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چکیده
زمینه و هدف:

حدود نيم تا یک درصد از جمعيت جهان به بيماري صرع مبتلا هستند .تشنج ،از مهمترین علایم صرع است كه بهعلت فعاليت

الکتریکی غيرطبيعی نورونهاي مغز دیده میشود .بهدليل عوارض جانبی داروهاي شيميایی ،استفاده از داروهاي گياهی میتواند جایگزین مناسبی
براي كنترل تشنج بهكار رود .در این مطالعه ،اثر ضد تشنجی عصارهي هيدروالکلی برگ گياه كاكوتی) (Ziziphoratenuior L.در موش
سوري نر بررسی گردید.

موادّ و روش ها:

در این مطالعه 04 ،موش سوري نر با محدودهي وزنی  31-24گرم بهطور تصادفی ،انتخاب و به پنج گروه  8تایی تقسيم

شدند كه شامل یک گروه كنترل (دریافتكنندهي نرمال سالين و پنتيلن تترازول  84 ،PTZميلیگرم به ازاي هركيلوگرم) و  0گروه درمان
(دریافتكنندهي عصاره با دوزهاي  344 ،044 ،244 ،114ميلیگرم به ازاي هر كيلوگرم) بودند 24 .دقيقه بعد از تجویز داخل صفاقی نرمال
سالين (در گروه كنترل) و دوزهاي مختلف عصاره (در گروههاي درمان) ،پنتيلن تترازول با دوز  84ميلیگرم به ازاي هركيلوگرم بهصورت داخل
صفاقی ) (IPبه موشها تزریق شد و بلافاصله موشها به قفس مخصوص منتقل شدند و درطی  34دقيقه رفتارهاي تشنجی توسط دوربين
فيلمبرداري شد و سپس فازهاي مختلف تشنج مورد ارزیابی قرارگرفت.

یافتهها:

تزریق عصارهي هيدروالکلی این گياه بهصورت اثر وابسته به دوز ،باعث تأخير زمان شروع تشنج كلونيک ،تونيک و تشنج ژنراليزه

تونيک ـ كلونيک شد كه در دوزهاي  044و  344و ميلی گرم به ازاي هر كيلوگرم ،بيشترین اثر را نشان دادند .همچنين تجویز عصارهي
هيدروالکلی برگ گياه كاكوتی ،باعث كاهش ميانگين زمان مرحلهي تشنج كلونيک ،تونيک و تونيک ـ كلونيک در حيوانات شد .نيز عصارهي
مذكور باعث حفاظت حيوانات در برابر مرگ و مير و تعداد پرشهاي ناگهانی گردید كه در دوزهاي  044و  344ميلیگرم به ازاي هر كيلوگرم،
بيشترین تاثير را داشت.

نتیجهگیری:

مطالعهي ما نشان داد كه عصارهي هيدروالکلی برگ كاكوتی ) (ZiziphoratenuiorL.داراي اثر ضد تشنجی مناسبی بوده و

به نظر می رسد مطالعات آینده براي جداسازي و تعيين مواد موثر و شناخت مکانيسم اثر آن ضروري باشد.

واژه های کلیدی :كاكوتی ،اثر ضد تشنجی ،پنتيلن تترازول ،تشنج ،موش سوري
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بررسی اثر ضد تشنجی عصارهی هیدروالکلی برگ گیاه كاكوتی

این ماده از طریق مهار گیرندههای  AGABAكه در غشای

مقدمه
صرع شامل گروهی از اختلالات عصبی است كه با

نورونهای سیستم عصبی مركزی وجود دارند ،عملمیكند.

