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 تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه در پیشگیری از تشنج 

 ناشی از نیکوتین در موش سفید کوچک
 

 3تر مجید علیخانی، دک2دکتر مهناز کسمتی، ∗1اردشیر ارضیدکتر 
  استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز-2 دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی اهواز -1

  دکتر داروساز-3
 

تشنج از مهمترین عالئم صرع است که به عنوان یک اختالل نورولوژیکی، تعداد زیادی از افراد جوامع                    : سابقه و هدف  
داروهای بعضی از   با توجه به عوارض جانبی و سمیت داروهای صناعی، در حال حاضر               . ج می برند مختلف از آن رن   

به بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه در پیشگیری از تشنج      این مطالعه   . گیاهی در درمان تشنج بکار می  روند     
 .ناشی از نیکوتین در موش سوری می پردازد

به )  میلی گرم بر کیلوگرم    1000 و   800،  600،  500(پاسخ، دوزهای مختلف عصاره      ـ  دوز  در مطالعه    :مواد و روشها  
 تزریق داخل صفاقی شد و گروه کنترل سرم فیزیولوژی                   )  حیوان  8هر گروه     (گروه های مورد آزمایش        

)g IP100ml/1 ( ا نیکوتین   ه دقیقه، به حیوانات تمام گرو ه      30 بعد از    .دریافت نمود)mg/kg5 (داخل صفاقی    طریق از
  پاسخ مؤثرترین دوز عصاره     –در مطالعه زمان     . تزریق گردید و زمان شروع، دوام و شدت تشنج اندازه گیری شد             

) mg/kg1000 (       دقیقه قبل از تزریق نیکوتین، به ترتیب تجویز           60 و   45،  30،  15،  0و سرم فیزیولوژی در زمانهای 
 .زه گیری شدگردیدند و زمان شروع، دوام اثر و شدت تشنج اندا

 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره موجب       1000 و   800،  600 پاسخ نشان داد که دوزهای        –نتایج حاصل از دوز       :ها یافته
 پاسخ نشان داد که زمان شروع، دوام        –نتایج حاصل از زمان     . افزایش زمان شروع تشنج و کاهش دوام تشنج می گردد        

 .قه به ترتیب افزایش، کاهش و کاهش می یابد دقی60 و 45، 30، 15و شدت تشنج در زمانهای 
. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این واقعیت است که عصاره هیدروالکلی دارای اثرضد تشنج می باشد                  : گیری نتیجه

 .جهت شناخت مکانیسم اثر این عصاره نیاز به مطالعه بیشتر روی مدل های مختلف حیوانی می باشد
 .  نیکوتین، تشنج، موش سفیدبابونه، :کلیدی های اژهو
   

 مقدمه  
 30 تا    20بابونه گیاهی است علفی، یکساله، به ارتفاع              

 کنار جاده ها و     ،سانتیمتر و بسیار معطر که به طور خودرو در مزارع          
منشاء اصلی این گیاه نواحی مختلف      . اماکن بایر و سایه دار می روید      

ی معتدله آسیا به طور       مدیترانه بوده ولی امروزه در اروپا و نواح           
وسیعی، پراکندگی پیدا نموده و حتی در آمریکا نیز گسترش یافته               

 قسمت مورد استفاده این گیاه کاپیتولهای آن است که در               . است

 فاصله ماههای اردیبهشت تا مهر، آن را  از ساقه جدا می کنند و                  

 

). 1و2(برای خشک کردن به صورت قشر نازکی درسایه می گسترانند         
 درصد اسانس است که        2/0-8/0اپیتولهای گیاه بابونه دارای        ک

درحالت تازه رنگ آبی تیره دارد که مربوط به ازولن موجود در آن                
 رنگ این اسانس بتدریج در مجاورت هوا به سبز یا                 .می باشد 

ابونه حاوی فالونوئیدها منجمله اپی      ب ).3(قهوه ای  تغییر می یابد       
ئی فرار مانند کامازولین و بیزایولول، سزکو     ژنین و لوتئولین، روغنهای     

ترپن الکتونها مانند ماتریکارین، موسیالژ شامل پلی ساکاریدها،             
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مینه، آاترهای کاپریک و نونیلیک، امپلی فرون، فورفورول، اسیدهای         

 اسیدهای چرب، اسیدهای فنولیک، کولین و کومارین ها، می باشد           

، مقوی معده، ضد نفخ،      مدر، معرق  این گیاه دارای خواص        ).3و4(
 ).5(است اشتها آور، هاضم، ضد صفرا و قاعده آور 

