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چکیده
زمینه و هدف:

استفاده از گیاهان دارويی در حال حاضر به دلیل عوارض کمتر ذهن بسیاری از محققان را به خود معطوف کرده است .هدف

از اين مطالعه بررسی تاثیر داروی نالوکسان به عنوان يک آنتاگونیست اوپیوئیدی بر طول مدت تشنج ناشی از تزريق پنتیلن تترازول و تعیین
مکانیسم اثر ضد تشنجی عصاره هیدروالکلی گیاه مخلصه می باشد.

موادّ و روش ها:

در مطالعه حاضر 20،موش سوری نر به صورت تصادفی ساده به  1گروه هشت تايی تقسیم شدند؛ گروه کنترل (دريافت

کننده  ،)PTZ 80 mg/kgدو گروه درمان (دريافت کننده عصاره با دوزهای  600 mg/kgو  )900 mg/kgو دو گروه آزمايشی (دريافت
کننده عصاره با دوزهای  600 mg/kgو  )900 mg/kgبه همراه نالوکسان ( 5 mg/kgتزريق نالوکسان  1دقیقه قبل از تزريق عصاره به
صورت داخل صفاقی صورت گرفت) .با تزريق  20( PTZدقیقه بعد از تزريق عصاره) ،رفتارهای تشنجی حیوانات در طی  40دقیقه توسط
دوربین فیلمبرداری شد و مراحل مختلف تشنج مورد ارزيابی قرار گرفت .داده های آماری با استفاده از آزمون های آنالیز واريانس يک طرفه
و  Tukeyبا استفاده از نرم افزار  SPSS16تجزيه و تحلیل شد .معیار معنی دار بودن اختلاف میانگین ها  P<0/01در نظر گرفته شد.

يافته ها:

آنالیز آماری داده ها نشان داد تزريق نالوکسان به همراه عصاره زمان تاخیری تا شروع تشنج تونیک و کلونیک را کاهش داد که در

مقايسه با کنترل معنی دار نبود .زمان تاخیری تشنج تونیک-کلونیک با تزريق عصاره و عصاره به همراه نالوکسان نیز افزايش يافت .با تزريق
عصاره به تنهايی مدت زمان کل تشنج کاهش يافت اما با تزريق عصاره همراه با نالوکسان مدت زمان کل تشنج افزايش يافت که اين افزايش در
دوز  600 mg/kgدر مقايسه با گروه کنترل معنی دار بود ( .)P<0/05داده ها نشان داد تزريق عصاره به تنهايی و همراه با نالوکسان باعث
افزايش مدت زمان باقی ماندن در تشنج تونیک شد و مدت زمان باقی ماندن حیوان در تشنج تونیک -کلونیک با تزريق عصاره افزايش يافت اما
با تزريق نالوکسان قبل از عصاره به حیوان ،مدت زمان باقی ماندن حیوان در اين مرحله نسبت به گروه دريافت کننده عصاره کاهش يافت.

نتیجه گیری:

نتیجه حاصل از اين پژوهش نشان داد نالوکسان می تواند به عنوان يک آنتاگونیست اثر ضد تشنجی عصاره هیدروالکلی

مخلصه را مهار کند.

واژه های کلیدی :نالوکسان ،گیاه مخلصه ،خاصیت ضد تشنجی ،موش سوری
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پرداختن به گياهان دارویی قسمتی از برنامه های سازمان

مقدمه
بيماری صرع یکی از جدی ترین اختلال های
عصبی است ،صرع عبارت است از اختلال متناوب و

