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گونههاي مختلف جنس درمنه به عنوان دارو در درمان برخي از بیماريها در بررسيهاي فیزیولوژیک و فارماکولوژیک به کار ميرود .با توجه
به اینکه گونه درمنه کوهي داراي مقادیر زیادي اسانس از گروه ترپنوئید خصوصاً الکتونهاي سزکویيترپن و کتونهاي مونوترپن با طیف
وسیعي از فعالیتهاي بیولوژیک ميباشد ،ميتواند برخي از عملکردهاي فیزیولوژیک بدن را تحت اثرقراردهد .در این تحقیق اثر عصاره الکلي
درمنه کوهي بر تشنج ناشي از پنتیلن تترازول ( )PTZمورد بررسي قرار گرفته است .در این مطالعه از موشهاي سوري نر نژاد  NMRIبا
وزن  88-82گرم استفاده شد .حیوانات به سه گروه کنترل (دریافتکننده سالین) ،شم (دریافتکننده سالین و کمک حالل تویین 82یک درصد)
و تجربي تقسیم شدند .گروه تجربي شامل سه زیرگروه بود که موشها دوزهاي  6/85 ،5و  7/5میليگرم بر کیلوگرم عصاره گیاه را به همراه
کمک حالل تویین  1( 82درصد) و سالین دریافت کردند .روش القاء صرع به این ترتیب بود که  82دقیقه پس از تزریق درون صفاقي مقادیر
فوق ،کلیه گروهها به میزان  22میليگرم بر کیلوگرم پنتیلن تترازول نیز به همین روش دریافت کردند .نشانههاي تشنجي طي مدت  82دقیقه
مورد ارزیابي قرارگرفتند .دادهها توسط  ANOVAیک طرفه مورد تجزیه و تحلیل آماري قرارگرفتند .مقایسه آماري نشان داد که عصاره
درمنه کوهي در دوز  7/5میليگرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن بطور معنيداري زمان الزم براي شروع مرحله  8و  5را با ( )P <2/25تسریع
کرد و در همین دوز امتیاز تشنجي را بطور معنيداري در مقایسه با گروه شم ( )P <2/21و گروه دریافتکننده عصاره با دوز 5میليگرم
( )P <2/25افزایش داد .همچنین دوزهاي  )P <2/25( 6/85و  )P <2/21( 7/5بطور معنيداري ورود به مرحله  5را افزایش دادند .از طرفي
میزان مرگ و میر بطور وابسته به دوز افزایش پیدا کرد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عصاره الکلي درمنه کوهي در فصل رویشي
گیاه تشنج ناشي از پنتیلن تترازول را بطور وابسته به دوزوزمان افزایش ميدهد .به نظر ميرسد وجود برخي مواد مثل سانتونین که جزو
الکتونهاي سزکویيترپن ميباشد و یا وجود برخي مونوترپنهاي کتوني مثل کامفور و سینئول با کاهش آزادي کاتکوالمینها از طریق مهار
غیررقابتي گیرندههاي استیل کولیني موجب این امر ميشوند.
کلمات کلیدی :تشنج  ،پنتیلن تترازول ،درمنه کوهي  ،گیرنده استیل کولین ،سینئول ،سانتونین ،کامفورArtemisia ucheri ،

مقدمه
تشنج یک رویداد نهایي اختالل عملکرد مغزي است و

تخلیه غیرطبیعي نورونهاي مغزي ميشود و اغلب در یک

زماني رخ ميدهد که یک عدم تعادل ناگهاني بین ورودي-

منطقه شروع ميشود و به سایر نقاط گسترش ميیابد [،6

هاي تحریکي و مهاري به یک شبکه از نورونها ایجاد

 .]55تشنج یکي از نشانههاي بیماري صرع است ولي

ميشود ،صورت ميگیرد که منجر به تحریکپذیري باال و

نخستین حمله نميتواند بیانگر بیماري صرع باشد ،بلکه این
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بیماري به وسیله حمالت متناوب ،ناگهاني ،زودگذر و

