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ABSTRACT 

Background and Objective: Epilepsy is one of the most neurological 

disease.   Despite existence of synthetics drugs for epilepsy, some 
patients suffer from side effects of available medicine and its drug 

resistance seizures.  Use of traditional herbal medicine for treatment 

of disease is proposed as a therapeutic modality.  In attention to 

components of Hyssopus officinalis L and use of it in folk medicine, 
the aim of this investigation was to study of the anti-convulsive effects 

of Hyssopus officinalis L extract on seizure development.  

Material and methods: In this experimental study 56 adult male mice 
divided into 7 groups (n=8) including: 1-kindel group receiving only 

Pentylenetetrazole (PTZ) at every 48 hours (45 mg/kg of body 

weight), until animal show stage 5 seizure 3 – 5 times. Control group 
that only receiving salin. 4 experimental groups that 30 minutes before 

PTZ injection received   hyssopus by gavages in doses of 100, 200, 

400 and 800 mg/kg of body weight and in addition to, positive control 

group animals, received diazepam by intraperitoneal injection in 
doses of 2 mg/kg.   

Results: Data analysis indicated that treatment with hyssopus has a 

significant effect on chemical kindling process that comparable with 
diazepam. It decreases progress of seizure behavioral stages 

considerably (P˂0.05) and increases latency time of seizure 

significantly (P˂0.05) but don’t has significant effect on seizure 
duration. 

Conclusion: The results shows extract of Hyssopus officinalis L has 

anticonvulsant effect on PTZ kindling process. Thus, it may to be 

beneficial for seizure treatment 
Keywords: seizure, chemical kindling, Pentylenetetrazole, Hyssopus 

officinalis L. 
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 چکیده
 است عصبیهای بیماری نیتر عیشا از: صرع یکی پژوهشزمینه 

جانبی آثار تعدادی از بیماران از  ،وجود داروهای صناعی با وجود.

استفاده از  ند.برمیرنج  آنها به مقاومداروهای موجود و تشنج 

داروهای سنتی گیاهی برای درمان صرع به عنوان یک روش درمانی 

 ده آن درزوفا و استفا اهیگ پیشنهاد شده است. با توجه به ترکیبات

 اهیگ نیاضد تشنجی آثار مطالعه پژوهش این  طب سنتی، هدف

 است.  تشنج جادیابر

 7موش سوری نر به  56ها: در این مطالعه تجربی روشمواد و 

 لنینتپ فقط که ،کیندلگروه تایی(تقسیم شدند که شامل  8ه )گرو

 بر گرمیلیم 45 زانیم به)  ربا کی ساعت 48 هر را تترازول

 بار 5 تا 3 هاموش که یزمان تاکردند مییافت رد (وزن لوگرمیگ

 نیسال نرمال فقط که ،شاهد گروه .دهند نشان را تشنج 5 مرحله

دقیقه قبل از تزریق  30گروه آزمایشی که  چهاردریافت می کردند، 

PTZ میلی گرم بر  800و  400، 200، 100، زوفا را با دوزهای

یم افتیدر گاواژ قیطر از یخوراک صورته ب بدنکیلوگرم وزن 

 زانیم هب) ازپامید یدارو مثبت کنترل واناتیح ن،یبرا عالوه .کردند

 افتیرد یصفاق داخل قیتزر روش با را ( لوگرمیک بر گرم یلیم 2

 .کردند

 ای برمالحظهها نشان داد درمان با زوفا اثر قابل دادهنتایج: آنالیز 

 هبردکه با دیازپام قابل مقایسه است کیندلینگ شیمیایی دا روند

 رو تشنج یرفتار مراحل شرفتیپ از یداریمعن بطور که یاگونه

به شکل معنیتشنج را  تاخیر در شروعو  (P˂0.05) کرد یریجلوگ

 زمان مدت برای مالحظهولی اثر قابل   (P˂0.05)افزایش داد داری

   نداشت. اهتشنج

 وندر زوفا اثر ضد تشنجی بر اهیگبحث: نتایج نشان داد که عصاره 

است در درمان تشنج مفید این ممکن ربنابو دارد  PTZکیندلینگ 

 باشد.