بهداشت جهانی در زمينة سياست های دارویی است (,9
.)13

ناگهانی سيستم عصبی ،ناشی از تخليه نا به هنجار هم

گياه مخلصه با نام محلی تشنه داری گياهی است

زمان تعدادی از نورونهای مغز که این تخليه به احساس

خودرو ،چند ساله و از تيره گل ميمون که در استان ایلام

خود به خودی اختلال حسی ،ازبين رفتن هوشياری،

و مناطقی از استان خوزستان رشد می کند ( )11ترکيبات

حرکات تشنجی یا مجموعه ای از این حالات منجر می

شيميایی این گياه تا چند سال اخير شناسایی نشده بود اما

شود ( ،)3-1اگرچه ظهور بيماری صرع بسيار معمولی به

مردم ساکن استان ایلام سال هاست که به صورت تجربی

نظر می رسد اما بيماری زایی آن هنوز به طور کامل روشن

از این گياه به صور مختلف از قبيل جوشانده خوراکی،

نشده است ،صرع یك وضعيت عصبی غير طبيعی است که

بخور و ضماد در درمان بيماری های متفاوت از جمله

با تغييراتی در پارامترهای روانی ،احساسی و یادگيری

التهاب و عفونت چشم و گوش ،سوختگی های پوستی،

همراه است .بيش از نيمی از افراد مبتلا به صرع با نوعی از

زخم های عفونی ،اپيزیاتومی ،درد و اختلالات گوارشی،

مشکلات شناختی با علائم رفتاری غير طبيعی ،همراه

سرماخوردگی ،هموروئيد ،کورك استفاده می کنند (.)12

هستند ( )4به رغم استفاده مطلوب از عناصر پيشرفته،

از جمله مطالعات صورت گرفته بر روی این گونه اثرات

بالای  33درصد انسان های مبتلا به صرع هرگز از روش

ترميمی و ضد التهاب  ،آنتی سپتيك جلوگيری کنندگی در

درمان با داروهای ضد صرع بهبود نمی یابند ( )5و در

توليد  ،Nitric Oxideدر ماکروفاژهای فعال شده و

حدود یك سوم بيماران بهبود یافته از تشنج ،پس از ترك

متالوپروتيئينازهای ماتریکس نشان داده شده ( .)13طبق

مصرف دارو ،دوباره بازگشت به بيماری را تجربه می کنند

مطالعاتی که توسط پژوهشگران در سال  2337انجام شد

(.)6

نشان داده که  Scrophularia striataدر طب سنتی ایران ،در
عوارض ناشی از سميت داروهای ضد صرع

درمان آلرژی ،روماتيسم و اختلالات التهابی مزمن استفاده

متداول نيز محدودیت مصرف این داروها و عدم دستيابی

می شود .نتایج این مطالعات نشان داد که عصاره گياه

به اثر درمانی مطلوب را موجب می شود؛ بنابراین با توجه

 Scrophularia striataتوليد  NOرا مهار می کند و در

به موارد ذکرشده ،ضرورت تحقيق روی دارو های ضد

ماکروفاژهای فعال موش پيشنهاد شده که این گياه ممکن

صرع جدید ،ضروری می نماید .در عرصة درمان بيماری

است در درمان بيماری التهابی استفاده شود ( )14در یك

ها نيز جستجو در بين هزاران ماده صناعی ،به منظور یافتن

بررسی که در سال  2313نتایج آن گزارش گردید محقيقن

اثر احتمالی بر یك بيماری ،صحيح نيست ،از طرفی در

دانشگاه تهران برخی از ترکيبات موثره این گياه را

حال حاضر ،ساخت مصنوعی برخی از مواد فعال ،به دليل

استخراج نمودند ،ترکيبات جداسازی شده از گياه

داشتن ساختمان شيميایی پيچيده یا ناشناخته ،امکان پذیر

 Scrophularia striataمورد مطالعه قرار گرفت و نشان

نيست ،یکی از راه های استفاده از آنها همان منابع طبيعی

داده شد که پنج ترکيب مختلف در ساختار این گياه وجود

است (.)8 ,7

دارد ،که عبارت از اسيد  cinnamicو سه فلاونوئيد

در دو دهه اخير ،محققان بازنگری داروهایی با
منشأ طبيعی را شروع کرده اند .به طوری که امروزه
داروهای با منشأ گياهی ،گسترش زیادی یافته اند و
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and