بدون کرک ،به رنگ زرد کاهي تا قهوهاي روشن ،داراي

عودکننده همراه است که معموالً سطح هوشیاري را نیز دچار

خواص قابض ،ضدعفونيکننده و داراي طیف وسیعي از

اختالل ميکند .با توجه به مطالعات اپیدمیولوژیک بیش

فعالیتهاي بیولوژیک از جمله سیتوتوکسیک ،آنتي-

از 62-52میلیون نفر در جهان دچار صرع هستند [،11 ،5 ،1

هپاتوتوکسیک،

ضدانگل،

 .]59 ،98علل زیادي براي بیماريهاي صرعي وجود دارد

ضدماالریا ،ضدقارچ ،ضدمسمومیت و فعالیت آنتي اکسیداني

که با توجه به گوناگوني انواع آن ،ممکن است مکانیسم

[ ]56 ،97 ،83 ،15 ،12 ،2 ،7ميباشد .ترکیبات آن به عنوان

ایجاد کننده هر کدام متفاوت باشد .نوروترانسمیترهاي

مواد مقوي ،اشتها آور ،محرک ،ضد عفوني کننده ،بازکننده

مختلف بویژه  GABAو گلوتامات نقش کلیدي در

مجاري و عروق و در تسکین دردهاي روماتیسمي به کار مي

پاتولوژي صرع دارند [ .]82علیرغم تحقیقات گسترده در

روند [ .]99طبق تحقیقات قبلي و مطالعات فیتوشیمیایي به

زمینه داروهاي ضدتشنج جدید هنوز بیماري صرع بطور

روش  HD-SME ،GC ،GC/MSترکیبات زیادي در

کامل درمان نشده است [ .]98عالوه براین بیش از  52درصد

گیاه درمنه کوهي شناسایي شده است که اطالعات ضد و

از بیماران مبتال به صرع عوارض جانبي نامطلوبي درحین

نقیضي را به ما در مورد ترکیبات گیاه ميدهد .ولي از آن

درمان با داروهاي ضدصرع از خود نشان مي دهندکه زندگي

جایي که طبق برخي از منابع ترکیبات گیاه در مناطق مختلف

آنها را تهدید ميکند [ .]98به همین جهت هنوز تحقیقات

متفاوت است ترکیبات اصلي اسانس درمنه کوهي (از گیاهان

براي دسترسي به داروهاي ضد صرع موثرتر و با عوارض

جمع آوري شده در استان سمنان) به ترتیب ذیل مي باشد:

جانبي کمترادامه دارد .طب سنتي و گیاهان دارویي به عنوان

 81/5(Verbenoneدرصد) 81( camphor ،درصد)،

منبع مناسبي جهت دستیابي به داروهاي بهتر مورد توجه

 2-cineolو  2/9( 1درصد)2/1( trans-verbenol ،

ميباشند [ .]52 ،13 ،5البته باید دقت داشت که گیاهان

درصد) [ .]87کامفور جزو کتونهاي مونوترپنوئید مي باشد

دارویي این پتانسیل را دارند که تولید داروهاي مضر کنند.

که بسیار فرار است و به آساني جذب پوست مي شود و

استفاده از گیاهان دارویي به دلیل انتشار وسیعي که دارند و

جهت مصارف دارویي و صنعتي کاربرد دارد .کامفور به

بهراحتي در دسترس ميباشند پتانسیل عوارض جانبي را در

عنوان یک داروي بیحس کننده موضعي ،ضد عفونيکننده،

جمعیت افراد مبتال به صرع افزایش ميدهد .پس گیاهان

ضد درد (خصوصاً دردهاي عضالني ،تنفسي) کاربرد دارد.