 -ترازولپنتیلن ت -ییایمیش کیندلینگ-تشنج -صرع :هاکلیدواژه

 زوفا
 

 15/10/99تاریخ دریافت 

 10/12/99تاریخ پذیرش 
 Siminnamvar2@gmail.comنویسنده مسئول: *

 

 

 مقدمه
صرع است که  یجامعه بشر عیشامزمن و  یهایماریاز ب یکی

 نیشود. ا یمشخص م یو خود به خود مکرر یهاتشنجتوسط 

 یهانورون ختهینگو برا دیهماهنگ، شد تیاز فعال یها ناشتشنج

 4 حدود از یماریب نیا یبرا یدرمان راه کی افتنی. (1) هستندمغز 

هه و در چند د از مشکالت انسان بوده است یکی شیسال پ ونیلیم

 در وشده است  یصرع معرف یماریب یبرا یادیز یهادرمانر یاخ

 یداروها با یماریب نیا درمان به یخاص عالقه و توجه حال نیع

 صرع مطالعه یبرا یمتعدد یوانیح یهامدل. (2) است شده یاهیگ

 شودیم استفاده مختلف یداروها و مواد یصرع ضد اثر یبررس و

 روش ود به نگیندلیک .است نگیندلیک آنها نیتر جیرا از یکی که

 مواد ییایمیش نگیندلیک در. شودیم انجام ییایمیش و یکیالکتر

 وانیح به مکرر ورط هب آستانه ریز ریمقاد با زا تشنج ییایمیش

 مغز محرک ییایمیش مواد نیا از یکی. شودیم زیتجو یشگاهیآزما

 ابتترازول  لنیپنت. است Pentylenetetrazole (PTZ) تترازول لنیپنت

 هاسلول به یکلر انیجر هشموجب کا AGABA یهارندهیگ مهار

مغز را مهار   GABAergic کیگاباارژ ستمیس قیطر نیو از ا هدش

 شیرا افزا آن یریپذ کیتحر ،مغز دربا کاهش مهار  جهیدر نت کندیم

یم جتشن بروزمغز و  دیشد یکیالکتر تیفعال جادیداده و سبب ا

 لیدل به صرع، درمان یبرا متعدد ییایمیش یداروها با وجود .شود
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 از استفاده به یخاص توجه ییایمیش یاروهاد یجانب عوارض

-4) .است شده معطوف صرع یماریب درمان در یاهیگ یداروها

 خانواه به متعلق Hyssop (Hyssopus officinalis L.) اهیگ. (3

Lamiaceae زوفا رانیا در اهیگ نیا. است Zoufa و شودیم دهینام 

( 5-6 )کندیم رشد کشور جنوب مانند رانیا مناطق از یبعض در

 از یکی یاساس یهاروغن که دارد وجود زوفا اهیگ در یمختلف مواد

 اهیگ در که یاساس یهاروغن بیترک 39(. 5) آنهاست نیمهمتر

 دهند یم لیراتشک آن وزن درصد 99 از شیب که دارد وجود زوفا

 باتیترک و شودیم استخراج اهیگ نیا یهاگل و برگ از شتریب و

 -iso) نوکامفونیزوپیا شامل هاروغن نیا یاصل

(pinocamphone،Cis- and trans-3-pinanones (ترانس و سیس 

 ،(terpinene-4-ol) ننیترپ ،(pinene-β) ننیپ تاب ،(نونیپ

 کارواکرول(، limonene) موننیل ،(pinocarvone)نوکارونیپ

(carvacrolپ،)منیس ی (p-cymene )سابولولیب (bisabolol-β ،)

