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مقاله تحقیقی

Original Article

تأثیر تجویز حاد دوکوزاهگزانوئیک اسید به موشهای سوری مقاوم به داروهای
ضدصرع در مدل الکتریکی6Hz
ملیکا معزی فر 1،2محمد سیاح 1مرتضی زنده دل *2وهاب باباپور

2

 )۱گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی ،انستیتو پاستور ،تهران ،ایران
 )2گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(دریافت مقاله 24 :خرداد ماه  ،1396پذیرش نهایی 4 :شهریور ماه )1396

چکیده

زمینه مطالعه :بیماری صرع یک اختالل نورولوژیکی مزمن است که علیرغم کشف داروهای م ٔوثر ،هنوز بیش از %30از بیماران نسبت

به داروهای ضدصرع رایج مقاوم هستند .هدف :بررسی اثر تجویز حاد دوکوزاهگزانوئیک اسید ( )DHAدر پیشگیری از بروز مقاومت به داروهای
الموتریجین و فنیتوئین در مدل تشنجی  6Hz.در موش سوری نر .روش کار :ابتدا اثرات تجویز داخل بطن مغزی و خوراکی  DHAو داروها
بهصورت جداگانه بررسی شد سپس در گروههای تست داروی فنی توئین یا الموتریجین با دوز  25 mg/kgبه-صورت داخل صفاقی تزریق شدند.
در مورد فنیتوئین بعد از یک ساعت و  45دقیقه و در مورد الموتریجین بعد از  45دقیقه DHA ،با دوز  1 mMداخل بطن مغز موشها تزریق شد.
در گروههای شاهد حالل داروها یا حالل  DHAبه موشها تجویز گردید 15 .دقیقه بعد از تجویزداخل بطن مغزی  DHAیا حالل  DHAدر تمام
گروهها پروتکل 6Hzاجرا شد و رفتارهای تشنجی ثبت گردید .در گروههای تست خوراکی ابتدا داروی فنیتوئین یا الموتریجین با دوز 25 mg/kg
بهصورت داخل صفاقی تزریق شدند ،در مورد فنیتوئین بعد از یک ساعت و در مورد الموتریجین همزمان با تزریق دارو  DHAبا حجم0/1 ml
به موشها گاواژ شد و  1ساعت بعد از دریافت  DHAپروتکل  6Hzاعمال گردید .نتایج :تجویز حاد  DHAبهتنهایی بهصورت تزریق داخل بطن
مغز یا خوراکی تأثیری در مهار تشنجها نداشت .همراه شدن  DHAبا داروی الموتریجین یا فنیتوئین نیز نتوانست مقاومت به این داروها را مهار
کند .نتیجهگیری نهایی :تجویز حاد  DHAنمیتواند موجب مهار بروز مقاومت به داروهای الموتریجین و فنیتوئین در مدل  6Hzگردد .همچنین
مصرف تک دوز  DHAهمزمان با داروهای ضدصرع نیز تأثیری در مهار بروز مقاومت دارویی در بیماران مصروع دارای مقاومت دارویی ندارد.
واژههایکلیدی :دوکوزاهگزانوئیک اسید ،صرع مقاوم به دارو ،مدل  ،6Hzموش سوری

مقدمه

بیــــماری صرع نوعــی اختالل نورولوژیـــــکی مزمن بوده که به وســیله
تشنــجهای خودبهخـــودی برگشـتپذیر شناخته میشود و باعث اختالل
عملکــرد مغز میگردد ( .)19این بیماری  %1از جمعیت کل جهان را درگیر
کرده اســت ،اگرچه تشــنجهای صرعی تکرارشــونده عالمت بالینی این
بیماری است اما پروسه بیماری قبل از بروز اولین تشنج آغاز میگردد (.)11
در طول  3دهه گذشــته ،با معرفی بیش از  15داروی ضدصرع نسل سوم،
قدرت انتخاب فراوانی برای پزشکان و بیماران فراهم شده است .متاسفانه
علیرغم این پیشرفتها هنوز  %20-30بیماران به داروهای ضدصرع رایج
مقام هستند .مقاومت دارویی مشکل اصلی در کنترل این بیماری است که