آرامبخش ممکن است که پتانسیل داروهاي ضد تشنج را

این ترکیب در مقادیر باال سمي ولي مصرف غلظت هاي

داشته باشند و موجب افزایش اثرات تسکین دهندگي و

پایین آن خلط آور و براي سیستم تنفسي مناسب ميباشد

رواني شوند ولي آنها نباید به جاي داروهاي ضد تشنج

[ 1 .]91 ،92 ،86 ،3و  2سینئول یا سینئول ()Eucalyptol

استفاده شود چون اثربخشي و سودمندي آنها ثابت نشده

یک مایع بيرنگ و جزو کتونهاي مونوترپن با واکنش-

است [.]58

پذیري باال ميباشد و بعد از آلفاپینن فراوانترین جزء ترکیبي

درمنه کوهي ( )Artemisia aucheriاز خانوادهي

در اسانسهاست و بهطورگسترده جهت مصارف دارویي و

 Asteraseبوده و یکي از مهمترین گیاهان بوتهاي مراتع

صنعتي کاربرد دارد و یک داروي بیحس کننده موضعي و

استپ و نیمه استپ ایران محسوب ميشود []17 ،9 ،8

ضدعفونيکننده است .در شرایط آزمایشگاهي سینئول مي-

گیاهي علفي ،چندساله ،به ارتفاع  85تا  65سانتيمتر ،اغلب
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تواند در دو التهاب را کاهش داده و رشد باکتريها را مهار

تهیه غلظتهاي مختلف عصاره از 1( Tween 20درصد)

کند [.]86

به عنوان کمک حالل و از سالین براي رساندن به حجم

مواد و روش کار

مورد نظر ( 12میليلیتر به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن)

گیاه :گیاه درمنه ( )Artemisia aucheriاز ارتفاعات

استفاده شد.

اطراف دامغان (استان سمنان) جمعآوري گردید (شکل  )1و

روشها :حیوانات به سه گروه هشتتایي تقسیم شدند)1 :

به کمک بخش گیاه شناسي دانشگاه تهران شناسایي شد (کد

گروه کنترل که مورد تزریق داخل صفاقي سالین قرار

نمونه ،185 :دکتر مظفریان) .گیاه جمعآوري شده در درجه

گرفتند )8 .به گروه شم ،سالین و کمک حالل Tween20

حرارت  85درجه سانتيگراد و در سایه خشک شد .بخش

( )%1تزریق گردید )9 .گروه آزمایش که شامل سه زیرگروه

هوایي گیاه توسط اسیاب مکانیکي پودر شده و براي

بود .در این زیر گروهها تزریق داخل صفاقي عصاره گیاه با

عصارهگیري آماده گردید.

غلظتهاي  6/85 ،5و  7/5میليگرم به ازاي هر کیلوگرم

حیوانات :در این مطالعه از موشهاي سوري نرنژاد

وزن بدن به همراه کمک حالل  )%1( Tween20و سالین

 NMRIبا وزن 82-88گرم استفاده شد .حیوانات در

انجام شد( .کلیه تزریقهاي فوق در حجم  12میليلیتر به

دماي 12-88درجه نگهداري شده و دسترسي آزادانه به آب

ازاي هر کیلوگرم وزن بدن صورت ميگرفت) .و پس از 82

و غذاي مخصوص (پلیت) داشتند .نور بطور اتوماتیک در

دقیقه به کلیه گروهها به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن مقدار22

دورههاي  18ساعت روشنایي و  18ساعت تاریکي تنظیم

میليگرم پنتیلن تترازول به منظور القاء تشنج به روش درون

شده بود.

صفاقي تزریق گردید .مقدار تزریق و فاصله زماني بین

داروها :پنتیلنتترازول ( )PTZاز شرکت Sigma-

تزریق اول و دوم در تمام گروهها یکسان بود .تمام حیواناتي

 Aldrichخریداري شد .این دارو در نرمال سالین %2/3

که مورد دو مرحله تزریق فوق قرار گرفتند از نظر بروز

حل و به صورت درون صفاقي تزریق گردید.