حملات تشنج و یا به صورت اختلال حسی ،شناختی و

افزون براین پنتیلن تترازول موجب فعالسازی مدارهای

عاطفی تظاهرمینمایند ( .)3-1نکتهي اصلی در درمان

گلوتاماترژیک میشود .باتوجه به اینكه پنتیلن تترازول با

صرع ،لزوم درمان طولانیمدت ،مداوم و توأم چنددارو با

دوز  01میلیگرم بركیلوگرم موجب انقباض اتمیوكلونیک

هم است كه زمینهی بروز عوارض جانبی متعدد داروها را

و تولیدحملات ژنرالیزهتونیک ـ كلونیک منجر به مرگ

بيشتر فراهممیکند ( .)6-4در سالهای گذشته ،توجهی

میشود ( )16 ,11 ,9 ,6 ,3لذا درمطالعهی حاضر ازاین

ویژه به داروهای گیاهی در درمان بیماری های مختلف

دوز برای القای تشنج استفادهشد ( .)11پنتیلن تترازول با

ازجمله بیماری صرع شده و درحال حاضر نیز میشود

سركوب كردن جریان یون كلراید واسطهگری شده توسط

( .)11-3،6اینجاست كه توجه به طبّ سنتی و داروهای

 GABAبر روی گیرندهی  GABAAو متعاقباً كاهش

گیاهی با هدف دستیابی به داروهای كمخطر و با حداقل

ورود یون كلراید ،باعث القای تشنج میگردد (,10 ,16

عوارض جانبی آشکارترمیشود.

 ،GABAA.)19گیرندهی ناقل عصبی مهاری در سیستم
از

اعصاب مركزی مهرهداران میباشد ( .)21زمانی كه این

خانوادهی نعناعیان یا  Lamiaceaeیکی از شناختهشدهترین

گیرنده فعال است كانال یون كلراید گیرنده باز شده ،منجر

گیاهان در دنیا می باشد.كاكوتی ،بومی كشورهای منطقهی

به جریان یون كلر و هایپرپلاریزاسیون عصبی میگردد

مدیترانه است .این گیاه در دامنههای خشک بین تخته-

( .)21این گیرنده دارای چندین جایگاه اتصال آلوستریک

سنگهای نواحی مختلف مدیترانه و برخی نواحی آسیا

میباشد كه ازطریق آن داروهای مختلفی میتوانند جریان

می روید ( .)11برگ كاكوتی بهصورت سنتی در ایران در

یون كلراید ایجاد شده به وسیلهی  GABAرا تنظیم كنند

كاكوتی)L.

،(Ziziphoratenuior

گیاهی

بهبود تشنج ،بیماریهای تنفسی ،اسپاس معضلات صاف و

( .)21بنزودیازپینها و باربیتوراتها بهعنوان تقویتكننده-

نفخ مفیداست ( .)12 ,11امروزه با عنایت به اثرات جانبی

های جریان یون كلراید ناشی از  GABAشناخته شدهاند

منفی داروهای سنتزی رویکرد مثبت نسبت به گیاهان

(.)22 ,21

دارویی شکل گرفته است .با توجه به اینكه در طبّ سنتی

ناقلین شیمیایی مختلف دیگری با مکانیسمهای

ایران ،برای گیاه كاكوتی خواص آرامبخشی ،ضد اسپاسم

مربوط در تحریک تشنج و صرع دخالت دارند .گلوتامات،

و ضد تشنجی ذكرشده است ( ،)13 ,12لذا هدف از این

ناقل عصبی است كه در پی حملات صرعی میزان آن

تحقیق بررسی اثرات ضد تشنجی عصارهی هیدروالکلی

افزایش یافته و عملاً نقش تحریکی در ایجاد صرع دارد

برگ گیاه كاكوتی با استفاده از مدل شیمیایی رایج تزریق

( .)24 ,23ازطرفی دیگر ،سیستم كولینرژیکی نیز در ایجاد

پنتیلن تترازول در موش سوری نر میباشد .طبّ سنتی و

صرع شناخته شده است ( .)25به همین دلیل از آگونیست

گیاهان دارویی به عنوان منبع مناسبی جهت دستیابی به

گیرندهی موسکارینی (پیلوكارپین) جهت ایجاد صرع

داروهای بهتر موردتوجه میباشند ( .)15 ,14در این

استفاده میكنند (.)20-26

مطالعه ،اثر عصارهی هیدروالکلی برگ گیاه كاكوتی بر

تاكنون از داروهای شیمیایی بسیاری جهت درمان

روی تشنج ناشی از تزریق داخل صفاقی  PTZمورد

صرع استفادهشدهاست ،ولی حملات تشنجی درحدود 15

بررسی قرارگرفت .پنتیلن تترازول تعادل سیستمهای

درصد بیماران صرعی توسط درمان دارویی قابل كنترل

مهاری و تحریکی دستگاه عصبی مركزی را برهم میزند.

