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P-26-31
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

هاي تترازول در موشبررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه پنیرك بر تشنجات ناشی از پنتیلن

کوچک  نر آزمایشگاهی در مقایسه با فنوباربیتال

، نسرین حیدریه، حمیدرضا مهاجرانیمریم اکبري

ایرانقم،قم، واحداسالمیآزادگروه فیزیولوژي، دانشکده علوم پایه، دانشگاه

با وجود داروهاي . باشدمیپس از سکته مغزي )CNS(ترین اختالالت سیستم عصبی مرکزيیکی از شایع)epilepsy(صرع:مقدمه
گیاهان دارویی با . تر، ادامه داردبخشی بهتر وعوارض نامطلوب کم، تحقیقات براي کشف داروهاي جدید با اثرتشنج متنوع فعلیضد

در مطالعه حاضر اثر عصاره هیدروالکلی . باشندگونه تحقیقات مینوع طبیعی وخواص متفاوت، زمینه مناسبی براي اینداشتن مواد مت
هاي کوچک آزمایشگاهی نر در مقایسه با فنوباربیتال  مورد در موش) PTZ(تترازول گیاه پنیرك بر تشنجات ناشی از تزریق پنتلین

. گرفتبررسی قرار
، )PTZ+سالین(کنترل مثبت ) PTZ(هاي کنترل منفی درگروه) گرمNMRI)5±30هاي سوري نر نژاد موش:هامواد و روش

گرم بر کیلوگرم میلی30و 15گرم بر کیلوگرم وزن بدن و فنوباربیتال میلی200و 100، 50کننده عصاره پنیرك در دوزهاي دریافت
تیمارها نیم ساعت قبل از . گرفتگرم بر کیلوگرم وزن بدن صورت میمیلی80زول تتراالقاء تشنج توسط پنتیلن. وزن بدن قرارگرفتند

دقیقه مدت زمان بروز 20مدتبهPTZبالفاصله پس از تزریق . صورت داخل صفاقی بودتمامی تزریقات به. گرفتانجام میPTZالقاء 
طرفه وتست توکی مورد ها توسط آنالیز واریانس یکداده. دگردیتشنج، زمان مراحل تشنج و فاصله میانی بین مراحل تشنج ثبت می

.تجزیه وتحلیل قرارگرفتند 
نسبت ) گرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی200و 100(کننده عصاره هیدروالکی گیاه پنیرك هاي دریافتنتایج نشان داد درگروه:یافته ها

داري نسبت به گروه ها کاهش معنیبه گروه کنترل در زمان فازها و اینتر فازدار و نسبت افزایش معنیبه گروه کنترل در آستانه تشنج،
نسبت به ) گرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی200(کننده عصاره هیدروالکی گیاه پنیرك دوز درگروه دریافت. کنترل وجود داشت

.داري وجود داشتستانه تشنج، افزایش معنیدر آ)گرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی30و 15(کننده فنوباربیتال هاي دریافتگروه
.باشدتشنجی است واثرات آن متفاوت از اثرفنوبارییتال میدهد عصاره هیدروالکلی پنیرك داراي اثرات ضدنتایج نشان می:گیرينتیجه

، موش سوري نرتترازول، تشنج، فنوباربیتالعصاره هیدروالکلی پنیرك، پنتیلن:کلمات کلیدي
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