,quercetine

(isorhamnetin-3-o-rutinoside

)nepitrinو یك فنيل پروپانوئيد گليکوزید می باشد (,15
.)16
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علی محمدی و همکاران

در مطالعه قبلی نشان دادیم که عصاره هيدروالکلی
گياه مخلصه در مدل تشنجی ) (PTZپنتيلن تترازول دارای

تمامی آزمایش ها بين ساعت  9الی  17صورت گرفت.
تهیه گیاه

اثرات ضد تشنجی می باشد به طوری که موجب تاخير در

گياه مخلصه در فصل بهار از دامنه کوه های استان

زمان شروع و کاهش مدت زمان تشنج تونيك و تونيك-

ایلام (زاگرس) جمع آوری و در سایه خشك شد .این

کلونيك در موش می شود ،بيشترین اثرات ضد تشنجی در

گياه توسط کارشناسان دانشـــکده کشاورزی دانشگــــاه

دوزهای  633و  933مشاهده شد (.)17 ,11

چمران اهواز و مـــرکز تحقيقات کشاورزی جهاد

از آنجا که نقش گيرنده های اوپيوئيدی در تشنج

کشاورزی استــــان خوزستان شنــــاسایی شد .سپس

مطرح بوده ( )19 ,18و از آنجا که در مطالعه قبلی اثر ضد

در مرکز هرباریوم دانشگاه تهران شناسایی و تأیيد گردید

تشنجی عصاره هيدروالکلی گياه مخلصه را اثبات کردیم

و یك نمونه از این گياه نيز به شماره ثبت هرباریوم

( )11در مطالعه حاضر نقش گيرنده های اوپيویيدی را در

 42831-TUHدر این مرکز قرار داده شد .ریشه و ساقه

ارتباط با اثرات ضد تشنجی عصاره هيدروالکلی گياه

گياه مخلصه پس از خشك شدن با آسياب مکانيکی به

مخلصه مورد بررسی قرار داده ایم و از نالوکسان به عنوان

صورت پودر در آورده شدند.

یك آنتاگونيست اوپيوئيدهای درون زا برای تعيين

تهیه عصاره هیدروالکلی گیاه مخلصه

مکانيسم ضد تشنجی این عصاره استفاده کردیم .در مورد

عصاره آبی -الکلی (هيدروالکلی)  133 :گرم از پودر گياه

نقش سيستم اپيویيدی در طی فعاليت صرعی و افزایش

مخلصه را در  533سی سی آب مقطر و  533سی سی

رهایش پپتيد های اپيویيدی در مایع مغزی نخاعی در

اتانول  96درصد ریخته و در یك بالن  2333سی سی به

حيوانات پس از تشنج گزارشاتی وجود دارد ( .)21 ,23در

مدت  72ساعت در دمای آزمایشگاه ( 22درجه سانتی

مطالعه حاضر نقش گيرنده های اوپيویيدی را در ارتباط با

گراد) قرار داده شد .لازم است در  12ساعت چند بار

اثرات ضد تشنجی عصاره هيدروالکلی گياه مخلصه مورد

محلول را توسط شيکر تکان دهيم .بعد از  72ساعت

بررسی قرار داد ه ایم.

محلول را صاف نموده (کاغذ صافی) و در یك بالن
استریل و دارای لوله کوتاه (خروجی) قرار داده و بعد از

مواد و روش ها

اینکه محلول صاف گردید ،محلول حاصله را فيلتر نموده

حیوانات و شرايط آزمايش

و آن را در داخل بن ماری (حمام آبجوش در درجه

در این مطالعه از موش سوری نر سوئيسی با

حرارت  53درجه سانتيگراد) قرار داده ،هنگامی که

محدوده وزنی  33 – 25گرم ،که از موسسه رازی

محلول تغليظ شد ،آنرا به داخل پليت استریل منتقل نموده

حصارك کرج خریداری شده بودند ،استفاده شد .حيوانات

و در انکوباتور در درجه حرارت  53درجه سانتيگراد قرار

آزمایشگاهی در اتاق مخصوص حيوانات مرکز تحقيقات

می دهيم تا عصاره هيدروالکلی گياه مخلصه خشك شود.

