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چکیده
زمینه صرع یکی از شایعترین بیماریهای ع بی ا ست و م رف دوزهای زیاد بع ضی از داروهای ضد صرعی به
افزایش بیش از حد رادیکالهای آزاد و آ سیب مغزی میانجامد .از اینرو در این تحقیق برای کنترل بهتر ت شن با
عارضة جانبی کمتر ،اثر ترکیب دوز کم والپروات سدیم با ویتامین  Cو  Eبر تشن القا شده توسط استریکنین در
موش صحرایی ارزیابی شد.
مواد و روشها در این مطالعة تجربی  33سنننر موش صنننحرایی ویسنننتار به  7گروه تقسنننیم شننندند :شننناهد
(سننالین ،)1ml/kgوالپروات سنندیم ( 333یا  633میلیگرم بر کیلوگرم) ،ویتامین  633( Cمیلیگرم بر کیلوگرم)،
ویتامین 333 ( Eمیلیگرم بر کیلوگرم) و والپروات سدیم با ویتامین  Cیا ویتامین  .Eبرای القای ت شن  13 ،دقیقه
بعد از دریافت درون صفاقی سالین یا داروها ،استریکنین به صورت زیرپوستی تزریق شد .سپس مدت زمان شروع
تشن و مدت زمان تا مرگ و میزان زنده ماندن طی  13دقیقه ثبت شد.
یافتهها ترکیب والپروات سدیم و ویتامین  Cزمان شروع ت شن ( )p=3/333و مدت زمان تا مرگ ( )p =3/336را
به طور معناداری نسبت به گروه شاهد افزایش داد و میزان زنده ماندن 37درصد بود .همچنین والپروات سدیم در
حضور ویتامین  ،Eشروع تشن ( )p=3/363و زمان مرگ ( )p=3/333را به طور معناداری نسبت به گروه شاهد به
تأخیر انداخت و 66درصد موشها زنده ماندند.
نتیجهگیری م رف دوز کم والپروات سدیم با ویتامینهای  Cیا  ،Eفعالیت ضدتشنجی دارو را افزایش میدهد.

مقدمه
تشنننن ( ،)Seizureبه تغییر گذرای رف تاری به دل یل تخل یه
ریتمیک و همزمان جمعی از نورونهای سنننیسنننتم اع نننا
مرکزی گفته میشننود و اگر این تشننن ها تکرار شننوند بیماری
صرع نامیده می شود [ .]3صرع اختالل ع بی شایعی است که
حداقل  33میلیون نفر از مردم جهان را درگیر کرده است [.]6

دارو درمانی معمولترین روش درمانی بیماران صرعی است که
فقط در  73در صد از بیماران مؤثر ا ست و  13در صد باقیمانده
از تشنننن رن میبرند [ .]1با وجود داروهای ضننند صنننرعی
گوناگون ،این بیماری بهطور کامل قابل کنترل نیسننت و یافتن
رو شی مطمئن برای درمان قطعی صرع یا کنترل آن ضروری
به نظر میر سد .تداخل مثبت بین عمل داروهای ضد صرعی و
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جذ رادیکالهای آزاد از اثرات سوء پراک سیدا سیون لیپیدها
در بافت مغزی در مدل تشننن القا شننده توسننط پیلوکارپین و
کلر ید آهن در موش صنننحرایی جلوگیری می ک ند [.]31،33
همچنین وی تامین محلول در آ  Cبا افزایش ف عال یت آنزیم
کاتاتز هیپوکامپ  ،باعث افزایش مدت زمان تأخیر تا اولین
ت شن و کاهش مرگومیر در موش صحرایی در تشن القا شده
توسننط پیلوکارپین میشننود [ .]63کاهش غلظت ویتامین  Cبا
اثر بر ساختار و عملکرد سی ستم اع ا مرکزی سبب آ سیب
سننن لول هننا ی م غزی و بننه هم خوردن تعننادل رهننا یش
انتقالدهندههای ع بی میشود [.]37
اسنننتریکنین ،آن تاگونیسنننت ر قابتی گیر نده های م هاری
گالیسننین اسننت که برای القای تشننن موضننعی سنناده در
آزمای شگاه ا ستفاده می شود .ت شن مو ضعی ساده به انواعی از
ت شن گفته می شود که عملکرد الکتریکی مغز فقط در یک یا
چند ناحیه از مغز مختل شود و هو شیاری در این نوع از ت شن
از دسننت نمیرود .بعضننی محققان تش نن ایجاد شننده توسننط
اسنننتریکنین را به عنوان مدل تشنننن مقاوم به درمان معرفی
کردهاند [ .]61-63به نظر میر سد که درمان ترکیبی داروهای
ضنندصننرعی با ویتامینها ،نقش مؤثرتری در کنترل تشننن ها
داشته باشد و نیز از عوارض سوء ناشی از م رف دوز زیاد دارو
جلوگیری به عمل آورد [ .]3از آنجایی که در مطالعات دیگران
از دوزهای باتی والپروات سنندیم و ویتامینها اسننتفاده شننده
اسنننت ،لذا در این تحقیق میزان اثربخشنننی دوز کم والپروات
سدیم با ویتامینهای  Cو  Eرا در مدل ت شن القا شده تو سط
اسنننتریکنین  ،مدل تشننننجی م قاوم به در مان و مت فاوت با
گزارشهای ارائه شده در موش صحرایی بالغ بررسی کردیم.