 و (caryophyllen) نیلیوفیکار(،  n-Dodecane) دودکان

 دهایفالونوئ یحاو اهیگ نیا نیهمچن .(6( است )linalool)نالولیل

(flavonoids) هاتانن و (tannins) باتیترک نیا یتمام. هست زین 

 نیمهمتر از یکی اهیگ نیا(. 5) هستند فعال یکیولوژیب لحاظ به

 درمان در آن از و است رانیا یسنت طب در یاهیگ یداروها

 کیکول و مزمن سرفه ت،یبرونش آسم، مانند مختلف یمارهایب

 دندان و یعصب اختالالت در نیهمچن اهیگ نیا(. 7)شودیم استفاده

 ضد خواص یدارا زوفا اهیگ نیبرا عالوه. شودیم استفاده زین درد

 از یبرخ(. 8)هم هست  یدانیاکس یانت و ییایباکتر ضد ،یروسیو

 تیفعال شیافزا سبب دهایفالونوئ مانند اهیگ نیا در موجود باتیترک

 تیتقو در تواندیم و شده( AGABA) گابا A نوع یهارندهیگ

 در است نممک باتیترک نیا نیبنابرا. باشد موثر مغز یمهار ستمیس

 جادیا زمغ در یریپذ کیتحر شیافزا جهینت در که ییهایماریب درمان

 . باشند موثر شود، یم

از آنها  یبرخ کهزوفا  اهیموجود در گ باتیبا توجه به ترک نیبنابرا

این شوند، انتظار یمدر مغز  کیگاباارژ ستمیس تیفعال شیسبب افزا

. باشد داشته هاتشنج وقوع بر یدرمان آثار اهیگ نیاکه عصاره  بود

 و جادیازوفا بر  اهیگ یدروالکلیهعصاره  اثر مطالعه نیا در نیبنابرا

 لنیپنت لهیوس به ییایمیش نگیندلیک مدل در هاتشنج شرفتیپ

 امازپید یصرع مورد مطالعه قرار گرفت و اثر آن با دارو تترازول

 مشخص شود. بهتر عصاره نیا یاثر بخش زانیشد تا م سهیمقا

 

 هاروش و مواد

  حیوانات

 یوزن با بالغ نر یسور موش سر 56 یشگاهیآزما هعمطال نیادر  

 یدامپزشک دانشکده از که شد استفاده گرم 31-25 دهحدوم در

 مطالعه مورد یهاموش نکهیا یبرا. دشدن یداریخر زیتبر دانشگاه

 پنج هاشیآزما کنند دایپ یسازگار واناتیح اتاق دیجد طیشرا با

 26 یدما با یاتاق در هاموش. شدند شروعآنها  استقرار از پس روز

 -ییروشنا ساعت 12 دوره در و درصد 40 رطوبت درجه، 22-

 جامان زمان یاستثنا به یکاف یغذا و آب. شدند یدار نگه یکیتار

. در تمام مراحل داشت قرار آنها دسترس در یراحت به هاشیآزما

 شده است.  تیرعا IASPمصوب  یانجام کار اصول اخالق

  عصارهتهیه 

 توسط آن دیتائ و یمحل یهاازفروشگاه زوفا اهیگ هیته از پس 

 ونیماسراساز روش  یریگعصاره یبرا دانشگاه، کارشناس

(maceration) وطمخل از تام عصاره استخراج منظورشد. به  استفاده 

 اهیگ گل و برگ قسمت ابتدا درشد.  استفاده 80:20اتانول با  آب و

 پودر از گرم 100 مقدار. شد پودر یبرق کنابیآس دستگاه لهیوس به

 یور تهدر بس شهیش یدر بطر سپس. شد ساندهیخ فوق حالل در

Stirrer hot plate magnetic مدت  به قهیدق در دور120 سرعت اب

صورت  یسه مرحله متوال رد اجاستخر. شد داده قرارساعت  24

 کاغذ از آمده دست هب محلول. دیساعت طول کش 72گرفت که 

 rotary evaporator دستگاه لهیوس به بعد و شد داده عبور واتمن

 40 از کمتر یدما در چرخان خل در ریتقط روش به پمپ به متصل

 رد آب کامل حذف یبرا تینها در و شد ظیتغل گراد یسانت درجه

. شود خشک تا گرفت قرار روز 3 مدت به Freeze Drying  دستگاه

شیآزما انجام تا و بود گرم 10 اهیگ از حاصل خشک عصاره وزن

 (. 10-9) شد ینگهدار درجه 4 یدما در ها
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 زوفا اهیگ عصاره                           زوفا اهیگ ریتصو

 