نشانههاي تشنجي طي مدت  82دقیقه مورد ارزیابي قرار

عصاره گیری (تهیه عصاره اتانلی گیاه) :بخشهاي پودر

گرفتند .مراحل مختلف تشنج و مشخصات رفتاري موشها
بصورت زیر مورد بررسي قرارگرفت:

شده گیاه (حدود  152گرم) ،براي عصارهگیري با 1522

صفر :بدون پاسخ (رفتارهاي معمول حیوان)

میلي لیتر اتانول ( 36درصد) به مدت  78ساعت در دماي

یک :انقباض عضالت صورت و گوشها و writhing

اتاق قرار داده شدکه بعضي اوقات هم زده ميشد ،محلول

یاکشیدن بدن و اندامهاي جلویي (تشنجات منفرد

حاصله توسط قیف بوخنرو کاغذ صافي صاف شده سپس با

میوکلونیک سر)

استفاده از دستگاه روتاري با چرخش  32دور تحت شرایط

دو :تکانهاي انقباضي شوک گونه عضالني بدون پرش

فشار کاهشي و دماي  52درجه سانتیگراد عصاره تغلیظ

(تشنجات مکرر سر همراه با تکانهاي ناگهاني اندام قدامي)

گردید .در نهایت پس از تعیین درصد رطوبت عصاره با

سه :تکانهاي انقباضي شوک گونه عضالني همراه با پرش

 %65رطوبت (وزن خشک  56درصد) براي کلیه مراحل

(تشنج کل بدن و اندام حرکتي قدامي در این حالت معموالً

آزمایش مورد استفاده قرار گرفت.

پاها از هم باز شده و دم راست مي شود)

چگونگی تهیه محلول تزریقی از عصاره گیاه :عصاره تهیه
شده حاللیت خوبي در نرمال سالین نشان نداد .بنابراین براي
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چهار  :افتادن به پهلو با تشنجهاي کلونیک ـ تونیک عمومي

نتایج

شده (گاهي اوقات روي دو تاپا ميایستد)

پیش درماني حیوانات با دوزهاي  7/5 ،6/85 ،5میليگرم از

پنج :افتادن به پشت به همراه تشنجهاي کلونیک ـ تونیک

عصاره اتانولي گیاه درمنه کوهي ،اخـتالف معنـيداري را در

عمومي شده

میانگین زمان الزم براي شـروع مرحلـه اول تشـنج ناشـي از

شش :مرگ

 PTZدر مقایسه با گروه شم نشان نداد .الزم به ذکـر اسـت

مرحله یک بیانگر کمترین و مرحله شش معرف بیشترین

که در گروههاي فوق میانگین زمـان الزم بـراي شـروع ایـن

عمق تشنج بود .و میانگین باالترین مرحله تشنج درهرگروه

مرحله در مقایسه با گـروه شـم کـاهش داشـته ولـي چنـین

به عنوان امتیاز تشنجي ( )seizure scoreمحسوب گردید.

کاهشي از نظر آماري معنيدار نبوده است (نمودار .)1

شاخصهای مورد سنجش :در این پژوهش امتیاز تشنجي

تزریق درون صفاقي  7/5میليگرم از عصاره اتانولي گیاه

( ،)seizure scoreزمان بروز هر یک از مراحل تشنج،

درمنه کوهي زمان الزم براي شروع مرحله دوم تشنج را در

تعداد ورود به مرحله عمیق تشنج (مرحله  ،)5و میزان مرگ

مقایسه با گروه شم بطور معنيداري کاهش داد (نمودار.)8

و میر پس از تزریق  PTZدر مدت  82دقیقه مورد ارزیابي

تزریق درون صفاقي  7/5میليگرم از عصاره اتانولي گیاه

و ثبت قرار گرفتند.