روشهای درمانی دیگر مانند م رف آنتیاکسیدانتها ،میتواند
روشی مؤثر در کنترل صرعهای غیرقابل درمان باشد [.]3
تعادل بین اکسننیدانت و آنتیاکسننیدانتها ،یکی از عناص نر
مهم در حفظ هومئوسننن تازی بدن اسنننت .رادی کال های آزاد
مح نوتت جانبی متابولیسنم طبیعی بدن هسنتند که تو سط
جاروبگرهای آنزیمی و غیرآنزیمی از سننلول حذف میشننوند و
سلول را از آثار مخر رادیکالها حفاظت میکنند[ .]3افزایش
تولید رادیکالهای آزاد یا کاهش کارایی آنتیاک سیدانها سبب
ایجاد ا سترس اک سیداتیو می شود .رادیکالهای آزاد و در رﺃس
آنها ترکیننن نبات م شتق از اک سیژن فعال از مهمترین عوامل
شکلگیری ا سترس اک سیداتیو ه ستند .ا سترس اک سیداتیو در
ای جاد بسننن یاری از بی ماری های ع نننبی از قب یل آلزایمر،
پارکین سون ،صرع و ت شن نقش دارد [ .]3ت شن های طوتنی
سبب آزاد شدن رادیکالهای آزاد و مرگ نورونها می شود [،6
 .]7ب نابراین کاهش میزان ترکی بات اکسننن یداتیو و تقو یت
سننیسننتمهای حذفکننده این رادیکالها اهمیت بسننزایی در
بهبود این بیماری دارد [.]33-6 ،3
والپروات سدیم از جمله داروهای ضد صرعی ا ست که به
دلیل اینکه از طریق مکانیسنننمهای مختلفی عمل میکند ،در
کنترل انواع زیادی از ت شن ها مانند ت شن غایب ،میوکلونیک،
تونیک-کلونیک ،کانونی با یا بدون عمومی شننندن ثانویه نقش
دارد .والپروات باعث تقویت سی ستم مهاری گاباارژیک ،کاهش
فعالیت سنننیسنننتم تحریکی گلوتامات ارژیک ،مهار کانالهای
سندیم و کاهش متابولیسنم گلوکز میشنود اما عوارض جانبی
نا شی از م رف دوزهای بات و طوتنی مدت این دارو ،ا ستفاده
از آن را با نگرانی همراه کرده است [ .]33گزارشهای متناقضی
درباره اثر والپروات سدیم بر سیستم آنتیاکسیدانی وجود دارد.
مطالعه بیماران صننرعی تحت درمان با والپروات سنندیم نشننان
داده ا ست که والپروات باعث افزایش پراک سیدا سیون لیپیدی و
رادیکال های آزاد و کاهش فعالیت آنتیاکسنننیدان هایی مانند
آنزیم گلوتاتیون پراک سیداز می شود [ .]33-36 ،7اما همچنین
نشننان دادهاند که والپروات با مهار پراکسننیداسننیون لیپیدی از
مرگ سلولهای ق شر مغزی موش صحرایی در محیط ک شت
جلوگیری میکند[ ]33که نشنننان میدهد حفاظت نورون از
آ سیب اک سیداتیو یکی از مکانی سمهای عمل والپروات سدیم
است [.]3
مطالعات نشنننان دادهاند که میزان ویتامین ها در بیماران
مبتال به صرع کاهش مییابد [ .]36ویتامینها نقش مؤثری در
بهبود بیماریهای ع نننبی دارند [ .]37آنتیاکسنننیدانتهای
طبیعی مان ند وی تامین محلول در چربی ( Eآل فا توکوفرول) با

