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  گیاه بادرنجبویه در درمان تشنجمند پیرامون اثربخشی  ظاممروري ن
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گیالن                   دانشجوي کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی1
.nasiriniloofar66@gmail.com  

  چکیده

امروزه به دلیل مزمن بودن این  اختالل عصبی پس از سکته مغزي است.ترین  صرع، نوعی بیماري تشنجی و شایع
ها، استفاده از گیاهان دارویی جهت کنترل  تشنجی و عوارض فراوان این دارو  مدت داروهاي ضد بیماري و مصرف دراز

در طب سنتی، به عنوان  )Melissa officinalisویه (است. بادرنجب  گرفته  حمالت تشنجی مورد توجه محققان قرار
درمورد تاثیر گیاه بادرنجبویه هاي پژوهشگران  مروري بر یافته ،است. در این مطالعهداروي مسکن اعصاب معرفی شده 

هاي اطالعاتی  شده در بانک مند، تمام مقاالت منتشر در این مطالعه نظام .صرع صورت گرفته است و بر درمان تشنج
با عناوین بادرنجبویه و  2015دسامبر  28تا تاریخ  pubmed، Google scholar، Iran medex ،SIDامل ش

مقاله مرتبط با گیاه  154شده،  هاي ذکر میان مجموع مقاالت موجود در پایگاه از گرفت. صرع مورد جستجو قرار تشنج و
دیگر خواص  بررسی مقاله به 76،ست، از این تعدادا ه مربوط به خواص درمانی این گیاهمقال 94بادرنجبویه بود که 

 مقاله به طور 7ثیر آن بر روي تشنج اشاره داشت و مقاله به طور غیرمستقیم به تأ 11 بود و  آن پرداخته بویهبادرنج
 فاکتور 4روي  ثیر آن برتشنج پرداخته بود که در نهایت تآ ثیر این گیاه بر رويمستقیم صرفاً به بررسی جزئیات تأ

هاي مختلف  سازوکار آن در دوز میر و میانگین زمان شروع حمالت، دوره دوام تشنج، تعداد وقوع حمالت، میزان مرگ و
 در ها، بادرنجبویه زمان شروع حمالت را به تاخیر انداخت و % بررسی83داري؛ در   مورد بررسی قرارگرفت. به طور معنی

% این مقاالت ذکر 70، تعداد وقوع حمالت را کاهش داد. همچنین در %83در % موارد، دوره دوام تشنج را کاهش و 50
شود. در  و میر می  شد که بادرنجبویه اثر وابسته به دوز دارد و در اغلب موارد با توجه به دوز مصرفی مانع از مرگ

  نج مفید باشد.تواند به تنهایی یا به عنوان یک مکمل بر روي تش گیاه بادرنجبویه میمجموع شواهد نشان داد که 

  بادرنجبویه، صرع، تشنج، طب سنتی، گیاهان دارویی واژگان کلیدي:
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  مقدمه -1
 Melissa معروف است ودر زبان التین Lemon-balmانگلیسي بھ  نكھ در زبا )Melissa Officinalis(گیاه بادرنجبویھ 

ھایي پوشیده از  گاھي بیشتر، با ساقھ افراشتھ، برگ سانتیمتر و ١٢٠-٣٠؛ گیاھي علفي، پایا، معطر با ارتفاع شود نامیده مي
درصد اسانس  ٢۵/٠تا  ١/٠ھاي آن حاوي  . برگ(Zargari 1990) دار است تار، متقابل، بیضوي، بھ شكل قلب و دندانھ

درصد آلدھید (شامل  ۵/٠معروف بھ اسانس ملیس بوده كھ حاوي  شد. این اسانس روغني اكسیژنھ فراربا روغني مي
. ابوعلي (Soulimani 1991) باشد ھا و فالونوئیدھا مي ھا، تانن ترپن ل، سیترونل و ژرانیول) و اسیدھاي فنلي، تريسیتری

راي آن اثر تقویت نیروي حیاتي بدن قائل بوده و گفتھ است كھ با یف داروھاي مقوي قلب جاي داده و بسینا آن را در رد
گوید كھ بادرنجبویھ خاصیتي  ھمچنین در كتاب االدویھ القلبیھ چنین مي رود؛ خلقي از بین مي حوصلگي و كج مصرف آن بي