دانشگاه علوم پزشکی نگهداری می شدند .حيوانات مورد

ايجاد تشنج

آزمایش در این اتاق با دمای  22درجه و در دوره 12

مدل مطالعاتی در این آزمایش ،مدل صرع پنتيلين

ساعتی تاریکی – روشنایی نگهداری می شدند و در مدت

تترازول بود .پنتيلن تترازول ( PTZسيگما) در محلول

نگهداری به طور آزادانه به آب و غذا دسترسی داشتند .و

نرمال سالين  3/9درصد حل شد ( )22و با دوز  83ميلی

قبل از هر آزمایش توسط پژوهشگر دست ورزی می

گرم/کيلوگرم به صورت داخل صفاقی ) (I.Pبه حيوانات

شدند .از هر موش فقط یکبار برای آزمایش استفاده شد و

تزریق می شد ( )22 ,11و به تدریج باعث بروز تشنج می
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شد .شدت تشنج در این مدل مطابق با مراحل زیر،

) ،(Duration Timeمدت زمان کل تشنج جنراليزه ،تعداد

ارزیابی می شد:

پرش ها و از دست دادن تعادل حيوان ها حين تشنج،

مرحله تونيك :سفتی شدید عضلات وکشيده شدن دستها

تعداد مرگ ومير در هر گروه.به این ترتيب در گروه کنترل

وپاها به طرفين

و در گروه های درمان (پس از گذشت  33دقيقه از تزریق

مرحله کلونیک :یك دوره کوتاه مدت از تشنج با

داخل صفاقی عصاره هيدروالکلی گياه مخلصه) کيندلينگ

حرکات پيچشی سروگردن وحرکات دستها وپرشهای

شيميایی با تزریق پنتيلن تترازول با دوز  83ميلی گرم به

شدید ودورزدن

ازای هرکيلوگرم به صورت داخل صفاقی ) (I.Pدر

مرحله تونیک-کلونیک :تشنج های جنراليزه شده

حيوانات ایجاد شد .سپس به مدت  23دقيقه ،رفتار

با انقباض های تونيك ناگهانی و حالات صرع پایدار

وحرکات آنها توسط دوربين فيلمبرداری ضبط شده وبه

همراه با پرشهای بسيارکوتاه مدت.

صورت دقيق مورد مشاهده وارزیابی قرار می گرفت و

همچنين پرش (پرشهای ناگهانی بالاتراز  23سانتی

تمامی متغيرهای ارزیابی به صورت دقيق در تمامی گروه

مترازسطح زمين ) و از دست دادن تعادل (افتادن موش

ها ثبت شد .در گروه های درمان قبل از تزریق پنتيلن

ها در اثر تشنج به یك طرف) و درصد حفاظت از مرگ

تترازول ،عصاره هيدروالکلی گياه مخلصه به ترتيب با

حيوان ها حين تشنج به صورت مستقل ثبت و مورد

دوزهای  633و 933ميلی گرم به ازای هرکيلوگرم به

ارزیابی قرار گرفت (.)23

صورت داخل صفاقی به حيوان ها تزریق شد و پس از

حيوان های مورد مطالعه در پنج گروه هشتایی
تقسيم بندی شدند که عبارتند از :گروه کنترل و دو گروه