 دارای خواص ضد التهاب، ضد اسپاسم            بابونه همچنین  
عضالت صاف دستگاه گوارش، ضد تحریک دستگاه تنفسی، ضد            

صرع یک   ).5-8(اسهال، مسکن اعصاب و ضد باکتری  می باشد           
انی، عود کننده و     که با تغییرات ناگه    است  سری اختالالت عصبی     

 نهایتاً به اختالل فعالیت       وحمله ای عملکرد عصبی همراه است         
این بیماری می تواند به صورت حمالت        . الکتریکی مغز می انجامد   

.  شناختی و عاطفی ظاهر شود    ـتشنجی و یا به صورت اختالل حسی        
صرع می تواند نتیجه صدمات عصبی بوده و یا به صورت جزئی از               

 ).9و11(یگر و یا به شکل ایدیوپاتیک باشدبیماریهای د

طوالنی و  مدت  از آنجائی که داروهای ضدصرع باید برای           
گاهی برای تمام عمر بکار روند، و از طرفی کاربرد داروهای شیمیائی            

باشد، لذا  می  همراه با عوارض جانبی و گاهی مسمومیت داروئی            
 یهن جهت کنترل حمالت صرعی از داروهای گیا            بتواانچه  چن

. می جلوگیری نمود  سآثار  این  می توان از بروز     آنگاه  استفاده نمود،   
 با توجه به اثر ضد اسپاسم و مسکن عصبی گیاه بابونه،            براین اساس، 

 .تصمیم بر آن شده تا اثر ضدتشنج آن مورد مطالعه قرار گیرد

 

 مواد و روشها
 در  (mice)در این مطالعه از موش های سفید کوچک نر              

 تهیه  Wistar Albino گرم  از جنس و گونه        20-25ی  محدوده وزن 
حیوانات در اطاق   . شده از انستیتو رازی حصارک کرج استفاده شد         

 12 درجه سانتیگراد، در وضعیت      23 ± 2حیوانات دانشکده در دمای       
با قرار دادن یک دستگاه       ( ساعت تاریکی     12ساعت روشنائی و     

Timer switch   شدند و جهت تغذیه     نگهداری) در مسیر جریان برق 
از غذای فشرده تهیه شده از کارخانه خوراک دام پارس و آب لوله                

در این مطالعه برای اینکه حداکثر مواد         .کشی شهر استفاده نمودند   
موجود در گیاه استخراج شود تا بتوان با درصد باالئی یقین حاصل               
نمود که گیاه بابونه دارای اثر ضد تشنج است یا خیر؟ از حالل                   

برای تهیه عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه،       . هیدروالکلی استفاده شد  

 گرم پودر سرشاخه های گیاه بابونه را درون یک ظرف مناسب               50
به )  آب مقطر  %30 اتانول و    %70 (%70ریخته و مقدار کافی اتانول      

.  ساعت نگهداری شد   48آن اضافه و درب ظرف مسدود و به مدت           
پس از   . دقیقه تکان داده شد    5ه مدت    ساعت یک بار ظرف ب     12هر  
 ساعت محتویات ظرف توسط قیف بوخنر صاف و در ظرفی جمع            48

  شستشو داده و      %70آوری شد، و تفاله باقی مانده مجدداً با اتانول          
 جمع آوری شده قبلی اضافه       هپس از عبور از قیف بوخنر به عصار         

یظ و  عصاره بدست آمده توسط دستگاه تقطیر در خالء تغل           . گشت
درجه سانتیگراد، عصاره خشک    40قراردادن در آون با دمای       سپس با 

جهت تهیه غلظت های مختلف، پودر خشک عصاره توزین و             . شد
توسط سرم فیزیولوژی به فرم سوسپانسیون رقیق شد،  به طوری که            
دوز مورد نظر در حجم تزریقی وجود داشته باشد، قابل ذکر است که              

 . وزن بدن موش بود ml/kg10حجم تزریق داخل صفاقی 

  پاسخ –مطالعه دوز 

تقسیم تایی   8جهت انجام آزمایش، حیوانات به گروههای         
شده و پس از توزین و شماره گذاری به طریق ذیل تحت تجویز قرار              

 1000 و   800،  600،  500گروههای تحت آزمایش به ترتیب      . گرفتند
دل سرم  میلی گرم بر کیلوگرم عصاره و گروه کنترل حجم معا               

پس از نیم ساعت    . فیزیولوژی از طریق داخل صفاقی دریافت نمودند      
 از طریق   mg/kg5به حیوانات تمام گروهها، محلول نیکوتین با دوز          