ھاي بادرنجبویھ در طب سنتي ایران بھ عنوان  برگ. (Zargari 1990) ھم در تقویت قلب دارد عجیب ھم در تفریح و
 Evans)است  هشد بر، ضداسپاسم، خوشبوكننده دھان، ضد تشنج و ضد حمالت ھیستریك بھ كار برده  دھنده، تب تسكین

ر تیروئید، روي اثرات درماني این گیاه، اثرات ضد میكروبي، اثر ب تحقیقات متعددي در نقاط مختلف جھان بر (1996
 است بخشي آن انجام شده و اثرات آرامرفتاري -درمان آلزایمر، درمان اختالالت عصبي ،ھاي گوارشي درمان زخم

(Aufmkolk 1984, Ballard 2002, Coleta 2001, perry 1999).  
 Cunnington 2011, Linehan) ١٣٧٠ (ارضي ترین اختالل عصبي پس از سكتھ مغزي است بیماري صرع شایع

درصد  ۵/١درصد است كھ این رقم در كودكان بھ  ۵/٠براساس آمار موجود شیوع صرع در دنیا حدود  ,2011
ممكن است بھ عنوان اختالل آشكار، از دست  ). صرع در حقیقت اختالل در عملكرد مغز است كھ١٣٧٠رسد(ارضي مي

ھاي رفتاري، اختالل حسي و یا اختالل عملكرد اتونومیك باشد كھ بھ  دادن ھوشیاري، فعالیت غیرطبیعي حركتي، ناھنجاري
پیش از كشف داروھاي ضد تشنجي، درمان  .,Fisher 1989)١٣٧٠ (ارضي خصوص در مراحل اول خواب شایع است

ھاي  گرفت اما امروزه بھ دلیل مزمن بودن بیماري ، حجامت و استفاده از گیاھان دارویي صورت ميصرع با جراحي مغز
ھا نفر در سراسر جھان دچار صرع غیرقابل كنترل ھستند و مصرف درازمدت داروھاي ضدتشنجي و نیز  تشنجي كھ میلیون

گران  تشنجي مورد توجھ محققان و پژوھش عوارض فراوان این داروھا، استفاده از گیاھان دارویي جھت كنترل حمالت
ھاي پژوھشي محققان در  در این پژوھش مروري بھ بررسي یافتھ,Katzung 2001) ١٣٨٢ بروشكي( است  قرار گرفتھ

  پردازیم. تشنج مي بر رويمورد تاثیر گیاه بادرنجبویھ 
  
  ها روش -2

با ھدف  ٢٠١۵دسامبر  ٢٨تا تاریخ  Iran Medex، Google Scholar،Pub Med ،Sid  ھاي اطالعاتي شامل بانك
كلیدي مورد كلمات  داشت مورد بررسي قرار گرفت.روي تشنج و صرع  دسترسي بھ مقاالتي كھ بھ تاثیر بادرنجبویھ بر

  استفاده بادرنجبویھ، تشنج و صرع بود و ھیچ محدودیي در اجزاي جستجو وجود نداشت.
  
  نتایج -3

ت از مقالھ مربوط بھ خواص درماني این گیاه بود و بقیھ مقاال ٩۴بط با گیاه بادرنجبویھ مقالھ مرت ١۵۴ھا از  در پایگاه داده
مورد بررسي قرار داده  مقالھ دیگر خواص بادرنجبویھ را ٧۶مقالھ بررسي شده،  ٩۴و از  لیست جستجو كنار گذاشتھ شد

روي تشنج اشاره داشت كھ نتایج  تاثیر آن بر مستقیم بھ مقالھ ضمن پرداختن بھ دیگر خواص درماني، بھ طور غیر ١١بودند. 
تشنج بررسي كرده و فاكتورھاي میانگین  بر رويمستقیم اثر این گیاه را   مانده بھ طور  مقالھ باقي ٧آن ذكر شده است و 

