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چکیده
مقدمه:

صرع یکی از شایع ترین اختالالت نورولوژیکی در دنیا می باشد 0/5 - 9 .درصد از جمعیت جهان از آن رنج می برند که عواقب

فیزیکی ،روانی ،اجتماعی و اقتصادی بوجود می آورد .علی رغم وجود روش های رایج در درمان صرع ،تحقیقات برای کشف داروهای جدید
ادامه دارد .گیاهان دارویی در درمان صرع در طب سنتی مورد استفاده قرار می گیرند اما فقط تعداد کمی از آنها مورد بررسی علمی قرار گرفته
است .هدف این مطالعه بررسی اثر عصاره گیاه آویشن در درمان تشنج می باشد.

مواد و روش ها:

در این مطالعه  18سر موش سوری به طور تصادفی انتخاب شدند و به  6گروه شامل  4گروه کنترل 4 ،گروه شم و 1

گروه آزمایش تقسیم شدند .گروه شم آب مقطر و گروه های آزمایش دوزهای  100 ،400،900و  800میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از عصاره
آبی آویشن را به مدت  1هفته دریافت کردند 90 .دقیقه بعد از گاواژ با دوز های مختلف عصاره و آب مقطر ،پنتیلن تترازول به گروه های
آزمایش و شم تزریق شد .حیوان بالفاصله به قفس ویژه ای منتقل شد و رفتارهای تشنجی و پارامتر های مربوطه بوسیله دوربین ضبط شد سپس
مراحل مختلف تشنج  ،تاخیر در شروع تشنج و طول مدت تشنج ارزیابی شد .

یافته ها:

آنالیز داده ها نشان داد که عصاره آبی آویشن اثر قابل مالحظه ای بر تشنج های القاء شده با  PTZدارد .درمان با این عصاره تاخیر

در شروع تشنج را افزایش ،پیشرفت فاز های تشنج را مهار می کند.

نتیجه گیری:

نتایج بدست آمده نشان می دهد که عصاره آویشن اثر ضد تشنجی بر تشنج های القاء شده با  PTZدارد و ممکن است در

درمان تشنج مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی :تشنج ،صرع ،پنتیلن تترازول ،آویشن

باشد که با تشنج های دوره ای و غیر قابل پیش بینی

مقدمه
تشنج به تغییرات گذرای رفتاری گفته می شود که

مشخص می شود .تشنج ها به دو صورت صرعی و غیر

به علت تخلیه های ریتمیک و همزمان مجموعه ای از

صرعی دیده می شوند .تشنج غیر صرعی در مغز نرمال

نورون ها بوجود می آید  .صرع اختالل عملکردی مغز می

توسط الکتروشوک یا مواد شیمیایی تشنج زا بوجود می
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آید و نوع صرعی بدنبال اختالالت نورونی دیده می

شود .ترکیبات شیمیایی آویشن مواد آنتی اکسیدان و

شود( .)1مکانیسم ها ی متعددی سبب ایجاد تشنج در

چربیهای اساسی می باشد .به علت داشتن تیمول

مغز های طبیعی و صرعی می شود .سه مکانیسم اصلی

( )Thymolو کارواکرول( )Carvacrolیک آنتی بیوتیک

دخیل در ایجاد صرع شامل کاهش مکانیسم های مهاری

طبیعی است( .)6-7تیمول و کارواکرول اجزای اصلی

مغزبویژه کاهش مهار سیناپسی ناشی از گابا ،افزایش

فنولیک روغن آویشن را تشکیل می دهند .اجزای غیر

تحریک سیناپسی بخصوص تحریک ناشی از  NMDAو

فنولیک لینا لول ( )linaloolو پی سیمن( )P-cymenمی

افزایش تخلیه های درون زای نورونی حاصل از افزایش

باشد .روغن های اساسی دارای فعالیت های بیولوزیکی

جریان کلسیمی وابسته به ولتاژ می باشد(.)2

مختلف مانند انتی سپتیک ،آنتی میکروبیال ،آنتی اسپاسم،

برای مطالعه مکانیسم های زمینه ای صرع و کشف

آنتی اکسیدان و آنتی تومور می باشد ( ُ.)6-7هدف از این

داروهای جدید ضد صرع از مدل های حیوانی استفاده می

تحقیق دست یابی به مبنای علمی استفاده سنتی آویشن در

شود .یکی از مدل های رایج آزمایشگاهی برای مطالعه

درمان صرع می باشد.