مکانیســمهای آن هنوز کام ً
ال روشن نشــده است .چند فرضیه برای علت
مقاومت دارویی مطرح شــده که برخی از آنها دارای شــواهد مستدلتری
بوده اســت .مهمترین ایــن فرضیات فرضیه ناقــل دارو ()Transporter
میباشــد .خالصه این فرضیه این است که علیرغم وجود غلظت درمانی
داروی ضدصــرع در خــون ،دارو بهاندازه الزم در داخل ســلولهای مغزی
تجمــع نمییابد و این امر عدم کنترل تشــنجات را بهدنبال دارد .علت این
پدیده بیان بیش از حد ناقلی بنام گلیکوپروتئین Pا( )pg-pیاMultidrug
 )Resistance Protein (MDR1میباشد که دراندوتلیوم عروق مغزی

مستقر بوده و با صرف انرژی دارو را از داخل سلول عصبی به بیرون اخراج
میکنــد .به هــر حال هیچکــدام از فرضیههای مطرح شــده در این رابطه
نمیتواند ایجاد مقاومت دارویی در انســان را توضیح دهد و مجموعهای از
این عوامل مســئول بروز مقاومت دارویی هستند ()11؛ بنابراین ،بخشی از
تحقیقاتی که در این حوزه صورت میگیرد اســتفاده از داروها برای غلبه بر
مقاومت دارویی میباشد.
اسیدهای چرب غیراشــباع امگا Polyunsatyrated Fatty-n3( 3
 )acids, PUFAموجــود در غذاهــای دریایی و گیاهــان به عنوان مکمل
بــه همراه درمان دارویی در بیماران صرعی مطرح هســتند (PUFAs .)24
لیپیدهای مشــتق شده از رژیم غذایی هستند که بیش از یک پیوند دوگانه
داشته و برای رشد و عمل طبیعی مغز ضروری هستند 2 .گروه  PUFAsبه
نامهای گروه امگا  3وگروه امگا  6وجود دارد که اثرات ضدتشنجی آنها در
مدلهای مختلف حیوانی نشان داده شده است ( .)16اسیدهای چرب امگا
 3شــامل ایکوزاپنتانوئیک اسید ( )EPAو دوکوزاهگزانوئیک اسید ()DHA
میباشــند .از بین تمام ارگانهای بدن بعد از بافت چربی ،سیستم عصبی
مرکزی دارای بیشــترین محتوای چربی اســت .حــدوداً  %60از وزن ماده

خشک مغز از چربی تشکیل شــده که  %30آن  PUFAsهستند .برخالف
داروهای ضدصرع موجود PUFAs ،سوبسترای  MDR1نیستند .این پمپ
در سد خونی مغزی مستقر بوده و با اخراج فعاالنه دارو از مغز به داخل خون
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مانع از رسیدن دارو به غلظت درمانی در سلولهای عصبی شده و مقاومت

محدوده وزنی  20-30 gاســتفاده گردید .حیوانات از انســتیتو پاستور کرج

دارویی به داروهای ضدصرع را موجب میشود ( PUFAs-n3 .)20از طریق

تهیه شــدند و در قفسهای اســتاندارد با آب و غذای کافی و در شرایط 12

افزایش آستانه پتانسیل عمل و طوالنیتر کردن طول دوره تحریکناپذیری

ساعت روشنایی/تاریکی نگهداری میشدند و در گروههای  10تایی آزمایش

نورونها موجب اثر ضدتشنجی میشوند (.)2،16

قرار گرفتند .تمامی آزمایشــات بر اساس دستورالعمل کمیته اخالق کار با

 DHAفراوانتریــن  PUFAs-n3در مغز اســت .نورونها آنزیم الزم

حیوانات آزمایشگاهی انستیتو پاستور ایران مبنی بر استفاده از حداقل تعداد

برای ســنتز  DHAرا ندارند بنابراین این ماده باید بطور مســتقیم از رژیم

حیوانات و استفاده از روشهایی که منجر به کمترین میزان زجر میگردد،

غذایی به دست آید و یا در داخل بدن از آلفالینولئیک اسید ( )ALAدر کبد

صورت پذیرفت.

