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  طرح: فارسيعىًان 

رٍی تؾٌج ًاؽی اس تشریق پٌتیلي تتزاسٍل تز رٍی هَػ ی ػصارُ ّیذرٍالکلی گیاُ تؾٌِ دار اثزتزرعی "

 "عَری.

 

"Anticonvulsant activity of hydro - alcoholic extract of Scrophularia striata 

on pentylenetetrazol induced seizure in mice" 

 

 



 مقدمٍ ي معرفي طرح:
اتل صزع تِ هجوَػی اس اختالالت عیغتن اػصاب هزکشی گفتِ هی ؽَد کِ تِ صَرت تؾٌجات ًاگْاًی، سٍدگذر، تکزارؽًَذُ ٍ غیزق

 (.1حزکتی ٍ اتًََم ظاّز هی ؽَد . ًین تا یک درصذ هزدم دًیا را تحت تاثیز قزار هی دّذ) -پیؾثیٌی تا هٌؾا حغی

در ّشار هی تاؽذ ٍ در ّوِ عٌیي، ّوِ  9تا  7صزع اس تیواری ّای تغیار ؽایغ ّوِ کؾَرّاعت تِ گًَِ ای کِ ؽیَع آى حذٍد 

ؽایغ تزیي تیواری را تؾکیل هی دّذ. ػلل سیادی هاًٌذ ّیپَ  ة ؽٌاعی کَدکاى صزعػصًضادّا  ٍّز دٍ جٌظ تزٍس هی کٌذ. در 

 پاراتیزٍئیذی، 

 تَهزّا، هٌٌضیت، ّیپَکلغوی ٍ هَارد دیگزی هوکي اعت حاالت صزػی ایجاد کٌذ لذا السم اعت تیوار اس ایي جْات تزرعی ؽذُ

( یا اٍلیِ تِ کار Idiopathic، ٍاصُ صزع ایذیَپاتیک )ؽَد ًویدر هَاردی کِ ػلت هؾخصی تزای حوالت صزػی پیذا  .(2)تاؽذ

 هی رٍد.

ج حاصل ایي تغییز فیشیکی ًاؽی یک فؼالیت الکتزیکی غیزطثیؼی اعت ٍ تؾٌ تؾٌج ػالهتی اسیک اختالل هغشی ًاگْاًی تِ صَرت

ٍغیز طثیؼی در هغش اعت ٍهی تَاًذ اسفؼالیتْای غیزطثیؼی در هغش اعت.در ٍاقغ تؾٌج ًؾاًِ ی تزٍس یک فؼالیت ًَرًٍی ّوشهاى 

 تِ

الکتزیکی درکذام قغوت هغش رخ  صَرت تغییز درٍضؼیت رٍاًی حزکات تًَیک ٍکلًَیک تزٍس یاتذٍتغتِ تِ ایٌکِ ایي فؼالیت ًاتجای

 دّذ

 
 کارتزد آى اًجام هی گیزد. * پضٍّؼ تٌیادی پضٍّؾی اعت کِ ػوذتاً در جْت گغتزػ هزسّای داًؼ تذٍى در ًظز گزفتي اعتفادُ ػلوی خاؿ تزای

تِ ** پضٍّؼ کارتزدی پضٍّؾی اعت تِ هٌظَر کغة داًؼ جذیذ کِ اعتفادُ ػلوی خاصی تزای ًتایج حاصل اس آى در ًظز گزفتِ ؽذُ ٍ در جْت حصَل 

 ّذف کارتزدی خاؿ اًجام هی گیزد.

داًؼ هَجَد حاصل اس تحقیق ٍ تجزتِ ػلوی در جْت تَلیذ هَاد ٍ تَعؼِ ای یک کار عیغتواتیک هی تاؽذ کِ تا تْزُ گیزی اس  –*** پضٍّؼ تجزتی 

 ٍعایل جذیذ ٍ یا اصالح آًچِ قثالً تَلیذ ٍ یا اجزا هی ؽذُ اًجام هی گیزد.

