها تزریق شد، ) PTZ(تترازول دقیقه بعد، پنتیلن30صورت داخل صفاقی و سرم فیزیولوژي و عصاره هیدروالکلی گیاه گلرنگ به

. صورت توام دریافت نمودند، تقسیم شدندرا به
. کلونیک شد-تزریق عصاره هیدروالکلی این گیاه در دوز باال باعث تأخیر در زمان شروع تشنج تونیک، کلونیک و تونیک:هایافته

کلونیک و همچنین باعث -تجویز عصاره هیدروالکلی گیاه گلرنگ در تمام دوزها باعث کاهش مدت زمان تشنج تونیک و تونیک
. تشنج شدکاهش بروز عدم تعادل و پرش در حیوانات هنگام

اثرات محافظتی بر سیستم عصبی دارد و شدت گیاه گلرنگ رسد که عصاره هیدروالکلینظر میبراساس نتایج این تحقیق به: گیرينتیجه
.                                                                            دهدتترازول را کاهش میتشنجات صرعی ناشی از پنتیلن

نرموش سوري، کیندلینگ شیمیایی،عصاره  هیدروالکلی گیاه گلرنگصرع، :کلمات کلیدي
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