درمنه کوهي زمان الزم براي شروع مرحله پنجم تشنج را در

تجزیه و تحلیل آماری :نتایج بدست آمده در این تحقیق بـا

مقایسه با گروه شم بطور معنيداري کاهش داد (نمودار.)9

اســتفاده از آنــالیز واریــانس یکطرفــه ( )Anovaو آزمــون

تزریق درون صفاقي  6/85و  7/5میليگرم از عصاره اتـانولي

مقایسه میانگینها ( )Tukeyآنالیز گردید (.)p <2/25

گیاه درمنه کوهي تعداد ورود به مرحله  5تشنج را در مقایسه
با گروه شم بطور معني داري افزایش دادند (نمودار .)5
تزریق درون صفاقي  7/5میليگـرم از عصـاره اتـانولي گیـاه
درمنه کوهي ،اختالف معنيداري را در میانگین امتیاز تشنجي
ناشي از  PTZدر مقایسه با گروه شم و گروه دریافتکننـده
عصاره با دوز  5میليگرم برکیلوگرم نشان داد (نمودار.)5
تزریق داخل صفاقي  6/85 ،5و  7/5میليگرم بر کیلـوگرم از
عصاره اتانولي گیاه درمنـه کـوهي ،میـزان مـرگ و میـر رادر
مقایسه با گـروه شـم بطـور وابسـته بـه دوز افـزایش داد بـه
خصوص در دوز  7/5میليگرم بر کیلوگرم مـرگ و میـر بـه
میزان چشمگیري افزایش پیدا کرد (جدول.)1

شکل  -1گیاه درمنه کوهي در فصل رویشي (انبان کوه
خرداد)1932
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نمودار1ـ مقایسهي میانگین و انحراف معیار زمان الزم براي شروع مرحله اول تشنج در گروههاي مورد
تزریق مقادیر مختلف عصاره الکلي درمنه کوهي در مقایسه با گروه کنترل و شم )(n=8
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نمودار 8ـ مقایسهي میانگین و انحراف معیار الزم براي شروع مرحله دوم تشنج در گروههاي مورد تزریق با مقادیر مختلف عصاره الکلي درمنه
کوهي درمقایسه با گروه شم( عالمت ستاره بیانگراختالف معني دار با گروه کنترل و شم است و* نمایانگر  p<0. 05ميباشد) )(n=8
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نمودار9ـ مقایسه میانگین و انحراف معیار زمان الزم براي شروع مرحله پنجم تشنج در گروههاي مورد
تزریق با مقادیر مختلف عصاره الکلي درمنه کوهي در مقایسه با گروه کنترل و شم (عالمت ستاره بیانگر اختالف معنيدار با
گروه شم است و* نمایانگر  p<0. 05مي باشد) )(n=8
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نمودار 5ـ مقایسه میانگین و انحراف معیار تعدادورود به مرحله 5تشنج در گروههاي مورد تزریق با مقادیر
مختلف عصاره الکلي درمنه کوهي درمقایسه با گروه شم (عالمت ستاره بیانگر اختالف معنيدار با گروه شم است که
* نمایانگر  p<0. 05و**  p<0. 01مي باشد) )(n=8
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نمودار 5ـ نمودار میانگین و انحراف معیار امتیاز تشنجي در گروههاي مورد تزریق با مقادیر مختلف عصاره
در مقایسه با گروه شم (عالمت ستاره بیانگر اختالف معنيدار با گروه شم است و** نمایانگر p < 2/21
مي باشد و عالمت & بیانگر اختالف معنيدار با گروه دریافت کننده دوز  5است و & نمایانگر  p < 2/25است) )(n=8