صرع کیندلینگ می باشد .کیندلینگ پدیده ای است که به
علت تجویز مکرر محرک های شیمیایی و الکتریکی زیر

مواد و روش ها

آستانه فعالیت تشنجی بطور پیشرونده تشدید می شود و

حیوانات آزمایشگاهی :در این آزمایش از  48سر

در نهایت با ایجاد تشنج ژنرالیزه کیندلینگ کامل می

موش سوری نر بالغ با وزنی حدود  25-31گرم استفاده

شود( . )3یکی از مواد شیمیایی رایج در کیندلینگ استفاده

گردید که از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز خریداری

از پنتیلن تترازول می باشد( .)3پنتیلن تترازول آنتاگونیست

شده بودند .برای اینکه موش های مورد مطالعه با شرایط

گیرنده های گابا می باشد( )4بنابراین از طریق کاهش مهار

جدید اتاق حیوانات سازگاری پیدا کنند پنج روز پس از

نورونی سبب ایجاد صرع می شود.

استقرار ،کارهای آزمایشگاهی بر روی آنها انجام نشد.

برای اجتناب از عوارض جانبی داروهای رایج در

موش ها در اتاقی با دمای تقریبا  22درجه ،رطوبت 44

درمان صرع و دست یابی به داروهای موثرتر تالش های

درصد و در دوره  12ساعت روشنایی -تاریکی نگه داری

زیادی انجام می شود.یکی از روش های درمانی استفاده از

شدند .آب و غذای کافی به استثنای زمان آزمایش به

داروهای گیاهی می باشد .فیتوتراپی در طب سنتی هنوز

راحتی در دسترس آنها قرار داشت .در تمام مراحل انجام

در بعضی کشور ها نقش مهمی در مدیریت تعدادی از

کار اصول اخالقی مصوب  IASPکه عضو سازمانی آن

بیماریها دارد( .)5یکی از گیاهان مورد استفاده در طب

هستیم رعایت شده است( .)8حیوانات به طور تصادفی به

Thymus

شش گروه  8تایی شامل یک گروه کنترل ،یک گروه شم

سنتی آویشن می باشد آویشن با نام علمی

 vulgarisگیاهی از تیره نعنا است .آویشن یک گیاه

و چهار گروه درمان تقسیم بندی شدند.

آروماتیک با صد گونه مختلف می باشد که به طور وسیعی

عصاره گیری :پس از تهیه گیاه آویشن ازفروشگاه

در آسیا ،اروپا ،آمریکا و آفریفا رشد می کند( .)6آویشن

های محلی

و تائید آن توسط کارشناس دانشگاه،

درختچهای کوتاه و پرشاخه است که برگهای نازک و

ناخالصی های گیاه جداسازی شدند و سپس به منظور باال

روبرو به هم دارد و دارای گلهایی سفید یا بنفش است.

بردن بازده استخراج عصاره ،گیاه خشک شده به وسیله

قسمتهای دارویی این گیاه ،سرشاخهها و برگ آن است.

دستگاه آسیاب کن برقی پودر شد .مقدار  544گرم از

این گیاه در درمان اختالت گوارشی و ریوی استفاده می

پودر در 5لیتر آب مقطر استریل به مدت  24ساعت
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خیسانده شد .سپس به مدت  4ساعت بر روی دستگاه