سنتز شود و به مغز منتقل گردد (.)17،18

مــواد و داروهای مورد اســتفاده و نحــوه تجویــز :دوکوزاهگزائنویک

پیشنهاد شده است که در صرع مقاوم به دارو احتما ً
ال نقص در بیوسنتز

اســید (( )DHAســاخت شــرکت ســیگما_آلدریچ) ابتــدا بــا

( DHAنقــص آنزیمــی) منجر به کاهش غلظت  DHAو فســفولیپیدها

هیدروکسیپروپیلبتاسیکلودکســترین ( )HPB( %40ســاخت شــرکت

میشود و در نهایت برروی پروتئینهای غشایی در سد خونی -مغزی تأثیر

ســیگما_آلدریچ) رقیق شــده و ســپس جهت تزریق به درون مغز (،)i.c.v

میگذارد .رژیم کتوژنیک میتواند منجر به افزایش غلظت استیل کوآنزیم

مایع مغزینخاعی سنتتیک (( )aCSFشرکت سیگما_آلدریچ) را به محلول

 Aو در نتیجه افزایش غلظت اســتیل کارنیتین شــود .که افزایش غلظت

حاوی ترکیــب  HPB- DHAاضافه کردیم به-طوریکه غلظت  HPBدر

اســتیل کارنیتین منجر به افزایش تولید  DHAمیشــود و این امر باعث

محلول نهایی به  %10میرسید DHA .و حالل آن به روش Haley and

تصحیح عمل فســفولیپیدها در مغز میشود ( .)9رژیم کتوژنیک یک رژیم

 McCormickبه داخل بطن جانبی مغز بهطور یکطرفه با کمک سرنگ

غذایــی با چربی بــاال ،پروتئین پایین و کربوهیدرات خیلی کم اســت ،که

هامیلتون تزریق شد ( .)8تزریق در فاصله  2 mmدر هر دو طرف از تقاطع

سالهای زیادی است برای درمان صرع مقاوم به دارو استفاده میشود (.)4

خط وسط ( )Midlineو خطی که در فاصله بین پایک قدامی گوشها رسم

مکانیسمهایی که این رژیم بر اساس آن عمل میکند کام ً
ال مشخص نیست

میشــود ،انجام میشد .محافظ یا کپ سرســوزن انسولین بهنحوی بریده

اما آنچه مسلم است این است که بعد از درمان با این رژیم سطح PUFA

میشــد که پس از قراردادان ســوزن در آن تنها  3/5 mmاز سوزن بیرون

در خــون و مغز افزایــش مییابد که نقش مهمی در تنظیم تحریکپذیری

میماند .ســپس ســرنگ هامیلتون را به سر ســوزن متصل کرده و 10 μl

نورونها از طریق تعدیل جریانهای سدیمی و کلسیمی دارند (.)23

از محلــول تزریق را بداخل آن میکشــیدیم .پس از وارد کردن ســوزن به

شــواهد محــدودی مبنی بــر جلوگیری از بــروز مقاومــت دارویی در

ناحیه مربوطه محلول در طی  2دقیقه بهداخل بطن جانبی تزریق میشــد.

دارودرمانی ســرطانها متعاقب اضافه کردن این روغنها به محیط کشت

جهت اطمینان از تخلیه کامل دارو بهدرون بطن جانبی ،پس از تزریق کامل

سلولهای سرطانی وجود دارد ( .)5،7مدل  6Hzتنها مدل حاد با القا تشنج

محلول سوزن متصل به سرنگ بهمدت یک دقیقه در سر حیوان نگهداشته

در حیوانات ســالم اســت که خصوصیات صرع لیمبیک انســان را تداعی

میشد.

میکند .این مدل یک مدل مناسب ،کاربردی و ارزان در بررسی تشنجهای

( DHAســاخت شــرکت  Bizenژاپن با غلظــت  )%97با حجم ml

مقاوم به داروســت .در این مدل پاسخ به دارو به شدت جریان بستگی دارد.

 0/1بهصورت خوراکی به موشها گاواژ شــد .به این منظور پشــت گردن

در شدت جریان  22 mAتمامی داروهای ضدصرع تست شده در این مدل

حیوان توســط دو انگشت شست و سبابه گرفته شد و دم حیوان نیز توسط

از جمله فنی-توئین و الموتریجین اثرات ضدتشنجی خود را حفظ میکنند

دو انگشــت دیگر مقید گردید و لوله مخصوص گاواژ به موازات کام موش

اما زمانیکه شدت جریان  44 mAافزایش مییابد اکثر داروها اثرات ضد-

به آرامی بهطرف مری رانده شــد .در صورت قرارگیری لوله گاواژ در محل

تشنجی خود را از دست میدهند به جز لواتیراستام (با دوز باال) ،والپروات و

صحیح خود ،مشاهده میشود که حیوان به راحتی نفس میکشد .باید توجه

داروهای ضدصرع نسل جدید مانند رتیگابین ،بریواراستام و به این ترتیب

داشــت که قرارگیری ســر به طرف باال ،خطر ورود لوله گاواژ به نای را به

مقاومت دارویی بروز میکند (.)10،13

حداقل میرساند.