گذشت  33دقيقه پنتيلن تترازول به آنها تزریق می شد.
روش های آماری

تحت درمان با دوزهای  933 ،633ميلی گرم/کيلوگرم از

در این مطالعه نتایج به دست آمده به صورت

عصاره هيدروالکلی گياه مخلصه و دو گروه تحت آزمایش

ميانگين  ±انحراف معيار بيان شد .مقایسه آماری بين گروه

با دوزهای  933 ،633ميلی گرم/کيلوگرم از عصاره

های آزمایشی با استفاده از آزمون آناليز واریانس یك

هيدروالکلی گياه مخلصه (دوزهای  633و  933به دليل

طرفه و مقایسه بين گروه های آزمایشی با آزمون های

دارا بودن بيشترین خاصيت ضد تشنجی انتخاب شدند)

تکميلی از نرم افزار SPSS16استفاده شد و به منظور

( )11و نالوکسان  5ميلی گرم/کيلوگرم  33دقيقه پس از

بررسی اختلاف آماری ميانگين ها از آزمون

تجویز داخل صفاقی نرمال سالين (در گروه کنترل) ()24

وسپس از آزمون های  Tukeyو  LSDاستفاده گردید.

و دوزهای مختلف عصاره هيدروالکلی گياه مخلصه (در

 P<0.05به عنوان معيار معنی داربودن اختلاف ميانگين ها

گروه های تحت درمان) و عصاره و نالوکسان (در گروه

در نظر گرفته شد.

ANOVA

آزمایش) ،پنتيلن تترازول با دوز  83ميلی گرم/کيلوگرم به
موش ها تزریق شد و بلافاصله به قفس مخصوص منتقل

يافتهها

شدند و در طی  23دقيقه رفتارهای تشنجی توسط دوربين

نتایج نشان داد با تجویز عصاره گياه به موش ها

فيلمبرداری شد و سپس مراحل مختلف تشنج مورد

تغيير چندانی در زمان تاخيری تا شروع تشنج تونيك و

ارزیابی قرار گرفت (.)25

کلونيك در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد .تجویز
(Delay

همزمان نالوکسان و عصاره نيز زمان تاخيری تا شروع این

) ،Timeمدت زمان مرحله تونيك و تونيك-کلونيك

مراحل را کاهش داد که در مقایسه با گروه کنترل معنی

زمان شروع هر یك از مراحل تشنج

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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تشنج تونيك-کلونيك را در همه ی دوز های تجویزی
عصاره به تنهایی و هم همراه با نالوکسان را در می یابيم
اما این افزایش آستانه در هيچ یك از دوزها در مقایسه با
گروه کنترل معنی دار نبود.
همانطور که در شکل شماره  4مشاهده می شود
تزریق عصاره به تنهایی باعث کاهش مدت زمان کل
تشنج شده است که این کاهش در هر دو مورد استفاده
عصاره به تنهایی در مقایسه با گرو کنترل معنی دار
بود ) .(P<0.001با توجه به این نمودار تزریق عصاره به
همراه نالوکسان باعث افزایش مدت زمان کل تشنج شده
که این افزایش در دوز  900،600mg/kgعصاره به همراه
 5mg/kgنالوکسان در مقایسه با گروه کنترل معنی دار
است (.)P<0.01
تزریق عصاره چه به تنهایی و چه همراه با
نالوکسان باعث کاهش در مدت زمان باقی ماندن در تشنج
تونيك شد که در مقایسه با گروه کنترل در هيچ یك از
دوزها معنی دار نبود (شکل شماره  .)5با مشاهده شکل
شماره  6درميابيم که تزریق عصاره به تنهایی با افزایش
شکل  :3-1تاثیر نالوکسان ( )5mg/kgبر مدت زمان تأخیري تا شروع
تشنج تونیک ( ،)Tonic Seizure Latencyمدت زمان تأخیري تا شروع
تشنج کلونیک ( )Clonic Seizure Latencyو مدت زمان تأخیري تا
شروع تشنج تونیک  -کلونیک ( )Tonic - Clonic Seizure Latencyدر
گروه هاي عصاره و عصاره +نالوکسان .براي همه گروهها  n=8مي باشد.
داده ها به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده است.