جدول 1ـ درصد مرگ و میر در بین گروهها

درصد مرگ و میر

گروه کنترل

گروه شم

%99/9

%16/6

گروه دریافت کننده

گروه دریافت کننده عصاره

گروه دریافت کننده عصاره

عصاره با دوز 5 mg/kg

با دوز 6/85 mg/kg

با دوز 7/5. mg/kg

%16/6

%99/9

%29/9

بحث
با وجود پیشرفت در زمینه کشف داروهاي ضدتشنج جدید

دارند تا در جهت تحقیقات گسترده بیولوژیکي بهویژه اثر بر

هنوزهم بیماري صرع بطور کامل درمان نشده است بنابراین

سیستم عصبي مرکزي مورد استفاده قرارگیرند [.]17

ادامه تحقیق براي یافتن داروهاي ضدصرع جدید که در

در این پژوهش عصاره الکلي گیاه درمنه کوهي با دوزهاي

رقابت با داروهاي شیمیایي مطمئنتر و موثرتر باشد ضروري

 6/85 ،5و  7/5میليگرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن در

به نظر ميرسد [ .]55 ،98اخیراً منابع طبیعي و گیاهان

درمان تشنجات صرعي ناشي از  PTZمورد بررسي قرار

دارویي با افزایش اثربخشي و حداقل اثرات جانبي مورد

گرفت.نتایج بدست آمده نشان داد که عصاره الکلي گیاه

توجه قرار کرفته است [ .]55 ،98ولي متاسفانه استفاده بي-

درمنه کوهي ( )Artemisia aucheriدر موش سوري

رویه از اسانسها و سایر گیاهان دارویي که بطور گستردهاي

بطور وابسته به دوز داراي اثرات تشنج زایي مي باشد و

در طب سنتي و همچنین لوازم آرایشي جایگزین و مورد

مشخص شد که دوز  7/5میليگرم بر کیلوگرم داراي اثرات

استفاده قرار ميگیرد ممکن است منجر به اثرات نوروتوکسي

تشنجزایي بیشتري نسبت به گروه شاهد بوده و زمان شروع

جدي گردد [ .]89به نظر ميرسد گونههاي مختلف جنس

تشنج را کاهش داد اگرچه از نظر آماري معنيدار نشد ولي

درمنه به علت داشتن ترکیبات مختلف فعال ،پتانسیل زیادي

شروع مرحله  8و  5تشنج را بطور معنيداري تسریع کرد و
16
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امتیاز تشنجي ( )seizure scoreرا در مقایسه با گروه شم

استفاده از دوزهاي پایین آن نیز خطراتي را ایجاد ميکند که

و گروه دریافت کننده عصاره با دوز 5میليگرم بطور معني-

خیلي کماهمیتتر هستند مثل اثر بر حواس پنجگانه

داري افزایش داد .عصاره الکلي گیاه تعداد ورود به مرحله 5

خصوصاً حس بینایي از قبیل زردبیني یا  xanthopsiaکه

تشنج را که مرحله عمیق تشنج است ،بطور وابسته به دوز

معموالً نادیده گرفته ميشود [.]82 ،16

افزایش داد بطوري که دوزهاي 6/85و  7/5میليگرم بر

مشخص شده که سانتونین خاصیت ضد انگلي خود را از

کیلوگرم اثر معنيداري بر آن داشتند همچنین میزان مرگ و

طریق اثر بر حرکت کرمها ( )motilityاعمال ميکند .به

میر نیز وابسته به دوز افزایش پیدا کرد.

این ترتیب که در غلظتهاي پایین سبب فلج کرمها و در

طبق مطالعات فیتوشیمیایي مختلفي که قبالً از این گیاه

غلظتهاي باال اثر تحریکي ناچیزي بر حرکت کرمها دارد.

صورت گرفته مشخص شده است که ترکیبات اصلي گیاه

معین شده است که سانتونین عمل تحریکي یا مهاري خود

درمنه کوهي در مناطق مختلف جغرافیایي متفاوت ميباشد.

را از طریق مکانیسم تحریک گابرژیک و کولینرژیک در

اگر چه کلیه آنالیزها ،وجود منوترپنها و سزکویيترپنها را

سیستم عصبي کرمها ایجاد ميکند [ .]95بنابراین به نظر مي-

در گیاه نشان ميدهد .تحقیقات قبلي مشخص کرده که

رسد که احتماالً غلظتهاي باالي سانتونین درپستانداران نیز

سانتونین ،کامفور1 ،و 2سینئول ترکیبات اصلي این گیاه در

از طریق مکانیسم فوق عمل کرده و باعث ایجاد تشنج گردد.