در مطالعه حاضر اثر تجویز حاد  DHAدر پیشگیری از بروز مقاومت به

فنیتوئین سدیم (( )PHTتهیه شده از شرکت دارویی لقمان) در حالل

داروهای الموتریجین و فنیتوئین در مدل تشــنجی  6Hzدر موش سوری

آب مقطر حل شد .سدیم والپروات (( )VPAتهیه شده از شرکت داروسازی

بررسی شد.

دارو پخــش) در حالل آب مقطر حل گردیــد و الموتریجین (( )LTGتهیه

مواد و روش کار
حیوانــات :در ایــن مطالعه از موشهای ســوری نر نــژاد  NMRIدر

شده از شرکت داروسازی داروپخش) در حالل حاوی اتانول  %96گر م شده
( ،)%10پروپیلن گلیکول (ساخت شرکت شیمیایی و دارویی باران)( )%40و
نرمال سالین( )%50حل شد .تمامی این داروها با حجم  0/1 mlبه ازای هر

تأثیر تجویز حاد  DHAبه موشهای سوری مقاوم به صرع

 10 gوزن بــدن بهصورت تزریق داخل صفاقی( )i.pتجویز شــدند .تمامی
داروها روزانه بهصورت تازه تهیه میشدند.
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تشنجی ثبت گردید.
گــروه تجویز همزمــان  DHAو  :PHTدر این گروه ابتدا  PHTبا دوز

القاء تشــنج توســط مدل الکتریکــی  :6Hzبرای القا ایــن مدل ابتدا

 25 mg/kgبه روش  i.pتزریق شد و پس از  1ساعت و  45دقیقه DHA

بیحسکننده موضعی تتراکائین هیدروکلراید ( %1تهیه شــده از شــرکت

با دوز  ).i.c.v( 1 mMتجویز شــد  15دقیقه بعد تحریک الکتریکی 6Hz

سینادارو) در قرنیه موشها ریخته میشود .به منظور ایجاد ارتباط الکتریکی

اعمال گردید و میزان بروز تشنج ثبت شد.

بهتر الکترودها درســت قبل از تحریک با محلول ســالین خیس میشوند.

گروه تجویز همزمــان  DHAو حالل  :PHTدر این گروه ابتدا حالل

تشــنجهای ســایکوموتور ( )Psychomotorاز طریــق تحریک قرنیه با

 PHTبا روش  .i.pتزریق شد و پس از  1ساعت و  45دقیقه  DHAبا دوز

مشخصات امواج تحریکی قطاری با پهنای پالس  ،0/2 msفرکانس ،6Hz

 1 mMبه صورت  .i.c.vتزریق شد و پس از  15دقیقه تحریک الکتریکی

مدت تحریک  3ثانیه و شــدت جریان  44 mAبا اســتفاده از استیموالتور

 6Hzاعمال گردید و میزان بروز تشنج ثبت شد.

القا میشود .عالئم تشنج به شــکل حرکت جهشی دستها (Forelimb

گروه تجویز همزمان حــال  DHAو  :PHTدر این گروه ابتدا PHT

 ،)Clonusحالــت کرخــی ( ،)Stunتکان دادن ســبیلها (Twitching

با دوز  25 mg/kgبصورت  .i.pتزریق شــد و پس از  1ســاعت و  45دقیقه

 )of Vibrrisaeو قــرار گرفتن حالت عمــودی دم ( )Straub Tailظاهر

 HPBبا روش  .i.c.vتزریق شد و پس از  15دقیقه تحریک الکتریکی 6Hz

میشوند که حداقل  10ثانیه طول میکشند .حیوانات پس از اتمام تشنج به

اعمال گردید و میزان بروز تشنج ثبت شد.

حالت طبیعی برمیگردند (.)1

گروه تجویز همزمان حــال  DHAو حالل  :PHTدر این گروه ابتدا

گروههای آزمایش :در این مطالعه  25گروه آزمایشــی تعریف شد که

حالل  PHTبهصورت  .i.pتزریق شد و پس از  1ساعت و  45دقیقه HPB

 19گروه  DHAرا به روش  i.c.vو  6گروه با روش خوراکی دریافت کردند.

با روش  .i.c.vتزریق شد و پس از  15دقیقه تحریک الکتریکی  6Hzاعمال

گروه کنترل :در این گروه فقط تحریک الکتریکی  6Hzاعمال شــد و
بروز یا عدم بروز تشنج ثبت گردید.