مواد و روش
در این مطالعة تجربی ،از موشهای صحرایی بالغ از نژاد ویستار
در محدودة وزنی  633±63گرم اسنننتفاده شننند .دمای محل
نگهداری  66±63و دورة رو شنایی روزانه بین ساعتهای  7تا
 33تنظیم شد .همة آزمایشها بین ساعتهای  33صبح تا 6
بعد از ظهر انجام شد .تمامی اصول د ستورالعمل کمیته اخالق
کار با حیوانات آزمایشگاهی گروه زیست شناسی دانشکدة علوم
دانشنننننگنناه شنننننهننینند چننمننران اهننواز شنننننمنناره
 EE/97.3.24.49755/scu.ac.irرعایت شد.
برای انجام این تحقیق داروهای والپروات سنندیم ( شننرکت
سیگما) ،ا ستریکنین ( سیگما) ،ویتامین  ( Cشرکت سیگما) و
ویتامین  ( Eشرکت ا سوه) به کار برده شد .والپروات سدیم با
دوزهای  333و  633میلیگرم بر کیلوگرم [ ،]63ویتامین  Cبا
دوز  633م یلی گرم بر کیلوگرم ،ویتننامین  Eبننا دوز 333
311
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میلیگرم بر کیلوگرم [ ]63و ا ستریکنین با دوز  1میلیگرم بر
کیلوگرم [ ]63در نرمال سنننالین حل شننند ند .اسنننتریکنین
بهصننورت زیرپوسننتی و بقیة داروها و سننالین بهصننورت درون
صفاقی تزریق شدند .در هر نوبت محلولها به صورت تازه تهیه
شدند.
گروههای مورد ا ستفاده در این آزمایش به شرح زیر بودند:
گروه شننناهد :در یافتکنندة سنننالین به میزان  3میلیلیتر بر
کیلوگرم ( ،)Vehicleگروه والپروات سدیم با دوز 333میلیگرم
بر ک ی لو گرم(  ،)VPA100گروه وا ل پروات سنننند یم بننا دوز
633میلیگرم برکیلوگرم ( ،)VPA200گروه ویتامین  Cبا دوز
 633میلی گرم بر کیلوگرم ( ،)VitC250گروه توﺃم والپروات
سنندیم و ویتامین  Cبه ترتیب با دوز  333و  633میلیگرم بر
کیلوگرم ( ،)VitC250.VPA100گروه وی تامین  Eبا دوز 333
میلیگرم بر کیلوگرم ( ،)VitE100گروه توﺃم والپروات سدیم و
و یتننا م ین  Eهر دو بننا دوز  333م ی لی گرم بر ک ی لو گرم
( .)VitE100.VPA100بهمنظور ایجاد تشن  ،نیم ساعت بعد از
تزریق سالین ،والپروات سدیم و ویتامینها ،محلول استریکنین
به حیوان تزریق شد .محلول استریکنین موجب ایجاد انقباضات
تونیک-کلونیک میشود و 333درصد حیوانات میمیرند .سپس
شناخ های تشنن شنامل مدت زمان تا شنروع تشنن  ،مدت
زمان تا مرگ طی  13دقیقه بعد از تزریق استریکنین ثبت شد.
برای برر سی آماری دادهها از روش آنالیز واریانس یکطرفه
و پسآزمون  LSDو با نرمافزار  SPSSن سخة  36ا ستفاده شد.
میانگین  ±خطای استاندارد دادهها با استفاده از نرمافزار اکسل
ن سخه  6333به صورت نمودار ن شان داده شده ا ست و اختالف
میانگینها با ( )p ≥3/33معنادار تلقی شد.

