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در . باشندکانابینوییدها مهمترین ترکیبات زیستی فعال در گیاه شاهدانه هستند که طبق گزارشات داراي اثرات ضدتشنجی می:مقدمه
ي هیدروالکلی شاهدانه ي عصارهدلیل تجویز درون صفاقی کپسایسین و تجویز روزانهبهcجا تاثیر تخریب فیبرهاي عصبی نوع این

.روزه بررسی شده است20حرایی هاي صهاي تشنجی در موشبرکمیت
گروه تجربی تحت تجویز درون صفاقی کپسایسین قرار .نوزاد دو روزه به دوگروه تجربی و کنترل تقسیم شدند14:هامواد و روش

گرم بر کیلوگرم وزن بدن میلی50ي هیدروالکلی گل شاهدانه روز تحت تجویز روزانه عصاره6گرفتند و از روز چهارم به مدت 
هاي تشنج در موش.با آزمون حساسیت شیمیایی قرنیه تایید شدCصبی نوع تخریب فیبرهاي ع. بصورت داخل صفاقی قرار داشتند

هاي تشنجی ثبت صورت داخل صفاقی القا شده و کمیتگرم بر کیلوگرم وزن بدن بهمیلی50وسیله پنتیلن تترازول روزه به20صحرایی 
.شد

دار نسبت به گروه حمالت داراي تفاوت معنیشروعتانهفتگیزمانوحمالتزمانگروه تجربی در هر دو کمیت مدت:هایافته
)P< 0.05. (کنترل است

. شودهاي اعصاب حسی توسط کپسایسین منجر به تغییرات ساختاري و عملکردي در سطوح مختلف مغز میتخریب پایانه:گیرينتیجه
به داشته و باعث کاهش شدت حمالت تشنجی در مغز تحت تاثیر عصاره، بر این تغییرات غل) CB1(هاي کانابینوییدي تحریک گیرنده

.استشده
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Introduction: Cannabinoids are considered to be the main biologically active constituents of the
cannabis plant that reported have anticonvulsant effects. Here we assesse C-fiber elimination
effect which induced by neonatal capsaicin intraperitoneally injection (50 mg/kg,i.p) and daily
administration of hydro alcoholic extract of cannabis (50 mg/kg.i.p) on latency and duration of
Seizures induced by PTZ in 20- days-old rats.
Methods: Two –day-old pups were divided into experimental (N=7) and control groups (N=7)
and (ip) treated with Capsaicin or nothing, respectively and daily administration of ethanolic
extract of cannabis (50 mg/kg.i.p) on the fourth day for 6 days. C-fiber destructions were
confirmed by Ammonium hydrochloride (wipe test) . On the day 20th, Seizures were induced
with PTZ (50 mg/kg. i.p) and the latency of unset and duration of generalized epileptiform
behaviors was recorded.
Results: experimental group shows significant difference in latency and duration of seizures
induced by PTZ in comparison with control group. (P< 0.05)
Conclusion: Degeneration of sensory neuron terminals by Capsaicin, lead to functional
alterations of substrates at cortical levels. Cannabinoid receptor (CB1) stimulation by cannabis
extract in brain has been overcome on these changes and reduces the severity of seizures.
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