رد میر و سازوكار آن در دوزھاي مختلف را مو  و  زمان شروع حمالت، دوره دوام تشنج، تعداد وقوع حمالت، میزان مرگ
  قابل مشاھده است. ١در جدول  مطالعات حیواني ھستند. اطالعات مربوط بھ این مقاالتآزمایش قرار داده بودند كھ تمام این 

است. پنتیلن تترازول با  استفاده شده MES(پنتیلن تترازول)، نیكوتین و  PTZدر تحقبقات بررسي شده براي ایجاد تشنج از 
شود كھ در نھایت در  كلونیك مي- تولید حمالت ژنرالیزه تونیك نقباضات میوكلونیك وموجب ایجاد ا ٨٠ - ٩٠ mg/kgدوز 

تواند ناشي از اثر وقفھ دھنده آن روي  زایي نیكوتین مي اثر تشنج ).١٣٩٠ (غیور شود % موارد بھ مرگ حیوان منتھي مي٩٠
حریكي آن روي مراكز حركتي از جملھ تواند حاصل اثر ت و ھمچنین مي نخاع یعني گلیسین باشد نوروترانسمیتر مھاري

اي مغز باشد. تزریق نیكوتین در ناحیھ گلوبوس پالیدوس یا جسم سیاه مغز در سگ و میمون موجب بروز  ھاي قاعده ھستھ
ھاي عصاره  زا استفاده شد ھیچكدام از دوز گردد. در تحقیقي كھ از نیكوتین بھ عنوان عامل تشنج تشنجات كلونیك مي

تنھا در ھمین تحقیق مشاھده  جلوگیري كند وداري از تشنج ناشي از نیكوتین  ادرنجبویھ نتوانست بھ طور معنيھیدروالكلي ب
شود. نتیجھ بدست آمده این بود كھ مواد موثر گیاه بادرنجبویھ اثر نیكوتین تواند باعث نتایج منفي  یاه ميشد كھ عصاره این گ

) اما در ١٣٨٠ (ارضي وع تشنج و افزایش مدت زمان دوام تشنج شودرا در بدن تقلید كرده و موجب تسریع زمان شر
  بھ نتایج مثبت رسیدند. PTZتحقیقات حاصل از 
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بھ طور عصاره  ۵٠ - ٩٠ mg/kgداده كھ دوز   ھاي انجام شده نشان بررسي در غالب مطالعات، میانگین زمان شروع حمالت:
بھترین اثربخشي  ) و١٣٩١گرگیج  ،١٣٨٠محمودي ،١٣٩٠یور(غ گردد داري باعث افزایش زمان شروع حمالت مي معني

). در ١٣٩٠ (غیور p<0/01)(دقیقھ افزایش داده  ۵ثانیھ در گروه كنترل بھ  ٧٨بوده است كھ زمان را از  ۵٠در دوز 
بھ طور  ١٢٠٠تا  ٣٠٠) اما در دوزھاي باال نظیر ١٣٩١(گرگیجمشاھده نشداي  ثیر قابل مالحظھتأ، ٢۵  mg/kgدوز
  .(Ebrahimi 2011) افزایش یافتداري در مقایسھ با گروه كنترل، زمان شروع حمالت  ينمع

 گرگیج، ١٣٩٠ عصاره باعث افزایش مدت زمان و دوره دوام تشنج شده (غیور ،در غالب تحقیقات میانگین دوره دوام تشنج:
) كھ این نتیجھ در ابتدا ١٣٩١ گرگیج، ١٣٩٠ (غیور بوده است mg/kg  ۵٠) كھ موثرترین آن در١٣٨٠ ارضي، ١٣٩١

توان چنین استدالل كرد كھ تجویز  در توضیح این یافتھ مي .شود غیر منتظره است اما یكي از اثرات مثبت عصاره تلقي مي
كلونیك را -در نھایت ورود بھ مرحلھ تونیك و عصاره با طوالني كردن دوره زمان ھر مرحلھ، زمان ورود بھ مرحلھ بعدي

ثیري در دوره دوام تشنج نداشت بھ طور كلي تأ mg/kg  ۵٠دوز ،). اگرچھ در یك آزمایش١٣٩٠ (غیور ندازدا بھ تاخیر مي
بود؛ باعث  كردهبھ عنوان عامل ضد تشنج در گروه كنترل مثبت استفاده  mg/kg ۵توئین  اما در مقایسھ با گروھي كھ از فني

