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Abstract: 
 

Background: L-carnitine, as an endogenous compound, has paradoxical effects on seizures. 

This study aimed to evaluate the effect of acute administration of L-carnitine alone or 

combination with sodium valproate on pentylenetetrazole (PTZ) induced myoclonic and tonic 

seizure thresholds in mice. 

Materials and Methods: In this study, 64 male NMRI mice (25-30 g) were divided into 8 

groups (8 animals in each group). Normal saline (as solvent), L-carnitine (50, 100, 150 and 

200 mg/kg), sodium valproate (50 and 150 mg/kg) and combination of the ineffective doses 

of L-carnitine/sodium valproate (100.50 mg/kg) were administered by gavage. L-carnitine and 

sodium valproate were administrated 4 and 2 hours before seizure induction, respectively. 

Intravenous infusion of PTZ was used to induce seizure induction. All data were analyzed 

using a one-way analysis of variance (ANOVA) via SPSS version 21.0 software. 

Results: The results showed that L-carnitine at doses of 150 and 200 mg/kg significantly 

increased the threshold of myoclonic and tonic seizures compared to the control group 

(P<0.01). Also, combination of the L-carnitine/sodium valproate significantly increased the 

threshold for tonic seizures compared to the ineffective dose of sodium valproate (P=0.007). 

Conclusion: The results of this study showed that acute administration of L-carnitine 

increases the threshold of myoclonic and tonic seizures. Co-administration of L-carnitine with 

sodium valproate significantly increases the threshold for tonic seizures, also. This may be due 

to changes in the metabolism of sodium valproate. 
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 مقدمه

 ،بعد از سردرد یاختالالت عصب ینتریعاز شا یکی ،صرع

 حدود یکو شود یمحسوب م یمرآلزا یماریو ب یسکته مغز

 هر و هافرهنگ ،تمامی نژادها و ها در سراسر دنیادرصد از انسان

به حمالت  ،صرع. [1،2] برنددو جنس و تمامی سنین از آن رنج می

 یکیالکتر یهتخل یو به معنا شودی)تشنجات( عودکننده اطالق م

مدت و کوتاه محدوده در هماهنگ یا و همزمان ،یاگهانن ،شدید

که موجب اختالل در است  یمغز یهانورونقابل تکرار 

ناشی از عدم تعادل در مهار و تحریک  گردد وعملکردهای مغز می

 ؛[4] بالینی صرع است ترین تظاهرمهم ،تشنج .[3] باشدمغز می

 .استکنترل تشنج  ،مبتال به صرع یماراندر ب یهلهدف اوّ ینبنابرا
 

 پزشكي علوم دانشگاه ،كمیته تحقیقات فیزیولوژي ،ارشد كارشناسي دانشجوي. 1

 ایران ،كاشان ،كاشان

، كاشان ،كاشان پزشكي علوم دانشگاه ،فیزیولوژي تحقیقات مركز ،دانشیار. 2

 ایران

 نشانی نویسنده مسؤول:  *

 فیزیولوژي گروه ،پزشكي دانشكده ،كاشان پزشكي علوم نشگاهدا

 031 55541112 دورنویس:                               031 055540021 تلفن:

               heydariazh@gmail.com  پست الکترونيک:

  4/9/1399 تاریخ پذیرش نهایی:                           15/5/1399 :تاریخ دریافت

 L مرویزدو ا یدارا و یزینل ینهآمیداز مشتقات اس یکی یتینکارنال

ماده در  ین. ادارد یکیمتابول یتآن فعال  Lاست که فقط نوع D و

د افرا .[5] شودیم هساختمرحله  5 یدر طو  یزینل ینهآمیداس بدن از

 یوانیمحصوالت ح یمتنوع که محتو ییغذا یهایمرژ دارای

 یهایمرژافراد دارای  وگرم یلیم 180تا  60روزانه  ،هستند

دریافت  کارنیتینالگرم یلیم 12تا  10حدود  طفق یخواریسبز

 ،شودیدر بدن ساخته م یبترک ینکه ا ییجااز آن یول ؛کنندمی

 یناز نظر کمبود ا یمشکل یزن یخواریسبز یهایمرژ دارایافراد 

 Organic کارنیتین از طریق ناقل کاتیونی ال .[6] ماده ندارند

cation /carnitine transporter N2 (OCTN2)   از سد

مختلف  یهاجنبه یدارا یتینکارنال .[7]د کنخونی مغزی عبور می

از جمله مشارکت در  ؛باشدیم یولوژیکو ب یکفارماکولوژ

 یسممتابول یمتنظ ،[8،9] یرچرب بلندزنج یهایداس یداسیونبتااکس

ساز و یشعنوان پبهنیز آ و یمکوانزیلاست یددر تول یعگلوکز با تسر

 ماندر زمینهجهت در ینبه هم .[10،11] ینکولیلاست یستآگون

 یتینکارن. الاست قرار گرفته یها مورد بررسیماریاز ب یاریبس

 یقیتزردر نوع و عنوان مکمل به یخوراک یصورت دوزهابه

، [12]حاد و مزمن  یعروق - یکالت قلبدر درمان مشعنوان دارو به

 یبرخ یفتخف، [15] یدزا ،[14] آترواسکلروز، [13]ی صدر یننژآ

 خالصه:

کارنیتین بررسی اثر تجویز حاد ال ،هدف از این مطالعه .داردزا، اثرات متناقضی بر تشنج عنوان یک ترکیب درونکارنیتین بهال سابقه و هدف:

 در موش سوری بود. (PTZ)نیک و تونیک ناشی از پنتیلن تترازول میوکلوبا سدیم والپروات بر آستانه تشنجات  یا ترکیب ییتنهابه

 .حیوان در هر گروه( تقسیم شدند 8گروه ) 8به گرمNMRI (30-25 )موش سوری نر نژاد  64 ،در این مطالعه ها:مواد و روش

( کیلوگرم بر گرممیلی 150و  50) والپروات سدیم ،(کیلوگرم بر گرممیلی 200 و 150 ،100 ،50) کارنیتینال ،(الحلّعنوان به) سالیننرمال

 دیمو س کارنیتینال. شدند تجویز گاواژ گرم بر کیلوگرم( از طریقمیلی 100/50) والپروات دیم/ س کارنیتینال ثرؤغیرم دوز ترکیبو 

همه . شد استفاده تشنج یالقا برای PTZ وریدی داخل انفوزیون ازدند. گردیتشنج تجویز  یساعت قبل از القا 2و  4به ترتیب والپروات 

 .ندگرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد 21 نسخه SPSS افزارنرم و طرفهیک واریانس تحلیل آزمون از استفاده با هاداده

تونیک را نسبت به گروه  آستانه تشنج میوکلونیک و ،کیلوگرم گرم برمیلی 200و  150های غلظت در کارنیتینال که ها نشان دادیافته نتایج:

تونیک را در مقایسه با  آستانه تشنجسدیم والپروات /  نیکارنیتالترکیب همچنین (. >01/0Pد )هدمیداری افزایش صورت معنیهکنترل ب

 (.=007/0Pداری افزایش داد )یطور معنهسدیم والپروات ب ثرؤدوز غیرم

گردد. همچنین موجب افزایش آستانه تشنج میوکلونیک و تونیک می ،کارنیتینتجویز حاد الکه ن مطالعه نشان داد نتایج ای گیری:نتیجه

ایجاد تواند درنتیجه که میشود دار آستانه تشنج تونیک میسدیم والپروات نیز موجب افزایش معنی /کارنیتین الدوزهای غیرمؤثر ترکیب 

 وات باشد. تغییر در متابولیسم سدیم والپر

 موش سوری ع، تشنج، صر، پنتیلن تترازول، سدیم والپروات ،کارنیتینال واژگان کلیدی:

 592-600 صفحات ،1399اسفند -بهمن ،6 شماره چهارم، و بیست دوره فیض، پژوهشی - علمی نامهماه دو                                                         
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 دارای بیماران بهبود ،[16] یدرمانیمیاز عوارض سرطان و ش