داخل صفاقی تزریق گشت و فاکتورهای زمان شروع تشنج، شدت و            
  .دوام تشنج اندازه گیری شد

 و  جهت تعیین زمان شروع تشنج، زمان بین تزریق نیکوتین          
برای اندازه گیری    . مشاهده اولین عالئم لرزش اندازه گیری شد         

شدت تشنج، موش بر روی میز قرار گرفت، اگر حرکات حیوان                 
طبیعی بود به حیوان نمره صفر داده می شد، چنانچه سر و آرواره                 

و اگر سر و آرواره به شدت         1حیوان به آرامی حرکت می کرد نمره         
 و  3دن حیوان به آرامی می لرزید نمره         و چنانچه ب   2می لرزید نمره    

دوام تشنج، زمان    و   . داده شد  4چنانچه بدن به شدت می لرزید نمره        
 .بین شروع لرزش و از بین رفتن کامل لرزش اندازه گیری شد

  پاسخ –مطالعه زمان 
 پاسخ و تعیین بهترین دوز مؤثر        –پس از انجام مطالعه دوز       

 60 و   45،  30،  15،  0مانهای  ، این دوز در ز     )mg/kg1000(عصاره  
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، از طریق داخل     )mg/kg5(دقیقه قبل از تزریق نیکوتین         

صفاقی به حیوانات تزریق شد و فاکتورهای زمان شروع تشنج، شدت           
جهت بررسی آماری   . فترتشنج و دوام تشنج مورد سنجش قرار گ         

کمیت های اندازه گیری شده از روش آماری آنالیز واریانس                   
(ANOVA)    تشخیص اختالف بین گروه های مختلف از         و جهت
 ).12( استفاده گردید (Tuckey)تست توکی 

 
 ها  یافته
  پاسخ –وز د نتایج –الف 

 mg/kg1000زمان شروع تشنج در گروه دریافت کننده دوز           
عصاره در مقایسه با سایر گروهها طوالنی تر بود که این افزایش                

 دریافت کننده  زمان در مقایسه با گروه کنترل و گروههای                  

mg/kg 500 و mg/kg 60005/0( عصاره معنی دار بودp<( .  

 mg/kg 1000شدت تشنج در گروه دریافت کننده دوز             
 عصاره در مقایسه با سایر گروه ها به طور معنی دار کمتر بود                   

)05/0p<(.           دوام تشنج در گروه دریافت کننده دوزmg/kg 1000 
 ه طور معنی دار کمتر بود        ا ب هعصاره در مقایسه با سایر گروه        

)05/0p<() 1جداول.( 

  
  مقایسه اختالف میانگین زمان شروع تشنج برحسب ثانیه، شدت تشنج و دوام تشنج برحسب ثانیه در گروههائی که دوز -1جدول 

) mg/kg 1000 ( دقیقه قبل از تزریق نیکوتین 30عصاره را ) 500، 600، 800 وmg/kg 5 (دریافت نموده اند 
 

150 =XE
 ¯ 75/118 =XD

 ¯ 25/106 =XC
 ¯ 25/71 =XB

 ¯ 75/68 =XA
 )ثانیه(زمان شروع تشنج  ¯ 

0 0 0 0 0 75/68 =XA
 ¯ 

0 0 0 0 5/2 25/71 =XB
 ¯ 

0 0 0 *35 *5/37 25/106 =XC
 ¯ 

0 0 5/12 *5/47 *50 75/118 =XD
 ¯ 

0 *25/13 *75/43 *75/78 *25/81 150 =XE
 ¯ 

نج
 تش

وع
شر

 

62/1 =XE
 ¯ 50/2 =XD

 ¯ 12/3 =XC
 ¯ 87/2 =XB

 ¯ 12/3 =XA
 شدت تشنج ¯ 

0 0 0 0 0 12/3 =XA
 ¯ 

0 0 0 0 5/2 87/2 =XB
 ¯ 

0 0 0 25/0 0 12/3 =XC
 ¯ 

0 0 625/0 375/0 625/0 50/2 =XD
 ¯ 

0 *875/0 *25/1 *25/1 *5/1 62/1 =XE
 ¯ 

نج
 تش

دت
ش

 