نمیباشند ( .)31 ,29 ,14گیاه كاكوتی متعلق به خانوادهی
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پیری و همکاران

نعناعیهاست .این گیاه ،درمناطق مختلف ایران بهخصوص

داخل پلیت استریل ،منتقل و در انکوباتور در درجهی

درنواحی شمال وشمال غرب و مناطق كوهستانی مركزی

حرارت  51درجهی سانتیگراد قرار گرفت تا عصارهی

وجودداردكه دارای خواص درمانی متعددی است (,29

هیدروالکلیبرگ گیاه كاكوتی خشک شود .میزان عصارهی

.)31

گرفتهشده از  111گرم پودر  11/5گرم بود و از پودر
حاصل برای تهیهی دوزهای  611 ،311 ،151و 911

موادّ و روشها
-1

میلیگرم/كیلوگرم استفادهشد .ضمنا برای تهیهی محلولها

حیوانات و شرایط آزمایش

از نرمالسالین 9دهم درصد استفاده گردید (,11 ,9 ,6 ,3

در این مطالعه ،از موش سوری نر با محدودهی

.)19

وزنی  31 – 25گرم كه از موسسهی رازی حصارک كرج

-3

خریداری شده بودند ،استفادهشد .حیوانات آزمایشگاهی

پس از تزریق داخل صفاقی عصاره با دوزهای  511میلی

در اتاق مخصوص حیوانات مركزتحقیقات دانشگاه علوم

گرم/كیلوگرم 1111 ،میلیگرم/كیلوگرم و  1511میلی-

پزشکی قزوین نگهداری شدند .حیوانات موردآزمایش در

گرم/كیلوگرم به سه گروه  11تایی از موشهای سوری و

این اتاق با دمای  22درجه و در دورهی  12ساعتی

پس از مشاهدات  40ساعته مشخص شد كه مرگ و میر

تاریکی ـ روشنایی نگهداریشدند و در مدت نگهداری،

در گروه  1511میلی گرم/كیلوگرم و بالاتر صورت

می-

آزادانه به آب و غذا دسترسی داشتند و قبل از هر آزمایش

پذیرد (.)33

توسط پژوهشگر ،دستورزی میشدند .از هر موش فقط

-4

یکبار برای آزمایش استفاده شد و تمامی آزمایشها بین
ساعت 0الی 21صورتگرفت.
-2

تعیین سمیت حاد ( )LD50عصارهی آبی ـ الکلی

ایجادتشنج
مدل مطالعاتی دراین آزمایش ،مدل كیندلینگ

شیمیایی بود .پنتیلن تترازول( PTZسیگما) در محلول

جمعآوری گیاه و روش تهیهی عصاره

نرمالسالین

برگهای این گیاه از كوههای دامغان جمعآوری

گرم/كیلوگرم به صورت داخل صفاقی) (IPبه حیوانات،

شده و توسط متخصصان زیستشناسی شاغل در

تزریق شد كه بهتدریج باعث بروز تشنج گردید (.)35 ,34

هرباریوم دانشکدهی زیستشناسی دانشگاه آزاد دامغان

شدت تشنج در این مدل مطابق با مراحل ذیل ،ارزیابی

باكد  163شناسایی شدند ( 111.)32گرم از پودر برگ گیاه

گردید:

كاكوتیرا در  511سیسی آب مقطر و  511سیسی اتانول

مرحلهی تونیک :سفتی شدید عضلات وكشیده شدن

 96درصد ،ریخته و در یک بالن  2111سیسی به مدت

دستها و پاها به طرفین.

 12ساعت در دمای آزمایشگاه ( 22درجه سانتیگراد)

مرحلهی كلونیک :یکدورهی كوتاهمدت از تشنج با

قرارداده شد .لازم است در  12ساعت چند بار محلول

حركات پیچشی سر و گردن و حركات دستها و

توسط شیکر تکان داد شود .بعد از  12ساعت محلول،

پرشهای شدید و دورزدن.

صاف ( با كاغذ صافی ) و در یک بالن استریل و دارای

مرحلهی تونیک ـ كلونیک :تشنجهای جنرالیزه شده با

لولهی كوتاه (خروجی) قرار داده شد و بعد از اینكه

انقباضهای تونیک ناگهانی و حالات صرع پایدار همراه با

محلول صاف گردید ،محلول حاصلشده ،فیلتر و در داخل

پرشهای بسیاركوتاهمدت.