نتایج
نتای مطالعة حاضر نشان داد که تزریق درون صفاقی والپروات
سنندیم با دوز  333و  633میلیگرم بر کیلوگرم ،زمان شننروع
تشننن را به ترتیب با ( )p =3/331و ( )p=3/333و مدت زمان
تا مرگ را با ( )p=3/333و ( )p =3/363ن سبت به گروه شاهد
به طور مع نا داری به تأخیر اندا خت اما با دوز کمتر والپروات
سدیم برخالف حفاظت کامل با دوز حداکثر ،فقط 16در صد از
حیوانها زنده ماندند ( جدول  6و شکل .)3
تزریق درون صنننفاقی ویتامین  Cبا دوز  633میلیگرم بر
کیلوگرم بهصنننورت جداگانه و توﺃم با والپروات سننندیم ،زمان
شروع تشن را به ترتیب با ( )p =3/313و ( )p =3/333نسبت
به گروه شاهد به طور معناداری به تأخیر انداخت .بهرغم اینکه،
تزریق وی تامین  Cبه طور جدا گا نه تأثیری بر مدت ز مان تا
مرگ نداشننت و فقط 33درصنند موشها زنده ماندند اما تزریق
توﺃم ویتامین  Cبا والپروات سنندیم باعث افزایش معنادار مدت
زمان تا مرگ ن سبت به گروه شاهد شد ( )p =3/336و تعداد
37درصد موشها زنده ماندند ( جدول 6و شکل.)3
تزریق درون صنننفاقی ویتامین  Eبا دوز  333میلیگرم بر
کیلوگرم ،زمان شروع تشن و مدت زمان تا مرگ را نسبت به
گروه شاهد افزایش داد اما این تغییر معنیدار نبود و هیچکدام
از موشها زنده نماندند ( جدول و شنننکل 6و )3اما تزریق توﺃم
ویتامین  Eو والپروات سدیم با دوز  333میلیگرم بر کیلوگرم،
زمان شنننروع تشنننن ( ) p =3/363و مدت زمان تا مرگ
( ) p =3/333را نسنننبت به گروه شننناهد به طور معنیداری
افزایش داد و  66درصد موشها زنده ماندند ( جدول و شکل 6
و.)3

شکل  .3بررسی اثر ترکیبی والپروات سدیم و ویتامین  Cو Eبر مدت زمان تأخیر تا نخستین تشنج القا شده توسط استریکنین در موش صحرایی
بالغ ** ، *** .و * نشان دهندة تفاوت معنادار به ترتیب در سطح ( )p≤3/33( ، )p≤3/333و ( )p≤3/30با گروه شاهد (حالل) است (شاهد ،Vehicle:
والپروات سدیم  ،VPA:ویتامین  Eو  Vit E :Cو  .)VitCدادهها بهصورت میانگین ±خطای معیار نشان داده شدهاند.
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شکل  .3بررسی اثر ترکیبی والپروات سدیم و ویتامین  Cو  Eبر مدت زمان تا مرگ ناشی از تشنج القا شده توسط استریکنین در موش صحرایی
بالغ ** ، *** .و * نشان دهندة تفاوت معنادار به ترتیب در سطح ( )p≤3/33( ، )p≤3/333و ( )p≤3/30با گروه شاهد (حالل) است (شاهد ،Vehicle:
والپروات سدیم  ،VPA:ویتامین  Eو  Vit E :Cو  .)VitCدادهها بهصورت میانگین ±خطای معیار نشان داده شدهاند
جدول  .3میانگین زمان شروع تشنج و مدت زمان تا مرگ در گروههای شاهد ،والپروات سدیم و ویتامین  Eو  ** ،*** .Cو * نشان دهندة تفاوت
معنادار به ترتیب در سطح ( )p≤3/33( ، )p≤3/333و ( )p≤3/30با گروه شاهد است .دادهها بهصورت میانگین ±خطای معیار نشان داده شدهاند.