استان سمنان ميباشند [ ]92 ،87 ،88 ،81 ،15 ،9و از طرفي

در برخي منابع اشاره شده است که مونوترپنهاي کامفور و

این ترکیبات جزو اسانسها محسوب ميشوند و مشخص

سینئول از اجزاي اصلي تشکیل دهنده اسانس درمنه کوهي

شده که اسانسهاي کوچک داراي خاصیت چربيدوست

ميباشند این ترکیبات جزو کتونها محسوب ميگردند [،87

ميباشند و نیز ميتوانند از سد خوني -مغزي عبور کرده و

 ]92و معین شده است که اغلب ترکیبهاي کتوني در

وارد سیستم عصبي مرکزي شوند و عملکرد آنرا تحت اثر

غلظتهاي باال ،سمي و خطرناک بوده و پتانسیل ایجاد تشنج

قرار دهند .باتوجه به بررسيهاي انجام شده سانتونین یکي

را در فرد مصرف کننده دارند [ .]89 ،3طبق برخي مقاالت

از ترکیبات اصلي گیاه درمنهکوهي ميباشد و جزو الکتون-

ثابت شده است اسانسهایي که داراي مقادیر زیادي از

هاي سزکویيترپن ميباشد .این ترکیب مهم دارویي از

مونوترپنها شبیه کامفور و سینئول هستند مي توانند سبب

قدیماالیام به عنوان یک داروي کرمکش و ضدانگل استفاده

فعالیت صرعزایي در حیوانات و انسان شوند [.]12 ،89

شده و داراي خاصیت ضدمیکروبي و ضدتوموري است

موارد متعددي از سمیت کامفور شامل مسمومیت ،مشکالت،

البته استفاده از دوزهاي باالي آن ميتواند منجر به ایجاد

رودهاي و پوستي و تشنجات القاء شده توسط آن و حتي

اثرات سمي شده و باعث عدم تکلم ( )aphasiaلرزش

مرگ خصوصاً در کودکاني که در معرض استنشاق کامفور

عضالت ،تشنجات مشابه صرع ،اختالل بینایي و یا حتي

قرار گرفتهاند یا از مقدار بسیار کمي از محصوالت حاوي

کوري شود و استفاده از آن در دوزهاي نادرست ميتواند

کامفور استفاده کردهاند گزارش شده است [،96 ،95 ،91 ،85

منجر به مرگ گردد .از دیگر اثرات سمي مي توان به درد

 .]51بررسي ترکیبات اسانس  11گیاه تشنجزاي قوي نشان

معده ،رنگ پریدگي ،لرزش ،سرگیجه ،عرق فراوان ،وجود

دهد که این ترکیبات از نوع کتونهاي مونوترپن با واکنش

خون در ادرار ،حرکات تشنجي و تشنجات کزازي اشاره

پذیري باال مثل کامفور ،سینئول ،پینوکامفون ،توجون و غیره

کرد [.]82 ،16

ميباشند که خاصیت صرعزایي این مشتقات گیاهي براي
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بیش از یک قرن شناخته شده است [ ]89 ،12کامفور به