 : ازولتتر پنتیلن با شده القا تشنج روی بر عصاره اثر ارزیابی

 دیتول) تترازول لنیپنت یدارو ییایمیش نگیندلیک مدل جادیا یبرا

 لنیپنت یدارو زیتجو از بعد. شد استفاده آلمان( sigmaشرکت 

 مراحل وشد  یابیارز قهیدق 25 مدت یبرا وانیح یرفتارها تترازول،

 (:10)شد  یبند طبقه ریز صورت به هاتشنج یرفتار

 نشد دهید یرفتار نشانه چیه: صفر مرحله

 راست و صورت ها،گوش عضالت کیکلون انقباض: اول مرحله

  دم شدن

 حرکات و نییپا و باال به وانیسرح یتشنج حرکات: دوم مرحله

 ها¬دست کیتمیر

  بدن کیوکلونیم انقباض: سوم مرحله

 پهلو یرو دنیچرخ و یعموم کیکلون هایتشنج: چهارم مرحله

  یتشنج حالت و کیتون بسط با یعموم هایتشنج: پنجم مرحله

  مرگ: ششم مرحله

 

 گروه های آزمایش

شدند که  میتقس ییتا 8 گروه هفت به یتصادف طور به واناتیح

 عبارتند از: 

 45با دوز  را تترازول لنیپنت یدارو فقط گروه نیا: PTZ گروه -1

 48 هر یبه صورت داخل صفاق نوبت 12 در لوگرمیگرم بر ک یلیم

 تا دیکش طول روز 12 قاتیتزر. کردندیم فتایدر کباریساعت 

 تا 3 را تشنج 5 مرحله یعنی شوند ندلیک گروه نیا واناتیح تمام

 شد شروع 8 روز از تشنج 5 مرحله دهند نشان سرهم پشت بار 5

 .بودند شده ندلیک واناتیح تمام 12 روز انیپا در یول

 یدارو  PTZگروه مانندگروه  نی: ا(PTZ+ NS)شاهد گروه -2

 اخلد قیتزر دارو، با همرا یول کردند افتیدر را تترازول لنیپنت

 .داشتند زین را دارو حالل عنوان به نیسال نرمال یصفاق

 درموش استفاده شد که  28ها گروه نی: در اماریت یها گروه -3

زوفا را  اهیگ یدروالکلیه عصارهنر بود و  یموش سور 8هر گروه 

 ،موش وزن لوگرمیک رگرم ب یلیم 800 و 400، 200، 100 یدوزهابا 

 قهیدق 30. کردند افتیدر یس یس 5/0با حجم  گاواژ صورت هب

 یاقداخل صف قیتزر روش به تترازول لنیپنت یدارو گاواژ، از پس

 .شد داده هاگروه نیبه ا

 قیتزر از قبل قهیدق 30 گروه نیا در :ازپامید مثبت کنترل گروه -4

 2وز د با را ازپامید یضد تشنج یدارو واناتیح تترازول، لنیپنت

 ردندک افتیدر یصفاق داخل قیتزربه روش  لوگرمیگرم بر کیلیم

یمعنتفاوت  PTZ+ NSو گروه  PTZگروه  انیکه م ییاز آنجا 

و به عنوان  شددو گروه با هم ادغام  نیا یهادادهوجود ندارد،  یدار

 ده نام گروه کنترل در نظر گرفته شب واحد گروه کی

 

 آماری تحلیل و تجزیه

 و اریمع انحراف صورت به آمده دست به جینتا مطالعه نیا در

گروه نیب یآمار سهیمقا. است شده انیب( Mean±SEM) نیانگیم

 تیکم سهیمقا یبراشد.  انجام SPSS افزارنرم با یشیآزما یها

-Kruskalاز آزمون  یشیآزما یهاگروه انینج در متش مرحله بیشینه

Wallis  و آزمون متعاقب Dunn ریتاخ سهیمقا یبرا. داستفاده ش 

 زیآنال) ANOVA one way از تشنج مدت طول و تشنج شروع در

 با یشیآزما یهاگروه تک تک نیب سهیمقا و( طرفه کی انسیوار

 پ. شد انجام post-hoc  Tukey test یلیتکم آزمون از استفاده

05/0 ˂P داده. شد گرفته نظر در یداریمعن سطح حداقلعنوان  به

 نشان داده شده است. اریانحراف مع ± نیانگیها به شکل م
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 هاافتهی