گروه

میانگین زمان شروع تشن

میانگین مدت زمان تا مرگ

شاهد (سالین)
والپروات سدیم ()333mg/kg
والپروات سدیم ()633mg/kg
ویتامین )633mg/kg( C
والپروات سدیم(+)333mg/kgویتامین C
ویتامین )333mg/kg( E
والپروات سدیم(+)333mg/kgویتامین E

611/37±33
673/16±33
***
363±137
*
373/67±66
***
133/73±36
363/67±11
*
31±633

666/13±13
173/667±11
***
3133
133/67±33
**
3373/616±66
363±133
***
3336/616±11

**

*

تغییرات معنی دار نبود ند و از مرگ ومیر موش ها جلوگیری
نکرد .اما کاربرد توﺃم دوز کم والپروات سدیم با ویتامین  Cو E
باعث افزایش معنیدار مدت زمان تأخیر تا اولین ت شن و مدت
زمان تا مرگ و افزایش میزان زنده ماندن تا  %66می شنننود
(جدول  6و شکل.)3
م طابق با ن تای حاضنننر خاویر و هم کاران ] [63گزارش
دادهاند که تزریق درون صننفاقی ویتامین  633( Cمیلیگرم بر
کیلوگرم) ،نیم ساعت قبل از القای ت شن با پیلوکارپین ،مدت
زمان تا نخسنننتین تشنننن را در موش صنننحرایی بالغ افزایش
میدهد و سنننبب افزایش فعالیت کاتالزی هیپوکامپ و کاهش

د .بحث
نتای آزمایش حاضنننر نشنننان داد که بهرغم اینکه دوز 333
والپروات سنندیم مدت زمان تأخیر تا شننروع تشننن و همچنین
مدت زمان تا مرگ را به طور معناداری نسننبت به گروه شنناهد
افزایش میدهد اما برخالف دوز  633فقط 16درصد از موشها
ز نده ما ند ند .همچنین تزریق وی تامین  Cبه تن هایی بر مدت
زمان تا مرگ افزایش معناداری ایجاد نکرد و فقط 33درصننند
موشها زنده ماندند .تزریق ویتامین  ،Eزمان شننروع تشننن و
مدت زمان تا مرگ را ن سبت به گروه شاهد افزایش داد اما این
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افزایش مدت زمان تا نخسنننتین تشنننن و کاهش مدت زمان
تشننن القا شننده توسننط پنتیلن تترازول در موشهای سننوری
[ گزارش دادند که63 ،7] همچنین سننوبانیک و همکاران.دارد
م رف داروهای ضد صرعی والپروات سدیم وکلوبازام همراه با
 پراک سیدا سیون لیپیدی را در،E آنتیاک سیدانی مانند ویتامین
.مغز موش بعد از شوک الکتریکی تشن زا کاهش میدهد
( ازآنجاییکه در آزمایش حا ضر از دوز کم والپروات سدیم
 اسنننتفادهE  وC میلیگرم بر کیلوگرم) همراه با ویتامین333
شنند و مدت زمان تا نخسننتین تشننن و مدت زمان تا مرگ به
 همچنین میزان مرگومیر موشها،طور معناداری افزایش یافت
، میتوان امیدوار بود که استفاده از دوز کمتر دارو،کاهش یافت
.عوارض جانبی آن را نیز به حداقل برساند