گردید و میزان بروز تشنج ثبت شد.
گــروه تجویز همزمــان  DHAو  :LTGدر این گروه ابتدا  LTGبا دوز

گروه کنترل مثبت :در این گروه دوزهای مختلف والپروات سدیم (mg/

 25 mg/kgبــه روش  i.pتزریــق شــد و پس از  1ســاعت  DHAبا دوز

150 kgو  )300یا حالل آن به روش  i.pتزریق شد و  15دقیقه بعد تحریک

 mM1بهصورت  .i.c.vتجویز شد و  15دقیقه بعد تحریک الکتریکی 6Hz

الکتریکی  6Hzاعمال گردید.

اعمال گردید و میزان بروز تشنج ثبت شد.

گروه کنترل منفــی :در این گروه حالل  :DHAبه روش  .i.c.vتزریق

گروه تجویز همزمــان  DHAو حالل  :LTGدر این گروه ابتدا حالل

شــد و پس از 15دقیقه پروتکل  6Hzاجرا گردید و میزان بروز تشــنج ثبت

 LTGبهصورت  .i.pتزریق شد و پس از  45دقیقه  DHAبا دوز  1 mMبا

گردید.

روش  .i.c.vتجویز شد و پس از  15دقیقه تحریک الکتریکی  6Hzاعمال

گــروه تزریــق  :i.c.v. DHAدر ایــن گروه دوزهــای مختلف DHA

گردید و میزان بروز تشنج ثبت شد.

 (mM1و  )0/03 Mبه روش  .i.c.vتزریق شد .در زمان پانزده دقیقه پس

گروه تجویز همزمان حالل  DHAو  :LTGدر این گروه ابتدا  LTGبا

از تزریق  ،DHAتحریک الکتریکی  6Hzاعمال گردید و بروز یا عدم بروز

دوز  25 mg/kgبصورت  .i.pتزریق شد و پس از  1ساعت  HPBبا روش

تشنج ثبت شد .این زمان بر اساس مطالعات قبلی به عنوان پیک اثر DHA

 .i.c.vتزریق شد و پس از  15دقیقه تحریک الکتریکی  6Hzاعمال گردید

مطرح میباشد (.)6

و میزان بروز تشنج ثبت شد.

گــروه دریافت کننده  :PHTدر ایــن گروه  PHTبا دوز  25 mg/kgبه

گروه تجویز همزمان حــال  DHAو حالل  :LTGدر این گروه ابتدا

روش  i.pتزریق شــد و پس از گذشــت  2ساعت تحریک الکتریکی 6Hz

حالل  LTGبهصورت  .i.pتزریق شــد و پس از  1ســاعت  HPBبا روش

اعمال گردید و میزان بروز تشنج ثبت شد (این زمان پیک اثر دارو میباشد)

 .i.c.vتزریق شد و پس از  15دقیقه تحریک الکتریکی  6Hzاعمال گردید

(.)1

و میزان بروز تشنج ثبت شد.
گــروه دریافت کننده  :LTGدر این گــروه  LTGبا دوز  25 mg/kgبه

گــروه تجویز خوراکــی :DHAدر ایــن گروه  DHAبــا غلظت %97

روش  i.pتزریق شــد و پس از گذشت  1ساعت تحریک الکتریکی 6Hz

بهمیــزان  0/1 mlبا روش گاواژ به موشها خورانده شــد و  1ســاعت بعد

اعمال گردید و میزان بروز تشنج ثبت شد (این زمان پیک اثر دارو میباشد)

تحریک الکتریکی  6Hzاعمال گردید و عالئم تشنجی ثبت شد.
گروه تجویز خوراکی روغن کنجد :در این گروه روغن کنجد به میزان

(.)1
در دو گروه دیگر نیز حالل  LTGو  PHTتزریق شد و بهترتیب بعد از
گذشــت  1ساعت و  2ساعت تحریک الکتریکی  6Hzاعمال شد و عالئم

 0/1 mlبــا روش گاواژ به موشها خورانده شــد و  1ســاعت بعد تحریک
الکتریکی  6Hzاعمال گردید و عالئم تشنجی ثبت شد.