 رفتشیپ بر ازپامید و زوفا یدروالکلیه عصاره ختلفم یدوزها اثر

 : تشنج مراحل

 گروه با درمان یهاگروه در تشنج مراحل شرفتیپ 1 نمودار در

 تعداد ،PTZگروه  در. شدند سهیمقا هم با هاروز تمام در کنترل

بود. در  قیتزر 10±2 واناتیح شدن ندلیک یبرا الزم قاتیتزر

 نیبنابرا .بودند شده ندلیک PTZگروه  واناتیتمام ح 12 قیتزر

 افتیدر قیتزر 12 زین ازپامید مثبت کنترل گروه و درمان یهاگروه

در روز ششم  شودیم مالحظه نمودار در که گونههمان .کردند

 . در روز هفتمکرداعمال  نگیندلیروند ک یکنندگاراثر مه ازپامید

اعمال  یاثر مهار نگیندلیزوفا بر روند ک 800 200، 100 یدوزها

ا ت هشتم روز در .بود ازپامیبا د سهیقابل مقا 800که اثر دوز  کرد

گروه کنترل اختالف  بازوفا  یدوزها تمامتشنج  مراحلدوازدهم 

ثر ضد ا بیشترین. بود شتریب ازپامیاثر د یول دادنشان  یدار یمعن

در روز دوازدهم بود  800زوفا مربوط به دوز  اهیعصاره گ یتشنج

 مرحله درمان یهاگروه از کدام چیهبود.  ازپامیبا د سهیکه قابل مقا

. در مهار مراحل تشنج اثر زوفا قابل مالحظه ندادند نشان را تشنج 5

 نیب تشنج مراحل شرفتیپ در یداریمعن اختالف بود. ازپامیبا د

 (. P<0.05) داشت وجود درمان یهاگروه و شاهد یهاگروه

 

 بر زوفا اهیگ عصاره  800و 400، 200،100 ی( اثر دوزها1 شکل

اختالف  .نگیندلیک روند هنگام در تشنج یرفتار مرحله بیشینه

 9-12یروزهادر  ه ویژهب لکنتر با درمان یگروها نیب یداریمعن

 ،=**P<0.05 *=، P<0.01 وجود دارد. نگیندلیک

P<0.001***= و n=7 است. 

 مدت برو دیازپام  زوفاعصاره هیدروالکلی  مختلف دوزهای اثر

 :تشنج شروع تا ریخأتبر  الزم زمان

 یگروها در تشنج شروع یبرا شدن یسپر زمان مدت 2 نمودار در 

 مامت کل نیانگیم نمودار نیا در. شد سهیمقا کنترل گروه با درمان

 هسیمقا سپس و آمد دست هب گروه هر در تشنج شروع یبرا روزها

 اریمع انحراف ± نیانگیم شکل به هاداده. شد انجام هاگروه نیب

 شودیم مشاهده نمودار در که گونههمان. است شده داده نشان

با گروه  یداریمعن اختالف زوفا اهیگ عصاره 200و  100 یدوزها

با گروه کنترل اختالف  800و  400 یدوزها یول دادنکنترل نشان 

از  رشتیشروع تشنج ب یبرا ازپامید ینشان داد. اثر مهار یداریمعن

 نیب یداریمعن اختالف داد نشان یآمار زیآنال. بود زوفا اهیعصاره گ

 (.P<0.05) داشت وجود کنترل یهاگروه و درمان یهاگروه

 

 بر ازپامید و زوفا 800 و 400 ،200 ،100 یهادوز اثر( 2 شکل

 شیافزا ازپامید و 800 ، 400 یدوزها در. تشنج شروع زمان مدت

 دوز با ازپامید گروه .شد دهید کنترل یهاگروه به تبنس داریمعن

 100 یدوزها با یول نداشت یامالحظه قابل اختالف 800 و 400

=**، P<0.01. داد نشان یداریمعن اختالف 200 و

P<0.001***= است و. 

 

 :تشنج مدت طول بر ازپامید و زوفا مختلف یدوزها اثر

 اب کنترل گروه با درمان یگروها در تشنج مدت طول 3 نمودار در 

 ولط یبرا روزها تمام کل نیانگیم نمودار، نیا در. شدند سهیمقا هم

 هاگروه نیب سهیمقا سپس و آمد بدست گروه هر در تشنج مدت

 شده داده نشان اریمع انحراف ± نیانگیم شکل به هاداده. شد انجام

 یهاگروه در زوفا شود یم مشاهده نمودار در که گونههمان. است
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بطور قابل  کنترل یهاگروه به نسبت را تشنج مدت طول درمان