  ).١٣٩١ (گرگیج افزایش این متغیر گردید
عصاره زمان  و عصاره بوده است طول مدت تشنج كاھش یافت ۶-١٢ mg/kg دوزھاي پایینمربوط بھ  در یك پژوھش كھ

كھ از فنوباربیتال بھ است گروه شاھد  mg/kg ٣٠و  ٢٠ثانیھ رساند كھ این زمان نزدیك بھ دوز  ۴٨/٩ثانیھ بھ  ٨/١۴را از 
  .)١٣٨٢ عنوان داروي مھار تشنج استفاده كرده بودند (بروشكي

 (غیور داري در میزان مرگ و میر شده است عصاره باعث كاھش معني ۵٠-١٠٠ mg/kg در دوز مرگ و میر:ن میزا
دار نبوده  نیز این كاھش مشاھده شد اما معني ٩٠٠ – ١٢٠٠ mg/kgدر دوزھاي . )١٣٩١ گرگیج، ١٣٨٠ محمودي، ١٣٩٠

  ).Ebrahimi 2011( است
 ٨٠٠ - ٢٠٠  mg/kgزا استفاده شده بود ھیچ مرگ و میري در دوزھاي در تحقیقي كھ از نیكوتین بھ عنوان عامل تشنج

  ).١٣٨٠(ارضي  مشاھده نشد
  mg/kgكھ دوز ه شد، نشان دادادرنجبویھ بر روي تشنج انجام شدهدر پژوھشي كھ بر روي مقایسھ عصاره متانولي و آبي ب

  .Uddin Bhat2012)( شود باعث از بین رفتن مرگ و میر مي ،ھر دو عصاره ۵٠٠و  ٢۵٠
داري كاھش یافتھ  ھا بھ طور معني در غالب پژوھش mg/kg ۵٠ كلونیك در دوز- تعداد حمالت تونیك تعداد وقوع حمالت:

بھ عنوان عامل مھار تشنج توئین  در مقایسھ با گروه كنترل كھ از فني ،)١٣٩١ گرگیج، ١٣٨٠ محمودي، ١٣٩٠ (غیور است
تشنج  ي). اثر مھار١٣٩١(گرگیجشود ميدار در تعداد وقوع حمالت  ش معنيباعث افزای mg/kg  ۵٠دوز استفاده شد،
  .)Abdul-ghani 1987برابر است( قابل مقایسھ و ١٢  mg/kgعصاره این گیاه با.دوز  ۶mg/kgمقدار مربوط بھ 

ند كھ این یك رابطھ وابستھ بھ دوز داشت عصاره آبي و متانولي از تشنج جلوگیري كردند و ۵٠٠و  ٢۵٠  mg/kgدوزھاي
عصاره آبي تشنج را  ٢۵٠ mg/kg دوز PTZاختالف در عصاره آبي از عصاره متانولي بیشتر بود. در تشنج حاصل از 

عصاره  MES% رسیده است و در تشنج حاصل از ٣۴/۶٢بھ  mg/kg ۵٠٠% كاھش داده كھ در دوز۵٩/٢٩بھ میزان 
 PTZبیشتر از  MESھ درصد جلوگیري از تشنج حاصل از متانولي بیشتر از عصاره آبي از تشنج جلوگیري كرده است ك

دھنده یك رابطھ وابستھ بھ دوز در عصاره  است كھ نشان ٢۵٠  mg/kgباالتر از mg/kg ۵٠٠ ثیر دوززارش شده است .تأگ
%) ٨٠/MES )۵۶وسیلھ   عصاره متانولي حاصل از تشنج بھ mg/kg ۵٠٠ باشد. بیشترین جلوگیري از تشنج در دوز مي
  ).Uddin Bhat 2012( رش شدگزا

 Ebrahimi، ١٣٩١ گرگیج، ١٣٨٢ (بروشكي درحداكثر مقاالت ذكر شده است كھ عصاره تاثیر وابستھ بھ دوز دارد
2011،Uddin Bhat 2012.( شاید این امر بھ این  در یك مورد گزارش شده است كھ اثر عصاره وابستھ بھ دوز نبوده و