راست شدن دم

( Hot Plate magnetic Stirrerهیتر استایر)حرارت داده

مرحله دوم :حرکات تشنجی سرحیوان به باال و پایین و

شده و هم خورد .محلول بدست آمده از کاغذ صافی عبور

حرکات ریتمیک دست¬ها

داده شد و بعد به وسیله دستگاه

Rotary Evaporator

مرحله سوم :انقباض میوکلونیک بدن

(روتاری) متصل به پمپ به روش تقطیر در خال چرخان

مرحله چهارم :تشنجات کلونیک عمومی و چرخیدن روی

در دمای  54درجه سانتی گراد تغلیظ شد و در نهایت

پهلو

برای حذف کامل آب در دستگاه Freeze Drying

مرحله پنجم :تشنجات عمومی با بسط تونیک و حالت

(خشک کننده با دمای پایین ) به مدت  3روز قرار گرفت

تشنجی

تا خشک شود .وزن عصاره خشک حاصل از گیاه  9گرم

مرحله ششم :مرگ و میر

بود 2444 .میلی گرم از پودر عصاره آبی گیاه آویشن در

تجزیه و تحلیل آماری :در این مطالعه نتایج به دست آمده

 144میلی لیتر آب مقطر استریل حل گردید تا  144میلی

به صورت انحراف معیار و میانگین بیان شده است.

لیتر محلول استوک تهیه شود .هر میلی لیتر از محلول

مقایسه آماری بین گروه های آزمایشی با نرم افزار

استوک حاوی  24میلی گرم از پودر عصاره آن گیاه

(نسخه  )24با استفاده از ( ANOVA one wayآنالیز

بود(.)9

واریانس یک طرفه) و مقایسه بین تک تک گروه های

ارزیابی اثر عصاره بر روی تشنج القا شده با پنتیلن

آزمایشی با استفاده از آزمون تعقیبی  Tukeyانجام شد.

تترازول :به گروه های درمان و شم به ترتیب  34دقیقه

اختالف کمتر از  P˂ 4/45معنی دار در نظر گرفته شد.

SPSS

بعد از گاواژ دوز های  144،244،444و  844میلی گرم بر
کیلوگرم عصاره آبی آویشن و آب مقطر استریل ،پنتیلن

یافته ها

تترازول ) )PTZبا دوز  45میلی گرم بر کیلوگرم برای

اثر دوزهای مختلف آویشن بر پیشرفت مراحل

القای تشنج تزریق شد( .)14این محلول دارویی به روش

تشنج :در نمودار  1پیشرفت مراحل تشنج در گروه های

تزریق داخل صفاقی به وسیله سرنگ های انسولین به

درمان و شم با گروه کنترل در تمام روز ها با هم مقایسه

موش ها تجویز شد .این نوع تزریق معمول ترین و مهم

شدند .همانطور که در نمودار مالحظه می شود آویشن در

ترین روش تجویز داروها در جوندگان می باشد .پس از

گروه های درمان اثر مهار کنندگی بر روند کیندلینگ

حل کردن  45میلی گرم بر کیلوگرم از داروی پنتیلن

اعمال کرده است .هیچ کدام از گروه های درمان مرحله 5

تترازول در حالل نرمال سالین ایزوتونیک ،به ازای هر 14

تشنج را نشان نداده اند ..اختالف معنی داری در پیشرفت

گرم وزن موش حداکثر  4/1سی سی از این محلول

مراحل تشنج بین گروه های کنترل ،شم و گروه های

دارویی آماده شده به هر موش طی  12نوبت و هر 48

درمان وجود دارد (.)P<0.05

ساعت یک بار تزریق شد .بعد از تجویز داروی پنتیلن

اثر دوز های مختلف آویشن بر طول مدت تشنج:

تترازول ،رفتارهای حیوان برای مدت  25دقیقه زیر نظر

در نمودار  2طول مدت تشنج در گروهای درمان و شم

گرفته شد و پاسخ های تشنجی حیوان (مراحل حمله) به

با گروه کنترل با هم مقایسه شدند .در این نمودار ،میانگین

شکل زیر طبقه بندی گردید(:)11

کل تمام روزها برای طول مدت تشنج در هر گروه بدست

مرحله صفر :هیچ نشانه رفتاری دیده نشد

آمد و سپس مقایسه بین گروه ها انجام شد .داده ها به

مرحله اول :انقباض کلونیک عضالت گوش ها ،صورت و

شکل میانگین  ±انحراف معیار نشان داده شده است.