75/148 =XE
 ¯ 75/193 =XD

 ¯ 230 =XC
 ¯ 265= XB

 ¯ 75/268 =XA
 )ثانیه(دوام تشنج  ¯ 

0 0 0 0 0 75/268 =XA
 ¯ 

0 0 0 0 75/3 265 =XB
 ¯ 

0 0 0 *35 *75/38 230 =XC
 ¯ 

0 0 *25/36 *25/71 *75 75/193 =XD
 ¯ 

0 *45 *25/81 *25/116 *120 75/148 =XE
 ¯ 

ج 
تشن

وام 
د

 

  ).  >p  05/0(اختالف زوج میانگین ها معنی دار است  *
 

A : سرم فیزیولوژی)ml/kg10+(  نیکوتین)mg/kg5                          ( X :میانگین 

B : عصاره هیدروالکلی بابونه)mg/kg500 + ( نیکوتین)mg/kg5           (C : عصاره هیدروالکلی بابونه)mg/kg600 + ( نیکوتین)mg/kg5( 

D : عصاره هیدروالکلی بابونه)mg/kg800 + (نیکوتین mg/kg)5           (E : عصاره هیدروالکلی بابونه)mg/kg1000 + ( نیکوتین)mg/kg5( 
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  مقایسه اختالف میانگین زمان شروع تشنج برحسب ثانیه، شدت تشنج و دوام تشنج برحسب ثانیه در گروههائی-2جدول   

 دریافت نموده اند) mg/kg 5( دقیقه قبل از تزریق نیکوتین60 و45، 30، 15، 0 را mg/kg 1000 که دوز  
 

75/78 =XJ
 ¯ 70/125 =XI

 ¯ 150 =XH
 ¯ 140 =XG

 ¯ 37/59 =XF
 )ثانیه(زمان شروع تشنج  ¯ 

0 0 0 0 0 37/59 =XF
 ¯ 

0 0 0 0 *63/80 140 =XG
 ¯ 

0 0 0 10 *63/90 150 =XH
 ¯ 

0 0 *3/24 3/14 *33/66 70/125 =XI
 ¯ 

0 *95/46 *25/71 *25/61 *38/19 75/78 =XJ
 ¯ 

نج
 تش

وع
شر

 

50/2 =XJ
 ¯ 12/2 =XI

 ¯ 62/1 =XH
 ¯ 50/1 =XG

 ¯ 87/2 =XF
 شدت تشنج ¯ 

0 0 0 0 0 87/2 =XF
 ¯ 

0 0 0 0 *37/1 50/1 =XG
 ¯ 

0 0 0 12/0 *25/1 62/1 =XH
 ¯ 

0 0 5/0 62/0 75/0 12/2 =XI
 ¯ 

0 38/0 88/0 *1 37/0 50/2 =XJ
 ¯ 

نج
 تش

دت
ش

 

77/177 =XJ
 ¯ 77/177 =XI

 ¯ 75/148 =XH
 ¯ 50/182 =XB

 ¯ 50/262 =XF
 )ثانیه(دوام تشنج  ¯ 

0 0 0 0 0 50/262 =XF
 ¯ 

0 0 0 0 *80 50/182 =XB
 ¯ 

0 0 0 75/22 *75/113 75/148 =XH
 ¯ 

0 0 02/29 73/4 *73/84 77/177 =XI
 ¯ 

0 0 02/29 73/4 *73/84 77/177 =XJ
 ¯ 

ج 
تشن

وام 
د

 
 )    >p  05/0(ها معنی دار است اختالف زوج میانگین  *

A : سرم فیزیولوژی)ml/kg10( +  نیکوتین)mg/kg5                         (X :میانگین 

B : عصاره هیدروالکلی بابونه)mg/kg500 + ( نیکوتین)mg/kg5           (C : عصاره هیدروالکلی بابونه)mg/kg600 + ( نیکوتین)mg/kg5( 

D : بابونه عصاره هیدروالکلی)mg/kg800 + ( نیکوتینmg/kg)5            (E : عصاره هیدروالکلی بابونه)mg/kg1000 + ( نیکوتین)mg/kg5( 

 

 بحث
علت عمده توجه به استفاده از طب سنتی و گیاهان دارویی در           
کنترل و درمان بیماری ها این است که گیاهان دارویی از قرنها پیش  

 و اثرات درمانی و بی ضرر بودن آنها          مورد استفاده پزشکی بوده اند    
  ـمطالعه دوز    برای   .در طول سالهای متمادی به اثبات رسیده است        

 پاسخ عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه در پیشگیری از تشنج ناشی از             

 ، 500در موش سفید کوچک، از دوزهای      ) mg/kg5(کاربرد نیکوتین 

 ستفاده شد که این     میلی گرم  بر کیلوگرم عصاره ا       1000 و 800،  600

 