 بایتقر یکاهندگ اثر زوفا یدوزها تمام. دادن کاهش یامالحظه

 دهدیم نشان یآمار زیآنال. کردند اعمال تشنج مدت بر یکسانی

 وجود کنترل یهاگروه و درمان یهاگروه نیب یداریمعن اختالف

 مشاهده یریچشمگ اختالف درمان یهاگروه نیب. داردن

طول مدت تشنج را بطور  ازپامید ،زوفا اهیگ عصاره برخالف.نشد

  .(P<0.001) کاهش داده است یدار یمعن

 

 

 بر ازپامید و زوفا 800 و 400 ،200 ،100 یها دوز اثر( 3 شکل

گروه با کنترل یهاگروه نیب یداریمعن اختالف. تشنج مدت طول

 کنترل زوفا، یهاگروه با پامازید گروه یول نشد مشاهده زوفا یها

 .است  n=7 و =***P<0.001. داد نشان یداریمعن اختالف

 

 بحث و نتیجه گیری
 یاریبس تالش که است یانسان جامعه مزمن یهایماریب از یکی صرع

 لتع به یول. است گرفته صورت آن کنترل و درمان یبرا تاکنون

 از یتعداد یده پاسخ عدم و دسترس در یداروها یجانب آثار

ی داروها از استفاده تا است شده باعث ییایمیش ییداروها به مارانیب

 مورد صرع یماریب درمان در دوباره یسنت تب اساس بر یاهیگ

 هعصار یتشنج ضد اثر مطالعه نیا در رو نیا از. ردیگ قرار توجه

 رارق مطالعه مورد ییایمیش نگیندلیک یوانیح مدل در زوفا اهیگ

 یدارا اهیگ نیا یدروالکلیه عصاره که داد نشان ما یهاداده و گرفت

 ضد راث با سهیمقا قابل یحدود تا اثر نیا و بوده یتشنج ضد اثر

 . هست ازپامید یدارو یتشنج

 مطالعات رو نیا از .دارد یسنت طب در یطوالن خچهیتار زوفا اهیگ

. است شده انجام آن مختلف خواص یرو یدمتع یشگاهیآزما

 باتیرکت یدارا اهیگ نیا که است داده نشان عصاره باتیترک یبررس

 ،epigenin ، quercetin، diosmin یدهایفالونوئ مانند کیفنول یپل

luteolin تیخاص یدارا باتیترک نیا است آنها یدهایکوزیگل و 

 جذب خود هب را آزاد یهاکالیراد توانندیم و هستند یدانیاکس یآنت

 خواص قیطر نیا از و. کنند جلوگیری آنها مخرب آثار از و کرده

 آثار دهایفالونوئ از .(13-12)کنندیم اعمال را خود یدانیاکس یآنت

 ینورون حفاظت آثار شامل که است شده گزارش مغز در یمختلف

 ممانعت ،ینورون بیآس از یریجلوگ و ها نینوروتوکس برابر در

 نیهمچن و هاتیآستروس و هاایکروگلیم مهار لهیوس هب التهاباز

 یناپسیس یتیسیپالست لیتسه قیطر از یریادگی و حافظه تیتقو

 توسط شده القا آپوپتوز یهاامیپ دهایفالونوئ. (14) است

 آبشار با کنش هم بر قیطر از و کرده مهار را هانینوروتوکس

 به PT3/AKT و MAP Kinase یرهایمس مانند ینورون نگیگنالیس

 دهندیم شیافزا را ینورون زیتما و کرده کمک هانورون ماندن زنده

 زا یمغز خون انیجر شیافزا سبب باتیترک نیا نیهمچن .(15)