مجله تحقیقات دامپزشکی ،دوره  ،72شماره 1396 ،4
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جدول  .1اثر تزریق داخل بطنی مغزی دوکزاهگزانوئیک اسید به تنهایی و بهمراه الموتریجین یا فنی توئین در مدل صرعی  -6هرتز.
تعداد حیواناتی که عالئم تشنج نشان دادهاند تعداد کل
حیوانات ()10

میزان بروز تشنج ()%

گروه
کنترل

10

100

والپروات سدیم ()300 mg/kg

0

0

والپروات سدیم ()150 mg/kg

2

20

حالل والپروات سدیم

10

100

(1 mM) DHA

9

90

(0/03 M) DHA

9

90

فنی ِ
توئین()25 mg/kg

9

90

9

90

حالل DHA

حالل فنیتوئین

10

100

الموتریجین ()25 mg/kg

7

70

حالل الموتریجین

8

80

 + DHAفنیتوئین

9

90

 + DHAحالل فنیتوئین

8

80

10

100

حالل  + DHAحالل فنیتوئین

10

100

الموتریجینDHA +ا()25 mg/kg

9

90

حالل الموتریجین DHA +

9

90

الموتریجین +حالل DHAا()25 mg/kg

8

80

حالل الموتریجین  +حالل DHA

9

90

حالل  + DHAفنی ِ
توئین ()25 mg/kg

p<0/05

p Value

جدول  .2اثر تجویز خوراکی دوکزاهگزانوئیک اسید به تنهایی و بهمراه الموتریجین یا فنی توئین در مدل صرعی  -6هرتز.
گروه

تعداد حیواناتی که عالئم تشنج نشان دادهاند تعداد کل
حیوانات ()10

میزان بروز تشنج ()%

 DHAخوراکی

9

90

روغن کنجد

10

100

 + DHAفنیتوئین()25mg/kg

8

80

 + DHAالموتریجین()25mg/kg

9

90

روغن کنجد  +فنیتوئین()25mg/kg

10

100

روغن کنجد  +الموتریجین()25mg/kg

10

100

p Value

گــروه تجویز همزمــان  DHAخوراکــی و  :PHTدر این گــروه ابتدا
داروی  PHTبا دوز  25 mg/kgبهصورت  .i.pتجویز شد و یک ساعت بعد
ازتزریق دارو  DHAبا روش گاواژ به موشها خورانده شد و پس از  1ساعت
تحریک الکتریکی  6Hzاعمال گردید.
گروه تجویز همزمان  DHAخوراکی و  :LTGدر این گروه ابتدا داروی

p<0/05

تشــنجات ناشی از مدل  6Hzتوسط آزمون دقیق فیشر انجام شد .در تمام
آنالیزها  pکمتر از  0/05مالک تفاوت معنیداری آماری در نظر گرفته شد.

نتایج
برطبق نتایج بهدست آمده از مطالعه حاضر داروی والپروات سدیم با دوز

 LTGبا دوز  25 mg/kgبهصورت  .i.pتجویز شد و همزمان با تزریق دارو

باال در مدل الکتریکی  6Hzمقاوم بهدرمان در کنترل تشــنجها م ٔوثر است

تحریک الکتریکی  6Hzاعمال گردیــد .در گروه-های کنترل موشها به

مقــاوم بهدرمان را در این مــدل مهار کنند (( )p>0/05جدول .)1در تجویز

 DHAبا روش گاواژ به موشها خورانده شــد و پس از گذشــت  1ســاعت
جای  DHAروغن کنجد دریافت کردند.
آنالیز آماری :مقایســه درصــد اثرات مهاری داروهــا و  DHAبر بروز

( )p<0/05امــا داروهای فنیتوئین و الموتریجین نمیتوانند تشــنجهای
حاد  DHAبهتنهایی با دوزهای مختلف بهصورت داخل مغزی در مقایسه با

تجویز  HPBاثری در مهار تشنجهای مقاوم دیده نشد ( .)p>0/05از طرفی

تأثیر تجویز حاد  DHAبه موشهای سوری مقاوم به صرع

تجویز حاد DHAهمراه با داروی فنیتوئین یا الموتریجین نیز نتوانســت
تشنجهای مقاوم به این داروها را مهار کند (()p>0/05جدول .)1
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در مطالعه  Tahaو همکاران در سال  2010تجویز دوز  400از DHA
بصورت زیرجلدی درســت یک ســاعت قبل از تزریــق  PTZباعث تأخیر