مدت زمان باقی ماندن حيوان در تشنج تونيك-کلونيك
در هر دو دوز مورد استفاده شده که در مقایسه با گروه
کنترل معنی دار نبود .تزریق عصاره همراه با نالوکسان به
حيوان باعث کاهش مدت زمان باقی ماندن حيوان در
تشنج تونيك-کلونيك شده که این کاهش نيز در مقایسه با
گروه کنترل معنی دار نبود.
ميزان از دست دادن تعادل در حيوان با تزریق
عصاره به تنهایی کاهش یافته که در مقایسه با گروه کنترل
معنی دار نبود اما با تزریق عصاره به همراه نالوکسان،

شکل  :4تاثیر نالوکسان ( )5mg/kgبر مدت زمان کل تشنج ( Seizure
 )Total Timeدر گروه هاي عصاره و عصاره +نالوکسان .براي همه
گروهها  n=8مي باشد .داده ها به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان
شده است**P<0.01, ***P<0.001 .

دار نبود )( (P=0.849, P=0.753شکل شماره  1و.)2
با مشاهده شکل شماره  3افزایش زمان تاخيری تا شروع
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افزایش ميزان از دست دادن تعادل در حيوان مشاهده شد
که این افزایش در دوز  600mg/kgعصاره به همراه
نالوکسان  5mg/kgدرمقایسه با گروه کنترل معنی دار
است ( .) P<0.01با تزریق عصاره به تنهایی به حيوان هيچ
گونه حرکت پرشی در حيوان مشاهده نشد اما با تزریق
عصاره به همراه نالوکسان ميزان پرش در موش در مقایسه

دوره  /42شماره  /4خرداد و تیر ماه 5231

نقش گيرنده های اوپيوئيدی در خاصيت ضد تشنجی عصاره هيدروالکلی گياه مخلصه

بحث
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تزریق
نالوکسان همراه با عصاره به حيوان طول مدت تشنج را در
حيوان در مقایسه با گروه کنترل و گروه درمانی که فقط
عصاره را به تنهایی دریافت کرده اند افزایش میدهد.
همانطور که درمطالعات گذشته به اثبات رساندیم ()11
عصاره هيدروالکلی گياه مخلصه

(Scrophularia striata

شکل  :5تاثیر نالوکسان ( )5mg/kgبر مدت زمان باقي ماندن در

) Boiss.خواص ضد تشنجی را در تشنج ناشی از تزریق

تشنج تونیک ( )Tonic Seizure Latencyدر گروه هاي عصاره

پنتينل تترازول در موش سوری نر دارد .درمطالعه ی

و عصاره +نالوکسان .براي همه گروهها  n=8مي باشد .داده ها
به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده است.

حاضر به بررسی مکانيسم ضد تشنجی این عصاره با
استفاده از تزریق نالوکسان ( )5mg/kgهمراه با تزریق
عصاره به حيوان پرداختيم .همانطور که در یافته ها
مشاهده شد تزریق عصاره به تنهایی به موش باعث تعدیل
هریك از مراحل تشنج تونيك ،کلونيك و تونيك-
کلونيك شد و با افزایش زمان تاخيری تا شروع تشنج در
تمامی مراحل فوق همراه بود و همچنين عصاره در
دوزهای تزریقی باعث کاهش مدت زمان کل تشنج و
کاهش مدت زمان باقی ماندن در تمامی مراحل تشنج شده

شکل  :6تاثیر نالوکسان ( )5mg/kgبر مدت زمان باقي ماندن در

است که همه این موارد دليل بر دارا بودن خاصيت ضد

تشنج تونیک  -کلونیک ()Tonic - Clonic Seizure Latency

تشنجی در عصاره هيدروالکی این گياه است البته

در گروه هاي عصاره و عصاره +نالوکسان .براي همه گروهها
 n=8مي باشد .داده ها به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان
شده است.