 همچنین.پراک سیدا سیون لیپیدها و کاهش مرگومیر می شود
سنننانتوس و همکاران مطالعات نشنننان دادهاند که تیمار موش
 نیم،) میلیگرم بر کیلوگرم633( C صننحرایی بالغ با ویتامین
 میزان سوپراک سید،ساعت قبل از القای ت شن با پیلوکارپین
دسنننمو تاز و کا تاتز هیپو کا مپ که یکی از کانون های مهم
 را افزایش میدهد و سبب کاهش پراکسیداسیون،تشن زا است
لیپیدها و محتوای نیتریت و کاهش تخریب هیپوکامپ می شود
[ گزارش داد ند که دوز67] همچنین آی لدز و هم کاران.]66[
 بر خالف دوزE  میلی گرم بر کیلوگرم وی تامین333  و133
 فرکانس تشننن القا شننده توسننط پنیسننیلین را کاهش،333
میدهد و فعالیت کاتاتزی هیپوکامپ را در موشهای صحرایی
 میلیگرم بر کیلوگرم در633  با دوزE تیمار شنننده با ویتامین
.]61 ،33[ ت شن القا شده تو سط پیلوکارپین افزایش مییابد
 از سد، بهعنوان دو آنتیاک سیدانت درونزاC  وE ویتامینهای
مغزی عبور میکنند و با تثبیت غشای سلولها و کاهش-خونی
پراک سیدا سیون لیپیدها از آ سیب مغز طی ت شن ها جلوگیری
میکنند و باعث حفاظت سنننیسنننتم اع نننا مرکزی در برابر
.]33[ دمیلینه شدن میشوند
مطالعات نشنان دادهاند که ترکیب داروهای ضند صنرعی و
 منطبق بر.ویتامین ها نقش مهمی در کنترل تشنننن ها دارند
[ نشننان دادهاند که13]  الحسننن و همکاران،نتای این آزمایش
 میلی گرم بر کیلوگرم) با والپروات133( C کاربرد وی تامین
 نقش مؤثری در، میلی گرم بر کیلوگرم633 سنننندیم با دوز

نتیجهگیری
 باعث افزایش فعالیت ضدت شنجی دوز کمE  وC ویتامینهای
والپروات سنندیم در موش صننحرایی در مدل تشننن القا شننده
.توسط استریکنین میشود

تشکر و قدردانی
تمامی ضننوابط منشننور اخالقی کار با حیوانات آزمایشننگاهی
) در روند اجرای آزمایشEE/97.3.24.49755/scu.ac.ir (شماره
 در آخر از معاونت آموزشی دانشگاه شهید چمران.رعایت شد
.اهواز برای حمایت این تحقیق تقدیر و تشکر میشود
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Investigation the effect of sodium valproate in the presence of vitamin C and E
on seizure induced by strychnine in adult rat
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Abstract
Background Epilepsy is one of the most common neurological
diseases. Taking high doses of some drugs leads to excessive free
radical's increase and brain damage. Therefore, in this study for better
control of seizure with less side effects, the effect of combine low
dose of sodium valproate with vitamin C and E on seizure induced by
strychnine in adult rat was evaluated.
Materials & Methods In this experimental study, 49 Wistar rats
were divided into 7 groups: sham (saline: 1 ml/kg(, sodium valproate
(100 or 200 mg/kg), Vitamin C (250 mg/kg), vitamin E (100 mg/kg)
and sodium valproate with vitamin C or vitamin E groups. For
induction of seizure, 30 min after intraperitoneal administration of
saline or drugs, strychnine was injected, subcutaneously. Then
convulsion onset time and death time and survival rate were recorded.
Results Sodium valproate with doses of 100 and 200 mg/kg delayed
the convulsion onset time and death time significantly compared to
the control group and the survival rate was 36% and 100%,
respectively. The combination of sodium valproate and vitamin C
significantly increased the time to start seizure (P=0.000) and death
(P=0.006) than the sham group and the survival rate was 57%. Also,
sodium valproate in the presence of vitamin E delayed the onset of
seizure (P=0.024) and the death time (P=0.000) compared to the
sham group significantly and 66% of the rats survived.
Conclusion The use of low dose of sodium valproate with vitamins
C or E increases the anticonvulsant activity of the drug.
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