در گروههای خوراکی نیز تجویز  DHAبهتنهایی در مقایسه با گروهی

تشنجهای حاصل از  PTZشد ( )18که انتخاب مدت زمان یک ساعت بعد از

کــه روغن کنجــد دریافت کردند در مهار بروز تشــنج اثر مهاری نداشــت

تجویز خوراکی در مطالعه حاضر نیز بر این اساس میباشد .در مطالعه حاضر

( .)p>0/05همچنین همراه شــدن  DHAبا داروهای ضدصرع فنیتوئین

تجویز حاد  DHAاز طریق خوراکی تأثیری در مهار تشــنجها نداشــت که

یا الموتریجین نیز نتوانست میزان تشنجهای مقاوم به این داروها را کاهش

بالفاصله بعد از تجویز خوراکی است که بدین ترتیب  DHAنمیتواند اثر

دهد (()p>0/05جدول .)2

بحث
در این پژوهش تأثیر تجویز حاد  DHAدر غلبه بر صرع مقاوم به درمان
در مدل الکتریکی  6Hzدر موش ســوری مورد بررسی قرار گرفته است .بر
اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر تجویز حاد  DHAبه تنهایی و یا همراه
ی فنیتوئین یا الموتریجین در مدل الکتریکی  6Hzمقاوم به درمان
با دارو 
نمیتواند تشــنجهای مقاوم به درمان را مهار کند ( .)p>0/05این مطالعه
اولین مطالعه انجام شده با استفاده از  DHAخالص در کنترل صرع مقاوم
به درمان میباشد.
اســیدهای چرب غیراشــباع شــامل امــگا  EPA( 3و  ،)DHAامگا 6
(اســیدلینولئیک و اسید آراشــیدونیک) به میزان بسیار باالیی در مغز وجود
دارند .در انسان مصرف اسیدهای چرب غیراشباع امگا  3که بهطور معمول
در ماهی و روغن ماهی یافت میشود نهتنها به رشد مغز کمک میکند بلکه
ریسک بیماریهای سیستم عصبی مرکزی از جمله صرع را کاهش میدهد
( .)14همچنین امگا  3آریتمی قلبی و مرگ ناگهانی را کاهش میدهد و در
بیمارانی با تشنج مقاوم اثرات ضدتشنجی دارد (.)24
مدل  6Hzمدل تشــنجات لیمبیک است و با صرع بالینی تشنجهای
جزئی در انسان مطابقت دارد و برخالف سایر مدلهای حاد از جمله MES
و  PTZمدل مناســبی برای آزمایشــات صرع مقاوم بهدرمان است ( .)1در
مدل الکتریکی  6Hzالگوی فعال شدن نورونها با آنچه که در مدل PTZ
و  MESوجود دارد متفاوت اســت ( )15و با افزایش شــدت جریان به mA
 44نواحی بزرگتری از مغز درگیر میشــوند و داروهایی همچون فنیتوئین
و الموتریجین که در شــدت جریــان  22 mAم ٔوثرند اثر خود را از دســت

میدهند و صرع مقاوم بروز میکند (.)1

در مطالعه حاضر داروی والپروات سدیم با دوز باال برای موشها تجویز
شــد که بعد از تحریک الکتریکی  6Hzتوانســت عالئم را مهار کند که با
نتایج  Bartonو همکاران در سال  2001یکسان میباشد.
در پژوهــش حاضر تجویز  DHAبــه دو طریق خوراکی و داخل بطن
مغز و بر اســاس دوزهای بدســت آمده از مطالعات قبلی ( )6 ,3انجام شد و
به منظور مشــاهده اثر خود مولکول  DHAتا قبل از متابولیزه شدن مدت
کوتاهــی پس از تجویز ( 15دقیقه در مــدل  ).i.c.vمدل صرعی  6Hzالقا
گردید.