دقیقِ تِ طَل اًجاهذٍضؼیت  5دقیقِ طَل هی کؾذٍلی اگز تیؼ اس  2ثاًیِ تا  33تظاّز تیواری هتفاٍت اعت.اغلة تؾٌج ّا تیي 

 اٍرصاًظ اعت.

 ارٍّای ضذ صزع رایج ػثارتٌذ اس:د

 کارتاهاسپیي -1

 فٌَتارتیتال -2

 فٌی تَییي -3

 پزیویذٍى -4

 ٍلپزٍآت عذین -5

 یذااتَعَکغیو -6

 کلًَاسپام -7

 ًیتزاسپام -8

 اعتاسٍالهیذ -9

 کَرتیکَاعتزٍئیذ -13

 (Status Epilepsy)دیاسپام تِ ٍیضُ تزای درهاى صزع پی درپی یا پیَعتِ  -11

 

 دارٍّای ضذ صزع جذیذ ػثارتٌذ اس:

 (Lamotrigine)یي الهَتزیض -1



   (Gabapentin)گاتاپٌتیي  -2

 (Felbamate)فلثاهات  -3

  (Vigabatrine)ٍیگاتاتزیي  -4

   (Tiagabine)تیاگاتیي  -5

   (Topirmate)تاپیزهات  -6

 

ّز کذام اس ایي دارٍّا ّواًٌذ دیگز دارٍّای ؽیویایی دارای ػَارض تغیار سیادی هی تاؽٌذ تٌاتزایي تایذ تؼذ اس هصزف آًْاا اس اًجاام   

 ؼضی فؼالیت ّا جلَگیزی کزد، کِ تِ چٌذ هَرد اس آًْا اؽارُ هی ؽَد:ت

 ، کلغین ٍ اعیذ فَلیک در تذى هی ؽًَذ.Dهصزف فٌی تَئیي یا فٌَتارتیتال هٌجز تِ کاّؼ جذب ٍیتاهیي 

ذ ٍ هغاَا  سدى ٍ  در هصزف فٌی تَئیي، جْت جلَگیزی اس ػارضِ ّیپز پالسی لثِ، تیوار تایذ تْذاؽت دّاى ٍدًذاى را رػایت ًوایا 

هصزف ًوایذ ٍ در تواط کافی تا ًَر آفتااب تاؽاذ. ایاي دارٍ     Dهاعاص لثِ ّا تَصیِ هی ؽَد. غذاّای حاٍی اعیذ فَلیک ٍ ٍیتاهیي 

 هوکي اعت رًگ ادرار را تِ صَرتی یا قزهش تغییز رًگ دّذ.

راًٌذگی یا کار تا هاؽیي آالت خاَدداری ًوایاذ. رصیان     در صَرت هصزف فٌَتارتیتال، اس فؼالیت ّایی کِ ًیاس تِ َّؽیاری دارًذ ًظیز

هصزف ًوایذ. در صَرت تزٍس ػالئن تة، گلَدرد، ًاخَؽی، کثَدی، خاًَزیشی عاادُ،    Dغذایی حاٍی فَلیک اعیذ، کلغین ٍ ٍیتاهیي 

 پتؾی، یزقاى ٍ راػ تِ پشؽک اطالع دّذ.

ًَر خَرؽیذ خَدداری کٌذ ٍ اس کزم ضاذآفتاب هٌاعاة اعاتفادُ     در صَرت هصزف کارتاهاسپیي، اس قزارگزفتي تیؼ اس حذ در هؼزض

 کٌذ.

تِ طَر کلی تیواراًی کِ دارٍی ضذ تؾٌج هصزف هی ًوایٌذ، تِ دلیل احتوال گیجی ٍ خَاب آلَدگی، اس اًجام کارّای خطزًا  

 ًیاسهٌذ تِ َّؽیاری کاهل ٍ ّواٌّگی جغواًی خَدداری ًوایٌذ