 201مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دوره/99شماره  /5آذر و دی ماه 4921

مطالعه اثر ضد تشنجی عصاره آبی آویشن بر...

نمودار :1اثر عصاره آبی آویشن ( 000 ،200 ،100 )Thymus vulgarisو  800میلی گرم بر کیلوگرم وزن بر بر مراحل تشنج .در هر گروه  8سر
موش سوری نر قرار دارد P<0.01** , P<0.05* .و

*** P<0.001نشان دهنده اختالف معنی دار با گروه کنترل می باشد.

نمودار :2اثر عصاره آبی آویشن ( 000 ،200 ،100 )Thymus vulgarisو  800میلی گرم بر کیلوگرم وزن بر طول مدت تشنج .در هر گروه 8
سر موش سوری نر قرار دارد .علی رغم کاهش طول مدت تشنج ،گروه های درمان اختالف معنی دار با گروه کنترل ندارند.

همانطور که در نمودار مشاهده می شود آویشن در گروه

همانطور که در نمودار مشاهده می شود آویشن در گروه

های درمان طول مدت تشنج را نسبت به گروه های کنترل

های با دوز  444و  844تاخیر در شروع تشنج را نسبت

و شم کاهش داده است .تمام دوز های آویشن اثر

به گروه های کنترل و شم افزایش داده است .آنالیز آماری

کاهندگی تقریبا یکسانی بر مدت تشنج اعمال کردند.

نشان می دهد اختالف معنی داری بین گروه های با دوز

آنالیز آماری نشان می دهد اختالف معنی داری بین گروه

 444و  844و گروه های کنترل وشم وجود دارد

های درمان و گروه های کنترل و شم وجود ندارد.

(.)P<0.001

اثر دوزهای مختلف آویشن بر تاخیر در شروع
تشنج :در نمودار  3تاخیر در شروع تشنج در گروه های

بحث و نتیجه گیری

درمان و شم با گروه کنترل با هم مقایسه شدند .در این

با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق می

نمودار میانگین کل تمام روزها برای شروع تشنج در هر

توان گفت که گیاه آویشن دارای اثر ات ضد تشنجی در

گروه بدست آمد و سپس مقایسه بین گروه ها انجام شد.

مدل کیندلینگ شیمیایی حاصل از تزریق پنتیلن تترازول
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نمودار :3اثر عصاره آبی آویشن ( 000 ،200 ،100 )Thymus vulgarisو  800میلی گرم بر کیلوگرم وزن بر زمان تاخیر الزم در شروع تشنج .در
هر گروه  8سر موش سوری نر قرار دارد *** P<0.001 .نشان دهنده اختالف معنی دار با گروه کنترل می باشد.

است .در این آزمایش تا حدودی همه دوزهای مورد نظر

نیتریک اکساید مازاد در مغز ممکن است سبب آسیب

عصاره گیاه اثرات ضد تشنجی نشان داده اند ولی دوز

سلول های عصبی شود .مقادیر زیاد نیتریک اکساید بدنبال

های  444و  844موثرتر بوده و اثرات ضد تشنجی

تحریک گیرنده  NMDAدر مغز تولید می شود( )17که

بیشتری نشان داده اند .به نظر می رسد مقادیر باالی

این نیتریک اکساید ممکن است با تشنج های کانوالسیو

عصاره گیاه ،مواد موثر بیشتری برای مهار تشنج دارا می

مرتبط باشد .نقش پیش برنده نیتریک اکساید در تشنج

باشند.