 پوکمپیه در دیجد یهانورون رشد نیهمچن و ییزارگ القاء قیطر

 دهایئفالونو از یغن میرژ از مدت یطوالن استفاده نیبنابرا. دنشویم

 ینورون حفاظت نقش .شودیم ونینورودژنراس کاهش سبب

 داده نشان مریآلزا و نسونیپارک مانند ییهایماریب در دهایفالونوئ

 جاتیسبز و هاوهیم است شده داده نشان نیهمچن. (15) است شده

 و ترهاینوروترانسم شیرها لیتعد قیطر از دهایفالونوئ یاوح

یم فایا CNS در یدیمف نقش پوکمپیه در ییزا نورون کیتحر

 یدهندگ بهبود اثر هادیفالونوئ که اندداده نشان مطالعات(. 16) کنند

 اثر همچنین مطالعه نیا در .(17. )دندار زین یسردگاف یماریب در

 یراستا در نآ یدیئالونوف باتیترک به توجه با اهیگ نیا یتشنج ضد

 اثر یدارا باتیترک نیا دهدیم نشان که است یقبل مطالعات جینتا

مانند  دهایفالونوئ که اندداده نشان مدارک. هستند ینورون حفاظت

 نیکنند ایمعمل   AGABA یهارندهیگ کردن فعال قیاز طر ازپامید

یمها متصل رندهیگ نیا یرو درها نیازپیبنزودمواد به محل اتصال 

مانند  یگرید باتیمحل اتصال ترک نیبه ا نیهمچنشوند. 

 کروالریم و نوموالرمو یهاغلظت .شوندیممتصل  زین هاتوراتیبارب

 AGABA یهارندهیگدر  آن یعملکرد یهاغلظت ،دهایفالونوئ
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 یرو تواندیم ییغذا مواد در هاآنکم  ریمقاد نیبنابرا (18) است

 AGABA یرندهایگداشته باشد.  یکنندگ لیتعد اثر یمغز عملکرد

رندهیگ نیا کردن فعال قیطر از دهایفالونوئ و هستند یکلر یکاناها

 کیتعادل تحر ،قیطر نیا از ودهند یم شیفزاا را یکلر انیجر ها

به هم  کیبه سمت تحر تشنج بروز اثر دررا که  مغزدر مهار  و

 پژوهش نیا از حاصل جینتا سازند.یمخورده بود، مجددا برقرار 

 لنیپنت از یناش یهاتشنج بر یمهار اثر زوفا اهیگ عصاره داد نشان

 ترازولت پنتلن قیتزر از قبل قهیدق 30 که نیا به توجه اب دارد تترازول

 اهیگ باتیترک مدت نیا در شودیم داده گاواژ شکل به اهیگ عصاره

یم مغز وارد یمغز و یخون سد قیطر از و شده خون انیجر وارد

 در یدیمنوترپنوئ و یدیفالونوئ باتیترک وجود به توجه با دنشو

 لدنبا به جهینت در ابدییم شیافزا یمغز رامه سطح  اه،یگ نیا عصاره

 در نیتوکسکرویپ اتصال محل به آن اتصال و تترازول لنیپنت قیتزر

 عمله ب جلوگیری آن ییزاتشنج اثر از یحد تا گابا یهارندهیگ

 دهایمنوترپنوئز ا یمتعدد باتیاند که ترکدادهها نشان یبررس .دیایم

 نالول،یهستند، مانند ل یاساس یهاروغناز  یکه گروه بزرگ

ار مه قیاز طر نالولیزوفا وجود دارد ل اهیدر گ مولیکارواکرول و ت

کند و یمخود را اعمال  یمهاراثر  یمیواسته به ولتاژ سد یهاکانال

 یمغز را کاهش م یریپذ کیتحر ،هاکانال نیمهار ا قیاز طر

 نیموجود در ا ییایمیتوشیف باتیهم از ترک کارواکرول(. 19دهد)