 

 دقیقه قبل از تزریق نیکوتین، از طریق داخل صفاقی به                30دوز  
نتایج حاصل از این مطالعه     . موشهای گروه های مختلف تزریق شد      

 عصاره در مقایسه با سایر گروهها،        mg/kg1000نشان داد که دوز      
یشترین اثر را بر روی فاکتورهای زمان شروع تشنج، شدت تشنج و             ب

از آنجایی که زمان کاربرد دوزهای مختلف         . تشنج می گذارد  دوام  
و با  )  دقیقه 30(عصاره قبل از کاربرد نیکوتین همه یکسان بود             

افزایش دوز عصاره، نتایج کم و بیش بهتری بدست آمد، لذا می توان             
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 چنین نتیجه گیری کرد که احتماالً اثر این عصاره وابسته به دوز                

  پاسخ، مناسب ترین دوز عصاره      – زمان   جهت مطالعه اثر  . می باشد 

)mg/kg 1000 (     دقیقه  60 و   45،  30،  15،  0انتخاب و در زمانهای 
به موشهای گروههای مختلف،    ) mg/kg 5(قبل از تزریق نیکوتین      

تزریق همزمان عصاره نیکوتین،    . به ترتیب تزریق داخل صفاقی شد      
شنج و  اثر معنی داری روی فاکتورهای زمان شروع تشنج، شدت ت            

دوام تشنج نگذاشت، که شاید دلیل آنرا  بتوان کندی سرعت جذب              
در مورد  . عصاره در مقایسه با جذب سریع نیکوتین پیشنهاد نمود           

، 15،30،  0در زمانهای   ) mg/kg1000(نتایج حاصل از تزریق عصاره      
، بر روی     )mg/kg5( قبل از تزریق نیکوتین           ه دقیق  60 و  45

 شدت تشنج و  دوام تشنج، بهترین          فاکتورهای زمان شروع تشنج،    
 دقیقه بدست آمد که شاید به دلیل        30 و   15نتیجه برای زمان های     

باید . غلظت باالی عصاره در این محدوده زمانی در بدن حیوان باشد          
یادآور شد که اثر تشنج زای نیکوتین می تواند به دلیل اثر وقفه ای                

نخاع باشد و    آن بر روی گلیسین یعنی واسطه شیمیایی مهاری             
همچنین می تواند نتیجه اثر تحریکی نیکوتین بر روی مراکز حرکتی           

CNS13-15( منجمله عقده های قاعده ای به حساب آید.( 

 مطالعات دیگر نشان داده اند که تزریق نیکوتین در گلوبوس           

پالیدوس و یا جسم سیاه مغز سگ و میمون موجب بروز تشنجات               
 مطالعه نشان داد که اپی ژنین         یک   ).16-18(لونیک می گردد   ک

 

موجود در گیاه بابونه به رسپتورهای بنزودیازپینی متصل شده و               
 CNSاساس مولکولی اثر تصنعیفی این گیاه را بر روی فعالیت                

 ).18(توجیه می کند

مطالعه حاضر نشان می دهد که عصاره هیدروالکلی بابونه قادر          
ت تشنج و دوام    اسـت کـه روی فاکـتورهای زمـان شروع تشنج، شد           

تشـنج اثر گذاشته و موجب افزایش زمان شروع تشنج، کاهش شدت            
از میان دوزهای به کار رفته، دوز       . تشـنج و کـاهش دوام تشنج گردد       

mg/kg1000   ــاره و ــزریق عص ــله ت ــد فاص ــای ح ــیان زمانه  و از م
باید یادآور شد   .  دقیقه، بهترین نتایج را نشان دادند      30نیکوتین، زمان   

قیق صرفاً یک مطالعه مقدماتی بوده و پیشینیه مطالعاتی         کـه این تح   
ایـن گـیاه نـیز نشـان مـی دهد که کارهای تحقیقی چندانی روی آن       

 باید با   ،یابی بـه نتایج دقیق    تلـذا جهـت دسـ     . صـورت نگرفـته اسـت     
 مطالعات بیشتری روی مدلهای     ،اسـتفاده از روشـهای مختلف تجویز      

ثر بودن گیاه و قابل قبول      مخـتلف حیوانـی انجام داد و در صورت مؤ         
، براساس مقررات موجود کار را بروی نمونه         آن بـودن عوارض جانبی   

 .انسانی شروع نمود

 

 تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله از زحمات آقای مهندس سید محمود لطیفی         

 .جهت مشاوره آماری تشکر و قدردانی می نمایند
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