بطوري که حضور آن  52دقیقه پس از استنشاق در خون

عنوان یک کتون مهارکننده غیررقابتي قوي گیرندههاي استیل

شناسایي شده است در ردهبندي به عنوان سم تنفسي شناخته

کولین نیکوتیني است و در جایگاه دیگري غیر از جایگاه

ميشود [.]86

استیل کولین مينشیند و ترشح کاتیکوالمین را مهار ميکند

محققین نشان دادند که سمیت گیاه

[ .]93 ،85 ،89همچنین گزارش شده که کامفور از طریق

 calfornicaبه دلیل وجود  5ترپن اصلي مثل  1و 2

گیرندههاي استیل کولین نیکوتیني عمل کرده و باعث مهار

سینئول ،آرتمیزیا کتون ،آلفا توجون icothujon ،و کامفور

ترشح نوراپي نفرین ميگردد .بنابراین ميتوان گفت که

ميباشد [ .]85همچنین بررسي ترکیبات اسانس گیاه

کامفور با مهار آزادي نوروترانسیمترهایي مثل نوراپينفرین

اکالیپتوس که یکي از گیاهان تشنجزاي قوي است نشان مي

که اثر مهاري روي صرع دارد باعث ميگردد که صرع در

دهد که ترکیب اصلي و عمده آن سینئول ميباشد [.]12 ،19

حیوانات افزایش پیدا کند .مشخص شده است که کامفور

مشخص شده سینئول با افزایش تخریب چربي بافت،

اثر خود را در کاهش آزادسازي نوروترانسیمترهایي مثل

خصوصاً ساختمان الیه شاخي ،موجب افزایش نفوذ آن به

نوراپي نفرین از طریق کاهش ورود کلسیم یا سدیم به درون

بافتها ميگردد [ .]55همچنین این ترکیب ميتواند بیوسنتز

سلول و از طریق گیرندههاي استیل کولیني انجام مي دهد.

پروستاگالندینها را در شرایط آزمایشگاهي مهار کند [.]86

افزایش کلسیم از طریق برخي داروها مثل واراتیدین و برادي

با توجه به موارد گفته شده فوق عالوه بر اینکه هر یک از

کینین هم توسط کامفور تحت تاثیر قرار نميگیرد که این

این دو ترکیب به تنهایي باعث افزایش صرع ميگردند.

مطلب نیز مبین این است که کامفور عمدتاً اثر خود را از

گزارشهایي نیز وجود دارد که مبین این مطلب است که

طریق گیرندههاي استیل کولیني اعمال ميکند [.]93

احتماالً این دو ترکیب ميتوانند با تقویت اثر هم به طریق

این اطالعات نشان ميدهد که کامفور خصوصاً آزادي

سینرژیک اثر صرع زایي همدیگر را تقویت کنند [.]89

کاتیکوالمین را بوسیله مهار کردن گیرندههاي استیل کولین

Artemisia

نتیجهگیری

نیکوتیني کاهش ميدهد ،بدون اینکه اتصال آگونیست روي

در مجموع نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان داد که عصاره

آنها را تحت تأثیر قرار دهد .بنابر این کاهش آزادي

الکلي درمنه کوهي در فصل رویشي گیاه تشنج ناشي از

کاتکوالمینهایي مثل اپينفرین از طریق کامفور موجود در

پنتیلن تترازول را بطور وابسته به دوز و زمان افزایش مي-

گیاه ميتواند توجیه کننده افزایش صرع در حیوانات باشد

دهد .بنابر این به نظر ميرسد که وجود ترکیباتي همانند

که دوزهاي مختلفي از گیاه را دریافت کردهاند.

سانتونین که جزو الکتونهاي سزکویيترپن ميباشد و یا

همانطور که گفته شد ،ترکیب مهم دیگر این گیاه  2و 1

وجود برخي مونوترپنهاي کتوني مثل کامفور و سینئول (با

سینئول یا سینئول ميباشد که موارد متعددي از سمیت آن در

کاهش آزادي کاتکوالمینها از طریق مهار غیررقابتي گیرنده-

دوزهاي باالتر از حد نرمال چه از طریق خوردن و چه از

هاي استیل کولیني) دلیل افزایش تشنج توسط این گیاه باشد.

طریق تماس با پوست و یا استنشاق گزارش شده است که

هر چند درک مکانیسم واقعي اثراین عصاره گیاهي بر تشنج

ميتواند بر رفتار ،تنفس و سیستم عصبي اثر بگذارد

ناشي از پنتیلن تترازول نیازمند بررسيهاي بیشتري ميباشد.

[ .]96،85،12ولي از آنجایي که این ترکیب از طریق
استنشاق نسبت به راههاي دیگر سریعتر جذب ميشود
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