کانالو  یمیوابسته به ولتاژ سد یهامهار کانال قیاز طر است اهیگ

 ضد اثر و داده کاهش را مغز یریپذکیتحر  L-typeیمیکلس یها

 به وابسته یهاکانال مهار قیطر از مولیت( 19)کندیم اعمال یتشنج

 را مغز یریپذکیتحر گابا یهارندهیگ کردن فعال و یمیسد ولتاژ

 یهایبررس (.19)کندیم اعمال یتشنج ضد اثر و دهدیم کاهش

و کارواکرول را  مولیت یهامونوترپن یضد تشنج آثارانجام شده، 

زوفا  اهیها در گتوجه به وجود مونوترپن با (.20-21اند. )نشان داده

مطالعه  نیحاصل از ا جینتا نیبنابرا بات،یترک نیا یو اثر ضد تشنج

 محل به اتصال قیطر از هم دهایفالونوئ.است فوق مطالعه دییتأدر 

 نیبنابرا دهدیم شیافزا را مغز مهار سطح هانیازپیبنزود اتصال

 را زوفا ییزاتشنج راث زوفا عصاره در موجود ییایمیتوشیف باتیترک

 عصاره که داد نشان پژوهش نیا از حاصل جینتا. دهندیم کاهش

 و وعشر در. داد شیافزا را تشنج شروع تا ریتاخ تیکم زوفا اهیگ

 و یموضع یهاتشنج در یقشر ریز و یقشر مدارات تشنج، انتشار

 یشانیپ فورمیپر قشر یعمق بخش دارند نقش زهیژنرال تشنجات

(preform frontal cortex deep) ییایبو قشر در ییمجزا بخش با 

 کنترل را تشنج شروع رسدیم نظره ب که دارد یکینزد ارتباط هیاول

 ای اباگ آنتاگونبست قیتزر که است داده نشان مطالعات و کنندیم

 یحرکت یهاتشنج شروع سبب هیناح نیا در گلوتامات ستیآگون

رندهیگ ستیآگون عنوان به دهاییفالونو وجود توجه با( 22) شودیم

 شروع مدار بر باتیترک نیا رسدیم نظر به زوفا اهیگ در گابا یها

 به را تشنج روعش گابا یهارندهیگ بر اتصال با و گذاشته اثر تشنج

 .اندازندیم ریتاخ

 جزء باتیترک نیا هستندها تانن اهیگ نیا باتیاز ترک گرید یکی

 یهانجتش در باتیترک نیا یجو اثر ضد تشن هستند هادانیاکس یآنت

 هب یهاداده دییأرتشده با آهن قبال نشان داده شده است که د القا

نشان  یامطالعه در نیهمچن  .(23)است پژوهش نیا از آمده دست

گرم بر  یلیم 100با دوز  زوفا یآب عصارهداده شده است که 

 شدهتشنج را در مدل تشنج حاد القا  6و  5مرحله  وقوع ،لوگرمیک

 است ممکندهد یماندازد که نشان یم قیتترازول به تعو لنیبا پنت

 یراستا در هاافتهی نیا. داشته باشد یضد تشنج آثار اهیگ یعصاره آب

ها نشان یبررس نیهمچن (.24)است  پژوهش نیا از حاصل جینتا

  باتیاز ترک یکی کهCis- and trans-3-pinanones کهاند داده

 و است AGABA رندهیگ ستیزوفا است که آنتاگون اهیموجود در گ

آن در مدل  ییزااثر تشنج یول باشد داشته ییزاتشنج اثر تواندیم

قبل  ،صارهع قیتزر به توجه با .است نشده یتترازول بررس لنیپنت

 اتصال از قبل بیترک نیا کهتترازول ممکن است  لنیپنت قیاز تزر

 رییتغ با دارد احتمال و شود متصل گابا رندهیگ به تترازول لنیپنت

 از و دهد رییتغ را تترازول لنیپنت به رندهیگ لیتما رندهیگ ساختار

 نیا البته دورایعمل به ب جلوگیری تترازول لنیپنت ییزا تشنج اثر

 باتیترک و باال جینتا به توجه با. دارد ترقیدق یبررس به ازین موضوع

 مطالعات که رسدیم نظر به آن یتشنج ضد و یتشنج برندهشیپ

 باتیترک زا استفاده با و زوفا اهیگ یتشنج ضد اثر نهیزم در یشتریب

 است ازین مورد آن

 با هک است یباتیترک یدارا زوفا اهیگ که کرد یریگجهینت توانیم

 اب و شده مغز حد از شیب یریپذ کیتحر از مانع مغز مهار شیافزا

 و ینورون بیتخر از یریجلوگ و ترهاینوروترانسم شیرها لیتعد

 اعمال را خود یتشنج ضد آثار تواندیم نورونها از حفاظت جادیا با
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 مطالعات دیدر دسترس بودن و ارزان بودن آن با باوجود یول .کند

 یانبج آثارآن انجام داد و یاثر ضد تشنج یبررس یبرا یشتریب

یم نظر هبحال  نی. با اردیقرار گ یابیزوفا هم مورد ارز یاحتمال

 نرماد ندهیآ در یمناسب اهیگ یبتواند دارو اهیگ نیا عصارهرسد که 

 . باشد صرع
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