ھاي باالتر ممكن است  تشنجي ھستند و غلظت  ز عصاره در بدن حیوانات داراي اثر ضدھاي حاصل ا علت باشد كھ متابولیت
  .)١٣٨٠ (محمودي باشند  اثرات سمي داشتھ

 Puthucode( است  گیاه بادرنجبویھ در ھمھ تحقیقات بھ عنوان دارویي ضدتشنج و آرام بخش معرفي شده ،كلي بھ طور
1996 ,Uddin Bhat 2012,Guginski 2009,Abdul-ghani 1987, در پژوھشي ١٣٩١ گرگیج ،١٣٨٢ بروشكي .(

بھ عنوان كاندیدایي براي تعدیل حمالت صرعي  ١٢٠mg/kg، ٨٠، ۵٠گیري شده است كھ عصاره گیاه در دوز  نتیجھ
مانند فنوباربیتال عامل ضدتشنجي  اما در مقایسھ با داروھایي آوري خوبي دارد بخشي و خواب مطرح شود كھ اثر آرام

 فنوباربیتال قابل مقایسھ است ٣٠ mg/kg عصاره آبي، با دوز ١٢و  ٩ mg/kg ). اما در دوز١٣٩٠(غیور رتمندي نیستقد
). بھ ھر حال عدم وجود عوارض جانبي و یا عوارض جانبي كم عصاره بادرنجبویھ نقطھ قوت آن بھ ١٣٨٢ (بروشكي

  ). Ebrahimi 2011،١٣٨٠ (محمودي باشد كمل ميدرمان و داروي م پیش عنوان حداقل یك
  
  :گیري و نتیجه بحث -4
اند و  ھاي طبیعي نقش مھمي در زندگي روزمره مردم در اكثر نقاط جھان داشتھ است كھ درمان نگاه بھ گذشتھ اثبات كرده 

بعضي از گیاھان در درمان اختالالت عصبي مورد استفاده بودند. بادرنجبویھ گیاھي است كھ در طب سنتي كاربرد 
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آن اثبات شده است كھ در زیر  ثیر أشود كھ در مطالعات بررسي شده ت ارویي درجھ یك محسوب ميداست و جز گیاھان  ھداشت
  پردازیم. بھ بررسي سازوكار آن مي

تحریكي  شود. پنتیلن تترازول تعادل سیستم مھاري و ھا براي ایجاد تشنج از پنتیلن تترازول استفاده مي در اكثر این پژوھش
فعالیت كانال  Aاز طریق اتصال بھ گیرنده گاباي  زند. این ماده آنتاگونیست گاباست و عصبي مركزي را بر ھم ميدستگاه 

سیستم ھدایت كولینرژیك بھ طریق پیچیده با صرع ).Bikjdaouene 2004( كند كلري جفت شده با این گیرنده را مختل مي
 ھاي الكتریكي صرعي توسط چندین تحقیق آشكار شده است لیھدر ارتباط است و نقش این سیستم در تولید و گسترش تخ

)Khan 2001 ،Schneider 2000.(  
ي اسیدكافئیك، فالونوئیدھا، ژرانیول و یداده است كھ داراي تركیبات شیمیا  روي عصاره این گیاه نشان تحقیقات انجام شده بر

تواند مشابھ  ميموجود در گیاه بادرنجبویھ ھاي  ). فالونوئید١٣٨٠ محمودي، ١٣٩٠ (غیور باشد تركیبات آروماتیك دیگر مي
 كاھش نگراني و تشنج شوندایجاد آرامش و ھاي بنزوئیك دیازپامین در سیستم عصبي مركزي عمل كند و باعث  مولكول

)Akhond Zadeh 2005ھاي مھاري  رونوروي بعضي از ن بر ي از فالونوئیدھابرخ ) وGABA كنند و موجب مي  اثر 
). از آنجا كھ عصاره الكلي گیاه نسبت بھ عصاره آبي آن اثر بیشتري بر ١٣٩٠(غیور  شوند تقویت این سیستم مھاري مي