بن ماری ( حمام آبجوش در درجهی حرارت  51درجه

مرحلهی افتادن :از دست رفتن تعادل موشها در اثر تشنج

سانتیگراد) قرار گرفت .هنگامی كه محلول تغلیظ شد ،به

و افتادن آنها به یک طرف.
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بررسی اثر ضد تشنجی عصارهی هیدروالکلی برگ گیاه كاكوتی

مرحلهی پرش :پرشهای ناگهانی بالاتر از  21سانتیمتر از

آزمایشی با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و

سطح زمین و همچنین درصد حفاظت از مرگ حیوانها

مقایسهی بین گروههای آزمایشی با آزمونهای تکمیلی از

حین تشنج به صورت مستقل ثبت و مورد ارزیابی

نرمافزار SPSS16استفاده شد و به منظور بررسی اختلاف

قرارگرفت.

آماری میانگینها از آزمون  ANOVAو سپس از آزمون-

حیوانهای مورد مطالعه در پنج گروه هشتایی
تقسیمبندی شدند كه عبارتند از :گروه كنترل و چهار گروه

های Tukeyو LSDاستفادهگردید P<0.05 .به عنوان معیار
معنادار بودن اختلاف میانگینها درنظرگرفته شد.

تحت درمان با دوزهای  911 ،611 ،311 ،151میلی-
گرم/كیلوگرم از عصارهی هیدروالکلی گیاه كاكوتی (,0 ,1
.)35 ,34
میزان اثربخشی عصاره در پیشگیری علایم تشنج
براساس متغیرهای ذیل صورت گرفت:
)1

زمان تاخیر در شروع هر یک ازمراحل

تشنج)(Delay Time

)2

مدت زمان امتداد مرحلهی تونیکوتونیک ـ

كلونیک)(Duration Time

یافته ها
نتایج تست آماری  ANOVAمیان میانگین زمان
شروع مراحل مختلف تشنج در بین گروههای دریافت
كنندهی عصاره با گروه كنترل تفاوت آماری معناداری
نشان داد .به این صورتكه بین میانگین زمان شروع تشنج
تونیک در دوز  611میلیگرم به ازای هر كیلوگرم

(0.001

< ،)Pمیانگین زمان شروع تشنج كلونیک در دوز 611
میلیگرم به ازای هر كیلوگرم ( )P<0.05و میانگین زمان

)3

تعداد افتادن و پرش حیوانها حین تشنج

شروع تشنج ژنرالیزه تونیک ـ كلونیک در دوز 611

)4

تعداد مرگ و میردرهرگروه

میلیگرم به ازای هر كیلوگرم ( )P<0.05و در دوز 911

به این ترتیب درگروه كنترل و درگروههای

میلیگرم به ازای هر كیلوگرم ( (P< 0.001نسبت به گروه

درمان(پس ازگذشت  31دقیقه از درمان با عصاره)،

كنترل تفاوت آماری معناداری وجود داشت (نمودار .)1

كیندلینگ شیمیایی با تزریق پنتیلن تترازولبادوز  01میلی-

دوز  611میلیگرم به ازای هر كیلوگرم كمیت

گرم/كیلوگرم به صورت داخل صفاقی) (IPدرحیوانات

 Tonic Seizure Latencyدر سطح  P<0.001و برای

ایجاد شد .سپس به مدت  21دقیقه ،رفتار و حركات آنها

كمیت Clonic Seizure Latencyدر سطح  P<0.05به -

توسط دوربین فیلمبرداری (دیجیتال ـ سونی) ،ضبط و به

طور معناداری نسبت به گروه كنترل افزایش داد .برای

صورت دقیق مورد مشاهده و ارزیابی قرارگرفت و تمامی

تمام گروهها تعداد  0عدد منظور شدهاست.

متغیرهای ارزیابی به صورت دقیق درتمامی گروهها ثبت

دوزهای  611و  911میلی گرم به ازای هر كیلوگرم كمیت

شد .درگروههای درمان قبل از تزریق پنتیلن تترازول،

 Tonic-Clonic Seizure Latencyرا به طور معنی داری

عصارهی هیدروالکلی گیاه كاكوتی ابتدا به ترتیب با

نسبت به گروه كنترل افزایش دادند  1 , P<0.05هزارم. P

دوزهای  611 ،311 ،151و 911میلیگرم/كیلوگرم به

برای همهی گروهها  n=0میباشد.