با گروه کنترل کاهش معنی داری یافت که این کاهش به
ترتيب در دوزهای  600mg/kgو  900mg/kgعصاره به
همراه نالوکسان  5mg/kgبه این ترتيب بود ( P<0.05و
 .)P<0.001مرگ و مير در حيوانات فقط با تزریق عصاره
در دوز  900mg/kgعصاره به همراه نالوکسان

5mg/kg

مشاهده شد که با کاهش در مقایسه با گروه کنترل همراه
است که این کاهش در مقایسه با گروه کنترل معنی دار
نبود .در سایر دوزها هيچ گونه مرگ و ميری در حيوان
مشاهده نشد که این می تواند نشانه غير سمی بودن
عصاره و نالوکسان در دوزهای مورد استفاده باشد.

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

همانطور که ذکر شد در مطالعات گذشته این خاصيت در
این عصاره این گياه بررسی و اثبات گردیده است (.)11
اما تزریق عصاره در همان دوزهای درمانی همراه با تزریق
نالوکسان در دوز ( )5mg/kgباعث کاهش و حتی عدم
ایجاد اثر ضد تشنجی عصاره شده است.باتوجه به یافته
های موجود نالوکسان باعث افزایش مدت زمان باقی
ماندن در تمام مراحل تشنج و افزایش مدت زمان کل
تشنج تونيك ،کلونيك و تو.نيك  -کلونيك در مقایسه با
گروه تحت درمان با عصاره و حتی گروه کنترل شد.
همچنين نالوکسان باعث کاهش زمان تاخيری تا شروع
تشنج شد.
در موش ،پنتازوسين دارای اثر ضد تشنجی است،
این دارو به عنوان یك آگونيست روی رسپتورهای
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اوپيوئيدی و به عنوان یك آگونيست نسبی روی رسپتورها