رسد كھ این قابلیت بیشتر ناشي از فالونوئیدھاي محلول در  ) بنابراین چنین بھ نظر ميMedhat 2005( سیستم گابا دارد
دكافئیك اثر ضدتشنجي قائل یاس ، برايعصاره گیاه بادرنجبویھ روي شده برتحقبقات انجام  در ).Gracza 1985( الكل است

آوري و  داراي اثرات خواب موجود در این گیاهژرانیول  عالوه بر این ).Morelli 1977 ،Pierce 2002( اند دهش
كھ در كاھش  دبخشي ھستن موجود در عصاره داراي اثرات آرامتركیبات آروماتیك  .(Pierce 2002) باشد مي ضدتشنجي

لین وھا، آنزیم استیل ك ). عصاره گیاه بھ دلیل دارا بودن منوترپنBuchbouer 1993(رند رواني موث ھاي اضطراب و تنش
با اتصال بھ ھر دو گیرنده نیكوتیني و موسكاریني استیل كولین و در نتیجھ تنظیم  كند و عالوه بر آن مي ز را مھار استرا

  ).Kennedy2003 ،kennedy2006( ھاي ادراكي موثر است نددر فرآی ،سیستم كولینرژیك
درمورد چگونگي پیدایش صرع گفتھ شده كھ ھر عاملي كھ باعث تغییر اختالف پتانسیل بین داخل و خارج غشاي نورون 

تواند تا حدودي باعث  توان اظھار نمود كھ عصاره مي این فرض مي ). با١٣٧٠ (ارضي تواند باعث صرع شود گردد مي
 (محمودي ھا را كاھش داده و منجر بھ تعدیل عالئم صرع گردد پذیري نورون ثبیت غشاي سلولي شده و در نتیجھ اثر تحریكت

عصاره  ھاي شیمیایي موجود در در ایجاد تشنجات صرعي مولكول NMDAھاي  ) از طرفي با توجھ بھ نقش گیرنده١٣٨٠
 ھا شده و باعث كاھش حمالت صرعي شوند ھاي عصبي این گیرنده نجيكانیسم افزایش انتقال میاتواند باعث تداخل در م مي

)East 1991 ،١٣٨٠ محمودي.(  
روي  كار دقیق عمل بادرنجبویھ بر و یج تا بھ امروز با تالش محققان بھ ثبت رسیده است كھ براي مشخص شدن سازااین نت

  .نیاز است بھ مطالعات تجربي بیشتري الت تشنجيحم
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  ١جدول 

میانگین زمان شروع  میانگین دوره دوام تشنج مرگ و میر نمیزا  ع حمالتتعداد وقو
 حمالت

گیاه و مواد مقدار  گروه ها
 مصرفی

  مولفین جامعه هدف یمصرف گیاه و مواد

  50دار در دوز  کاهش معنی
100%←40% 

% در 90(از  کاهش
  گروه کنترل)

50←30%  
80←50%  
120←60%  

نتایج بهتر در (
  دوزهاي پایین)

  گر الف: مداخله افزایش به طور معنی دار ش به طور معنی دارافزای
 ب: کنترل

 120،  80، 50الف:
mg/kg  

 mg/kg 80ج:

  الکلی-عصاره آبی الف:
ب: سرم فیزیولوژیک و 

  توئین
 پنتیلن تترازول ج:

 غیور و موش 40
  همکاران

)1390( 

در  50در دوز دار  کاهش معنی
کلونیک نسبت به - مرحله تونیک

  رلگروه کنت

دار؛  کاهش معنی
بیشترین تاثیر در 

  50دوز
  %5/85←کنترل
  صفر←مثبتکنترل 

  %5/12 ←50دوز

 
 

______ 

افزایش در تمام دوزها؛ 
معنی دار و  50دوز 

 مشابه گروه کنترل مثبت

 گر الف: مداخله

  ب: کنترل مثبت
 کنترل ج:

  mg/kg 40،50،70الف:
  mg/kg 20ب:
 mg/kg 90د:

  عصاره پرکوله الف:
 Diazepamب: 

  ج: سرم فیزیولوژیک
 پنتیلن تترازول د:

محمودي و  موش 40
  همکاران

)1380( 

دار در همه دوزها  کاهش معنی
نسبت به کروه کنترل؛ اثربخشی 

و 10 عصاره معادل  12و9 دوز
  فنوباربیتال.20

مورد  33مورد به  61از  12 دوز

کاهش معنی دار در 
% 45؛ از 12و  9 دوز

 در گروه کنترل به
10%  

دار در  کاهش معنی
نسبت  12،9،6 يدوزها

 8/14از  به گروه کنترل؛
ثانیه در گروه  48/9به 

 20کنترل؛ نزدیک به دوز

 دار در دوز معنیافزایش 
نسبت به گروه  12و 9

  کنترل مثبت
  دقیقه 18←12و  9

 کنترل 40و 30

  گر مداخله الف:
  کنترل مثبت ب:

  نترلک ج:

 mg/kg 12، 9، 6، 3الف:

 30،40، 20، 10ب:
mg/kg  

 ٨٠mg/kgد:

  %9/0ه:

  عصاره آبی الف:
  فنوباربیتال ب:

  سرم فیزیولوژیک ج:
  پنتیلن تترازول د:
  :نرمالین سالین ه

بروشکی و   موش 180
همکاران 

)1382(  
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  دقیقه 20- 18←مثبت  فنوباربیتال 30و  رساند

، 50دار در دوزها  کاهش معنی
  نسبت به گروه کنترل. 200، 100

دار در  کاهش معنی
  100، 50 يوزهاد

دار دوز  کاهش معنی
در مقایسه با گروه  100

افزایش در  کنترل.
 200، 100، 50دوزها

نسبت به گروه کنترل 
  مثبت.

دار در  افزایش معنی
  .200، 100، 50دوزهاي 

دار در  افزایش معنی
نسبت به گروه  100دوز

  کنترل مثبت

  گر الف: مداخله
  کنترل مثبت ب:

  کنترل ج:

 200، 100، 50، 25الف:
mg/kg 

 mg/kg 5ب:

 kg/ml 5/0ج:

 mg/kg 90د:

  عصاره هیدروالکلی الف:
  فنی توئین ب:

  سرم فیزیولوژیک ج:
  پنتیلن تترازول د:

گرگیچ و   موش 48
همکاران 

)1391(  

نتوانست از وقوع حمالت 
  جلوگیري کند

 1000فقط در دوز 
مرگ و میر مشاهده 

  شد

دار در  معنیافزایش 
، 800، 600دوزها 

1000  

دار در  کاهش معنی
، 800، 600دوزها 

1000  

  گر الف: مداخله
 کنترل ب:

، 600، 400، 200الف: 
800 ،1000mg/kg 

 ml/kg 10ب:

  الف: عصاره هیدروالکلی
  سرم فیزیولوژیکب: 

  ج: نیکوتین

ارضی و   موش 48
  همکاران
1380  

  
________  

دار در  کاهش معنی
، 300، 100دوزهاي 

600  

  
_________  

دار در  عنیافزایش م
، 900، 600، 300دوزها 

1200  

  مداخله گر الف:
  کنترل ب:

، 600،300،100الف: 
1200،900 mg/kg 

 ml/kg ١٠ب:

  عصاره هیدروالکلی الف:
  نرمالین سالین ب:
  پنتیلن تترازول ج:

 Ebrahimi  موش 60
Hariry 
(2011)  

  :کاهش تشنج
PTZ :  
250←22/22%  

  متانولی
500←53/25%  
250←59/29%  

  بیآ
500←24/62%  

  
  
  

________  

  
  
  

________  

  
  
  

________  

  گر الف: مداخله
  گر مداخله ب:

  کنترل مثبت ج:
  کنترل د:

 mg/kg 500،250الف:

  mg/kg 500،250ب:
  ml/kg 1ج:
 mg/kg 5د:

 60mg/kgه: 

  عصاره متانولی الف:
  ره آبیعصا ب:

  نرمالین سالین ج:
  دیازپام د:

  پنتیلن تترازول ه:
 MESو:

 Uddin Bhat  موش 72
(2012) 
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MES:  
250←75/66%  

  متانولی
500←56/80%  
250←59/46%  
  آبی
500←61/46%  
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