صورت داخل صفاقی به حیوانها ،تزریق و پس از
گذشت  31دقیقه پنتیلن تترازول به آنها تزریق میشد.
-5

همچنین نتایج جهت بررسی میانگین طول مدت
تشنج نشان داد كه میانگین طول مدت تشنج تونیک در

روشهای آماری

گروههای دریافتكنندهی عصاره با دوز 151میلی گرم به

دراین مطالعه نتایج بهدستآمده به صورت میانگین

ازای هر كیلوگرم ( ،)P<0.01دوز 311میلیگرم به ازای هر

و انحراف معیار بیان شد .مقایسهی آماری بین گروههای

كیلوگرم (  (P<0.001و دوز  611میلیگرم به ازای هر
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نمودار  :2اثر تزريق داخل صفاقي عصاره هيدروالکلي برگ گياه کاکوتي
(دوزهای  151تا  011ميلي گرم به ازای هر کيلوگرم) بر مدت زمان تشنج
تونيک (  ) Tonic Seizure Duration Timeناشي از تزريق پنتيلن
تترازول ( 01ميلي گرم به ازای هر کيلوگرم).

نمودار  :3اثر تزريق داخل صفاقي عصاره هيدروالکلي برگ گياه کاکوتي
(دوزهای  151تا  011ميلي گرم به ازای هر کيلوگرم) بر مدت زمان تشنج
تونيک-کلونيک ( )Tonic-Clonic Seizure Duration Timeناشي از
تزريق پنتيلن تترازول ( 01ميلي گرم به ازای هر کيلوگرم).
نمودار :1اثر تزريق داخل صفاقي عصارهی هيدروالکلي برگ گياه
کاکوتي (دوزهای  151تا  011ميلي گرم به ازای هر کيلوگرم) بر
مدت زمان تأخيری تا شروع تشنج تونيک ( Tonic Seizure
 )Latencyدر نمودار بالايي ،مدت زمان تأخيری تا شروع تشنج
کلونيک ( )Clonic Seizure Latencyدر نمودار مياني و مدت
زمان تأخيری تا شروع تشنج تونيک -کلونيک ( Tonic-Clonic
 )Seizure Latencyدر نمودار پاييني ناشي از تزريق پنتيلن
تترازول ( 01ميلي گرم به ازای هر کيلوگرم).

نمودار :4اثر تزريق داخل صفاقي عصاره هيدروالکلي برگ گياه کاکوتي
(دوزهای  151تا  011ميلي گرم به ازای هر کيلوگرم) بر مدت زمان کل

كیلوگرم ( )P<0.05نسبت به گروه كنترل تفاوت معناداری

تشنج ( )Generalized Seizure Total Timeناشي از تزريق پنتيلن

وجود داشت (نمودار .)2

تترازول ( 01ميلي گرم به ازای هر کيلوگرم).

دوزهای  311 ، 151و  611میلیگرم به ازای هر
كیلوگرم عصارهی هیدروالکلی برگ گیاه كاكوتی كمیت
 Tonic Seizure Duration Timeرا بهطور معناداری

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

نسبت به گروه كنترل كاهش دادند (،P<0.01 ،P<0.05
 .)P< 0.001برای همهی گروه ها  n=8میباشد.
میانگین طول مدت تشنج ژنرالیزه تونیک –
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كلونیک نسبت به گروه كنترل تفاوت آماری قابل توجهی
دیده شد و دریافت این عصاره در حیوان باعث كاهش
طول مدت تشنج ژنرالیزه شدكه در دوز 151و 911
میلیگرم به ازای هر كیلوگرم ( )P<0.01و در دوزهای
 311و  611میلی گرم به ازای هر كیلوگرم ()P< 0.001
بود (نمودار.)3
دوزهای  611 ،311 ،151و  911میلیگرم به ازای

هر كیلوگرم عصارهی هیدروالکلی برگ گیاه كاكوتی
كمیت  Tonic-Clonic Seizure Duration Timeرا به
طور معناداری نسبت به گروه كنترل كاهش دادند
(.)P<0.01
میانگین طول مدت كل زمان تشنج كه از زمان
تزریق پنتیلن تترازول تا زمان قطع تشنجها بررسی شد در
دوزهای  151و  611میلیگرم به ازای هر كیلوگرم
( )P<0.05و دوز  311میلیگرم به ازای هر كیلوگرم
( )P< 0.001نسبت به گروه كنترل ،تفاوت معنادرای
وجود داشت (نمودار .)4
دوزهای  311 ، 151و  611میلیگرم به ازای هر
كیلوگرم عصارهی هیدرو الکلی برگ گیاه كاكوتی كمیت
 Generalized Seizure Total Timeرا به طور معناداری
نسبت به گروه كنترل كاهش دادند (.)P<0.01
میانگین تعداد حیواناتی كه در اثر تزریق پنتیلن تترازول
دچار عدم تعادل شده و به یک طرف افتادند در شکل  1با
 Fallingنشان داده شده است بین گروهای درمانی
وكنترل تفاوت معناداری وجود نداشت (شکل ،)1ولی