آنتاگونيزه کننده اثرات ضد تشنجی بررسی شده ،مشاهده

kعمل می کند .نالوکسان در دوز بالا ) (1 mg/kgبه طور

می شود که این خاصيت در دوزهای بالای نالوکسان ایجاد

کامل اثر ضد تشنجی پنتازوسين را آنتاگونيزه می کند ،در

می شود و دوزهای پائين نالوکسان دارای چنين خاصيتی

حالی که دوزهای پائين آن فاقد چنين اثری است .این

نبود .همانطور که در مطالعات ذکر شده اشاره شد

مطلب نشان می دهد که مکانيسم عمل پنتازوسين به عنوان

نالوکسان در دوز ) (5mg/kgنه تنها اثر ضد تشنجی

k

عصاره را آنتاگونيزه کرده بلکه باعث مرگ حيوان نيز شد

اوپيوئيدی انجام می شود ( .)26البته دوزهای بالای

که می تواند ناشی از سمی بودن نالوکسان در دوز مورد

نالوکسان (  )1.5 mg/kgنه تنها اثر ضد تشنجی پنتازوسين

استفاده باشد .با توجه به مطالعات فوق می توان اثر

را آنتاگونيزه کرده بلکه سبب افزایش ميزان مرگ جانوران

آنتاگونيزه کنندگی نالوکسان را در دوز مورد استفاده

در نتيجه تشنج حاصل از الکتروشوك نيز شد (.)28 ,27

) ،(5mg/kgبه دليل بلوك رسپتورهای  -kاوپيوئيدی

در مطالعات دیگری نيز چنين نتایج متفاوت در مورد بلوك

دانست و در نتيجه اثر ضد تشنجی عصاره هيدروالکی

و آنتاگونيزه کردن اثر ضد تشنجی آگونيست های

گياه مخلصه که نالوکسان با بلوك رسپتورهای

اوپيوئيدی توسط دوزهای مختلف نالوکسان گزارش شده

اوپيوئيدی آنتاگونيزه کننده آن است را مانند پنتازوسين و

است؛ دوز بالای نالوکسان ) (10mg/kgبه طور کامل اثر

سایر آگونيست ها با خاصيت ضد تشنجی به دليل

ضد تشنجی  ،U50488آگونيست  -kاوپيوئيدی را در رت

تحریك رسپتورهای  -kاوپيوئيدی توسط مواد موجود در

آنتاگونيزه می کند اما دوز پائين آن قادر به انجام این عمل

عصاره دانست که البته اثبات این ادعا نياز به بررسی های

نمی باشد (.)33 ,29

دقيق تر در رابطه با مواد شيميایی موجود در عصاره و

یك ضد تشنج اپيوئيدی احتمالا با فعاليت رسپتورهای

مشاهدات فوق بيانگر این نکته است که نالوکسان

-k

بررسی عصاره در دوزهای گسترده تری دارد.

در دوزهای بالا با بلوك رسپتور های  -kاوپيوئيدی سبب
افزایش طول تشنج می شود و بنابراین اثر ضد تشنج

نتیجه گیری

ترکيبات اوپيوئيدی را آنتاگونيزه می کند .از طرف دیگر در

نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره

تحقيقاتی که بر روی سایر رسپتورهای سيستم اوپيوئيدی

هيدروالکلی گياه مخلصه دارای اثرات ضد تشنجی می

انجـام گـردیده ،مـشخـص شده که دوزهـای کمـتــر

باشد.

از ) (1 mg/kgنالوکسان که به صـورت محيـطی
) (peripheralداده شود و دوز  10 μgآن به صورت تزریق
مرکزی به طور انتخابی پاسخ های با واسطه رسپتورهای
muرا آنتاگونيزه می کند (.)32 ,31 ,29

تشکر و قدردانی
از تمامی افرادی که در عملی کردن این مطالعه به
ما یاری رساندند کمال تشکر و قدردانی داریم.

در این تحقيقات که تاثير نالوکسان به عنوان یك
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Background and Objectives: Nowadays the use of herbal
plants due to their low complications attracts the mind of many
scientists. The aim of this study is the assessment of the
Naloxone as an antagonist of opioids on seizure duration time
induced by PTZ and determine the anticonvulsant mechanism of
hydro alcoholic extract of Scrophularia striata Boiss.
Materials & Methods: In the present study, 40 male mice were
randomly divided into five groups of eight; The control group
(receiving PTZ 80 mg/kg, i.p.), Two treatment groups
(Scrophularia striata 600 and 900 mg/kg, i.p.) and two
experimental groups (Scrophularia striata 600 and 900 mg/kg i.p
plus Naloxone 5 mg/kg, i.p., 5 minutes before extract injection).
With injection of PTZ, convulsive behaviors in mice during 20
minutes were recorded by camera and the various stages of
seizures were evaluated. Statistical data were analyzed using
with the tests of one way Variance and Tukey in SPSS 16.
P<0.05 was considered as the level of significance.
Results: Statistical analysis showed that Naloxone injection with
extract administration have slightly and not significantly
decreased the latency time to tonic and clonic seizure in
comparison with the control group. Latency time to tonic-colonic
has been increased in extract only group and extract associated
Naloxone group. With injection of the extract alone total seizure
time has decreased but in extract associated Naloxone group this
time has increased that this increasing in dose of 600 mg/kg is
significant in comparison with control group (P<0.01). Data
showed that extract injection lonely and associated with
Naloxone have increased the duration time of tonic seizure,
duration time of tonic-colonic with extract injection was increased
but this time in Naloxone group has been slightly decreased.
Conclusion: Our study indicated that Naloxone as an antagonist
can inhibit the anticonvulsant activity of hydro alcoholic extract of
Scrophularia striata Boiss.
Keywords: Naloxone, Scrophularia striata Boiss, Anticonvulsant
activity, Mice
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