همچنین در تشنج های القاء شده با پنتیلن تترازول دیده
با توجه به مطالعات فیتوشیمیایی آویشن ،یکی از

شده است( . .)18مطالعات انجام شده اثر ضد تشنجی

مکانیسم هایی که می تواند اثر گیاه اویشن را توجیه کند

ترکیبات آنتی اکسیدان را اثبات کرده است پیش درمانی با

خاصیت آنتی آکسیدانی ترکیبات این گیاه است مطالعات

آنتی اکسیدان ها مانند آلفا توکوفرول ایجاد فعالیت صرعی

نقش آنتی اکسیدان ها در درمان صرع لوب گیجگاهی و

مرتبط با آهن را مهار می کند(.)19

اثر قابل توجه آنها در کنترل تشنج ناشی ار پنتیلن تترازول

گزارشات مشخص کرده است که آویشن حاوی

را نشان داده اند( )12-13بررسی ها نشان داده است که

آنتی اکسیدان های زیادی است ترکیبات موجود در آن از

اکسیدان ها یا رادیکال های آزاد عالوه بر ایجاد آسیب

جمله کارواکول -4 ،آلیل فنول ،ائوگنول ،تیمول دارای

نورونی در ایسکمی و هموراژی ،در تخریب نورونی در

خاصیت آنتی اکسدانی قوی می باشند( .)24آلفا توکوفرول

آلزایمر  ،پارکینسون و پیری طبیعی و همچنین در تشنج

از ترکیبات آویشن است که اثر مهار کنندگی آن در صرع

های صرعی دخیل می باشند ( )14فعالیت گیرنده های

نشان داده شده است .بنابراین می توان نتیجه گیری کرد

آمینو اسیدی تحریکی با گلوتامات و  NMDAسبب تولید

که خاصیت آنتی اکسیدانی قوی آویشن با خنثی کردن

گونه های واکنشی اکسیژن ( )ROSو گونه های واکنشی

رادیکال های آزاد از آسیب نورونی ممانعت می کند و از

نیتروژن ( )RNSمی شود( .)15در واقع بدنبال تشنج های

اینرو می تواند بر فعالیت صرعی مغز اثر مهاری داشته

القاء شده با پنتیلن تترازول و کیندلینگ وجود هیدروکسیل

باشد .برای دست یابی به مکانیسم دقیق آویشن در

آزاد نشان داد ه شده است( RNS .)16بویژه  NOمازاد

جلوگبری از گسترش حمالت صرعی ،باید مطالعات

در چندین مدل حیوانی صرع نشان داده شده است .وجود

تکمیلی فیتوشیمیایی و ملکولی انجام شود با این حال
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...مطالعه اثر ضد تشنجی عصاره آبی آویشن بر

.گسترش صرع مفید باشد
این مقاله مستخرج از پایان نامه دانشجو می باشد
.و از هیچ منبعی کمک دریافت نکرده است

نتایج بدست آمده از این تحقیق به همراه یافته های
گزارش شده دیگر نشان می دهد که گیاه آویشن با
خاصیت آنتی اکسیدانی قوی می تواند در جلوگیری از
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Background & Objectives: Epilepsy is one of the most common
neurological disorders in the world. It affects, at least, on 0.5–2%
of people worldwide. It causes serious physical, psychological,
social, and economic consequences. Despite a variety of current
procedures for treatment of epilepsy, research for discovering
new drugs has been continued. Although medicinal plants have
been used in traditional medicine for treatment of epilepsy, only a
few of the medicinal plants have been examined scientifically.
The aim of this study was to study the effect of Thymus vulgaris
extract in the treatment of seizure.
Materials & Methods: In this study, 48 mice have been chosen
randomly and divided into 6 groups, including control group,
sham group that received distilled water, and 4 experimental
groups that received aqueous extract of Thymus vulgaris in
doses of 100, 200, 400 and 800 mg/kg for 4 weeks. 30 minutes
after gavage with different doses of the extract or distilled water,
pentylenetetrazol was injected to experimental and sham groups.
Animals immediately transferred to a special cage and the
seizure behaviors and parameters were recorded by a camera.
Then the different phases of seizure were evaluated .
Results: Data analysis indicated that the aqueous extract of
Thymus vulgaris had a significant effect on PTZ-induced seizure.
The results showed that therapy by this extract increases latency
time for onset of seizure and prevents progress of seizure
phases.
Conclusion: The attained results showed that Thymus vulgaris
extract has anticonvulsant effect on PTZ-induced seizure. Thus, it
may be used in seizure treatment .
Keywords: Seizure, Epilepsy, Pentylenetetrazole, Thymus
vulgaris
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