نمودار  :5اثر تزريق داخل صفاقي عصاره هيدروالکلي برگ گياه کاکوتي

بین میانگین تعداد پرش بین گروه كنترل و دریافتكنندهی

(دوزهای  151تا  011ميلي گرم به ازای هر کيلوگرم) بر ميزان از دست

عصاره با دوز  911میلی گرم به ازای هر كیلوگرم

دادن تعادل ،پرش و مرگ ناشي از تزريق پنتيلن تترازول ( 01ميلي گرم

( )P<0.05و دوز  611میلیگرم به ازای هر كیلوگرم

به ازای هر کيلوگرم).

تفاوت معنادار ( )P< 0.001وجود داشت .به صورتی كه

صورتی كه در دوزهای  611و  911میلی گرم به ازای هر

در دوز  611میلیگرم به ازای هر كیلوگرم هیچ كدام از

كیلوگرم هیچ كدام از حیوانات دچار مرگ نشدند

(0.001

حیوانات دچار پرش نشدند (نمودار.)5

< )Pو بین میانگین تعداد مرگ در دوز  311میلیگرم به

همچنین نتایج نشان دادند كه این عصاره باعث
حفاظت حیوان در برابر تزریق پنتیلن تترازول میشود .به

 110مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

ازای هر كیلوگرم ،نسبت به گروه كنترل نیز تفاوت
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گروههایی از حیوانات كه دوزهای  611و 911

 PTZبرای ایجاد صرع ،احتمال ًا پنتیلن تترازول همراه با

میلی گرم به ازای هر كیلوگرم از این عصاره را دریافت

سركوب عمل مهاری گابا موجب تحریک گیرندهی

میكردند میزان پرش را به طور معناداری نسبت به گروه

كولینرژیک میگردد و برگ گیاه كاكوتی با اعمال اثر آنتی-

 .) P<0.05میزان

كولینرژیک ،صرع در هیپوكامپ را مهار می نماید (,14

كنترل كاهش دادند (

0.001

<P

 Deathدر همهی گروههای  611 ،311و  911میلی گرم

.)39 ,30 ,33 ,31-29 ,15

به ازای هر كیلوگرم به طور معناداری كاهش یافت

علاوه براین ،این گیاه دارای تركیبات آروماتیک

( .) P<0.01،P<0.01 ،P<0.05میزان مرگ و میر نیز در

است كه این تركیبات در كاهش اضطراب و تنشهای

همهی گروههای تحت درمان به صفر رسید.

روانی موثرند و اثرات آرامبخشی بر سیستم عصبی دارند
(.)36 ,33 ,32 ,29 ,13
با توجه به نتایج آزمایش بیشترین پاسخ ضد

بحث
مطالعهی حاضر شواهدی را فراهمآورد كه نشان
داد عصارهی هیدروالکلی برگ گیاه كاكوتی دارای اثرات
ضدّ تشنجی میباشد .بهطوریكه تزریق عصارهی این گیاه
بیشتر در دوزهای  611و  911باعث افزایش زمان تأخیری
تا شروع تشنج گردید .همچنین نتایج ما نشان دادكه
تجویز عصاره در تمامی دوزها ،البته نه به صورت وابسته
به دوز ،باعث كاهش طول مدت مراحل تونیک ،كلونیک،
تونیک ـ كلونیک و كاهش مدت زمان كل تشنج گردید.
علاوه بر این ،عصارهی مورد استفاده در این مطالعه ،مرگ
و میر و تعداد پرشهای ناگهانی حیوانات را هنگام تشنج
كاهش بخشید كه این كاهش در دوزهای  611و 911

صرعی در مدت زمان باقی ماندن در تشنج در دوز
 311mg/kgمشاهده شد .درحالیكه انتظار میرود دوزهای
بالاتر تاثیر بیشتری را بر روی مدت زمان باقیماندن در
تشنج داشته باشند .احتمالاً بتوان این اثر متفاوت دوزهای
عصاره را مربوط به تغییر مسیر سیگنالینگ سلولی در
دوزهای مختلف یک لیگاند دانست كه برای بسیاری از
داروها نیز وجود دارد .به عبارت دیگر میتوان اشاره نمود
شاید دوز كمتر عصارهی برگ كاكوتی مستقیماً ازطریق اثر
آنتاگونیستی روی گیرنده كولینرژیک عمل مینماید،
درحالیكه در دوزهای بالاتر موجب رفع مهار از روی
گیرندههای  GABAAمیشود.