احتما ً
ال به علت گیرافتادن  DHAتوســط شیلومیکرون و  LDLدر پالسما
خــود را اعمــال کند و حدود یک هفته زمان الزم اســت که فرم آزاد آن در
خون دیده شــود یعنی تا زمانیکه شیلومیکرونها و  LDLاز  DHAاشباع
شوند(.)18
عدم مشــاهده تأثیر  DHAبرای غلبه بر صرع مقاوم به درمان در این
مطالعه ،مشابه مطالعه  Willisو همکاران در سال  2009میباشد که تأثیر
ضدصرعی ترکیب  DHAو  EPAبر صرع القا شــده توســط مدل  6Hzدر
موش سوری بررسی شد .آنها شدت جریان را تا  32 mAافزایش دادند اما
هیچگونه اثر محافظتی مشاهده نکردندکه ممکن است به علت نحوه تجویز
این ترکیب باشد که بهصورت پلت از طریق ترکیب با غذای موشها بوده
اســت و غلظت درمانی الزم را ایجاد نکرده اســت اما در مطالعه حاضر نیز
غلظت مناسب  DHAنتوانست تشنجهای مقاوم را مهار کند (.)22
البته چنین اثری در مطالعات بالینی نیز گزارش شده است اما بهطور
کلــی در مطالعات بالینی نتایج در صرع مقاوم بهدرمان متفاوت بوده اســت
کــه میتواند به علت مصرف ترکیب  DHAو  EPAباشــد که اگر DHA
بهصورت خالص اســتفاده میشــد ممکن بــود نتایج متفاوتی میداشــت
همچنین در این مطالعات تعداد بیماران مورد مطالعه کم بوده است و مالک
صرع مقاوم مالک ثابت و مشخصی نبوده است ( .)2،24گاوزن و همکاران
در ســال  2015نتیجــه گرفتهاند که تجویز  DHAبــه تنهایی یا همراه با
داروی فنی-توئیــن هیچگونه اثری در مهار تشــنجهای صرعی حاصل از
مدل  ،MESکه همانند مدل  6Hzیک مدل صرعی حاد است ،نداشت اما
دارای اثرات وابسته به دوز در مهار تشنجات کلونیک ناشی از  PTZاست
()6؛ همچنین  Voskuylو همکاران نیز در ســال  1998نتایج مشابهی را
در ســایر مدلهای حیوانی با اســتفاده از  DHAو  EPAگرفتهاند .در مدل
الکتریکی  6Hzالگوی فعال شــدن نورونها با آنچــه که در مدل  PTZو
 MESوجــود دارد متفاوت اســت ( )15و با افزایش شــدت جریان به mA
 44نواحی بزرگتری از مغز درگیر میشــوند و داروهایی همچون فنیتوئین
و الموتریجین که در شــدت جریــان  22 mAم ٔوثرند اثر خود را از دســت

میدهند ( .)1داروی ضدصرع فنیتوئین و الموتریجین کانالهای وابسته به
ولتاژ سدیمی را مسدود میکنند (.)12
الموتریجین همچنین میزان میانجــی تحریکی گلوتامات را کاهش
میدهد و از این طریق بهطور قوی تشــنجات حاصــل از مدل  6Hzمهار
میکنند DHA .نیز همانند فنیتوئین و الموتریجین قادر به مهار کانالهای

1396 ،4  شماره،72  دوره،مجله تحقیقات دامپزشکی
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Abstract:

BACKGROUND: Epilepsy is a chronic neurological disorder. Despite discovery of effective antiepileptic drugs (AEDs), more than 30% of patients are still resistant to AEDs.
OBJECTIVES: Evaluation of the effect of acute administration of Docosahexaenoic acid
(DHA) in mice resistant to antiepileptic drugs in 6Hz model of epilepsy. METHODS: At
first intracerebroventricular (i.c.v) injection and oral consumption of DHA alone and intrapritoneal (i.p.) injection of drugs in separate groups were evaluated. In test groups LTG
25 mg/kg or PHT 25mg/kg were injected i.p. 105 min after injection of PHT, 45 min after
injection of LTG, DHA (1mM) was injected i.c.v. In control groups drugs solvent or DHA
solvent was injected DHA. 15 min after injection of DHA or DHA solvent, in all groups 6
Hz stimulation was exerted and occurrence of limbic seizures was registered. In oral test
groups PHT 25 mg/kg or LTG 25 mg/kg was injected i.p. 60 min after injection of PHT
and simultaneous injection of LTG, DHA (0.1 ml) was gavaged. 60 minutes after injection
of DHA 6 Hz stimulation was exerted. RESULTS: Acute administration of DHA alone via
i.c.v injection or oral gavage had no protective effect on inhibiting seizures. Administration of DHA with LTG or PHT also could not inhibit drug resistance. 6-Hz seizures when
administered chronically. However, chronically administered DHA inhibited limbic seizures resistant to LTG and PHT. CONCLUSIONS: Acute administration of DHA could not
inhibit resistance to LTG and phenytoin in 6-Hz model of epilepsy. Also, consumption of
single dose of DHA with anticonvulsant drugs does not have any effect on prevention of
drug resistance in epileptic patients.
Keyword: Docosahexaenoic acid, drug resistant epilepsy, 6-Hz model, mice

Figure Legends and Table Captions
Table 1. Effect of acute i.c.v injection of DHA with and without Lamotrigine or Phenytoin on 6Hz model of epilepsy.
Table 2. Effect of acute oral administration of DHA alone and with Lamotrigine or Phenytoin on 6Hz model of epilepsy.
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