معنادار بود.
تحقیقاتی كه تاكنون انجام شده است ،مداركی دالّ

نتیجه گیری

بر وجود تركیبات گابائرژیکی ،آنتیكولینرژیکی و

در مجموع ،مطالعهی كنونی نشان داد كه عصارهی

گلوتاماترژیکی در گیاه كاكوتی را ارایه نمودهاند (,33

هیدروالکلی برگ گیاه

كاكوتی)(Ziziphoratenuior L.

 .)36فلاونوئیدهای موجود در این گیاه با تاثیر بر اتصالات

دارای اثر ضد تشنجی مناسبی در موشهای سوری می-

آلوستریکی روی گیرنده  GABAAباعث تقویت اثرات

باشد .بنابراین برای تعیین اثر عصارهی این گیاه علیه

مهاری  GABAشده و ازاین طریق باعث تاثیرات ض ّد

صرع عمومی در انسان نیاز به مطالعات جدیتر ،دقیقتر و

تشنجی میشوند (.)30 ,31

نهایتا كلینیکی وجوددارد.

تحقیقات حاكی از این است كه در هنگام كاهش

بدون شک مطالعات آینده بهمنظور جداسازی

یا فقدان مهار گابائرژیک ،فعال شدن گیرندهی استیل

مادهی موثر عصارهی هیدروالکلی برگ گیاه كاكوتی

كولین از طریق چرخهی تحریکی ،موجب ایجاد صرع در

مشخص خواهد نمود كه كدامیک از تركیبات موجود در

هیپوكامپ موش نابالغ میشود ( .)16با توجه به استفاده از

عصاره (و یا تركیبی از چند ماده) ،مسؤول اثر ضد تشنجی
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تشکر و قدرداني

آن بوده و یا اثرات ضد تشنجی عصارهی كاكوتی ممکن

این پژوهش با همکاری مراكز تحقیقات دانشگاه

است ناشی از مجموعهای از تركیبات موجود در آن باشد

علوم پزشکی قزوین انجام شده و نویسندگان مراتب

كه تعیین سهم هریک نیازمند تحقیقات بیشتر و جداگانه

تشکر و قدردانی خود را ازكلیهی پرسنل این مراكز اعلام

.است

.میدارند
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Background and Objectives: About half to one percent of the
world population suffer from epilepsy.Seizure is the most
common symptoms of epilepsy due to abnormal electrical
discharge of neurons in the brain. Due to side effects of chemical
drugs, herbal plants are widely used to control seizures. In this
study, Anticonvulsant activity of hydro-alcoholicextract of
(Ziziphoratenuior L.) was investigated in mice.
Materials and Methods: In this study, 40 male mice (25-30 g)
were randomly selected and divided into five groups of 8, that
included a control group (receiving saline and PTZ) and 4
treatment groups (receiving the extract doses of 150, 300, 600,
900 mg / kg). 30 minutes after IP administration with saline (in
control group) and different doses of extract (in treatment
groups), PTZ (80 mg/kg) were injectedAnd were transferred to a
special cage immediately and convulsive behaviors were
recorded by a camera during the 20 minutes. Then, the different
phases of seizure were evaluated.
Results: Extract injection in all doses by dose- dependently
delayed the onset time of clonic, tonic and tonic-clonic seizures,
but doses of 600 and 900 mg/kg had showed the greatest effect
on onset time. The duration time of tonic, clonic and tonic-clonic
seizures in animals that received extract also reduced. Extract
injection also dose-dependently decreased the rate of mortality
and the number of suddenly jumping during seizures, these
effects in doses of 600 and 900 mg/kg was significant.
Conclusion: Our study showed that, the hydro-alcoholicextract
of (Ziziphoratenuior L.) had an appropriate anticonvulsant activity
and it seems the future studies will be necessary to separate its
ingredients and understand its mechanism of action.
Keywords: Ziziphoratenuior L., Anticonvulsant activity,
Pentylenetetrazol, Seizure, Mice
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