نوع دو و  یابتد ،همودیالیز با درمان تحت یا و کلیهمزمن  نارسایی

مورد استفاده و  [17،18] یادگیریدر بهبود حافظه و همچنین 

عنوان دارو یدی بهداخل ور یتینکارناز ال .قرار گرفته است یبررس

 .[19،20] شودمیاستفاده  آن یهو ثانو یهلدرمان کمبود اوّ یبرا

منظور کنترل های متفاوت بهبا مکانیسم یتاکنون داروهای متعدد

استفاده  اما ؛[21-23] اندحمالت تشنجی ناشی از صرع معرفی شده

ز جمله اختالل ا مزمن و حاد یعوارض جانبدارای داروها  یناز ا

. هرچند داروهای جدید [24،25] دباشمی یادگیریدر حافظه و 

اما  ،ضدصرع دارای عوارض جانبی حاد و مزمن کمتری هستند

درصد از بیماران ایجاد  30تغییری در عدم پاسخ به درمان در 

رنج  های ناگهانیو همچنان این افراد از تشنج [26،27] اندنکرده

 و عوارض و صرع بروز باالی احتمال به توجه با رواین از .برندمی

 هایمکانیسم بررسی جهت تحقیق و العهمطن، آ از ناشی مشکالت

 ایجاد از ممانعت، شیوع کاهش جهت در اختالل این ایپایه

 ضدتشنجی فعالیت شناخت عوامل ضدصرعی جدید با ،عوارض

مطالعات  در .رسدمی نظربه ضروری کمتر جانبی بیشتر و عوارض

تشنج انجام  یبر رو یتینکارناثرات ال درموردکه تاکنون  یمختلف

 اثرات گزارش نشده ینا یهدر توج یقیدق یسمهنوز مکان ،رفتهگ

اثرات  یناند که اکرده یشنهادمطالعات پ یناز ا یاما برخ است،

عالوه بر  .[28] آن باشد یدانیاکسیاز اثرات آنت یناش تواندیم

آ در یمکوانزیلاست یددر تول یعبا تسر یتینکارنال ،مذکورموارد 

مغز نقش  یهاسلول یعنوان سوخت اصلگلوکز به یممتابولس یمتنظ

را تحت ی ضدصرع و تشنج تواند متابولیسم داروهاو می [10] دارد

بررسی اثر  ،. بنابراین هدف از مطالعه حاضر[29،30] ثیر قرار دهدأت

ترکیب با سدیم صورت بهی یا یتنهاکارنیتین بهتجویز حاد ال

 والپروات بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول بود. 

 

 هامواد و روش

 و تحقیقاتی طرح نتایج از بخشی حاصل، مقاله این

 اخالقی کد و 97224 شماره با ارشد کارشناسی نامهپایان

IR.KAUMS.MEDNT.REC.1398.010با که باشد. می 

در این . است شده اجرا کاشان پزشکی علوم دانشگاه حمایت

سر موش سوری نر  64از  گرفت،که به روش تجربی انجام مطالعه 

 6-8ا سن حدود گرم و ب 25-30در محدوده وزنی  NMRIنژاد 

 - ساعت روشنایی 12استفاده شد. حیوانات در شرایط  هفته

، درصد 50-60 رطوبت ،گراددرجه سانتی 23±2تاریکی با دمای 

با دسترسی آزادانه به آب و غذا  وهای مخصوص در قفس

 مرکز حیوانخانه از مطالعه مورد حیوانات کلیهنگهداری شدند. 

و  ندشد تهیه کاشان پزشکی معلو دانشگاه فیزیولوژی تحقیقات

 مراحل چنین تمامهم در مرکز مذکور انجام شد. هاه آزمایشهم

 حیوانات کردن معدوم و هاآزمایش انجام ،تکثیر ، ازجملهآزمایش

 مصوب اصول و آزمایشگاهی حیوانات با کار قوانین با مطابق

 پزشکی علوم دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت اخالق کمیته

 8طور تصادفی به حیوانات مورد مطالعه به .گرفت صورت کاشان

کننده دریافتگروه کنترل ک شامل یتقسیم شدند که تایی 8گروه 

های آزمایشی و گروهال داروها( عنوان حلّسالین )بهنرمال

گرم بر میلی 200 و 150 ،100 ،50کارنیتین )کننده الدریافت

( و گرم بر کیلوگرمیمیل 150 و 50سدیم والپروات ) ،(کیلوگرم

 100/50) سدیم والپروات / کارنیتینال ثرؤغیرم ترکیب دوزهای

الی  8 ساعتدر محدوه  مراحلکلیه  .بودند (گرم بر کیلوگرممیلی

های کنترل و گروه درداروها یا سالین نرمال تجویز انجام شد. 14

گاواژ  ،براساس مطالعات قبلیو  گاواژ بودصورت به آزمایشی

قبل از ساعت  2و گاواژ سدیم والپروات  [31]ساعت  4ارنیتین کال

دوزهای سدیم والپروات براساس  .[32] انجام شد PTZانفوزیون 

جهت  .[33] انتخاب شدند همین مرکزدر ن امطالعات قبلی محقق

 PTZی یداروروش شیمیایی و از  ،ایجاد مدل حیوانی تشنج

سالین لیتر در نرمالگرم در میلیمیلی 5استفاده شد که با غلظت 

لیتر در دقیقه در ورید جانبی دم میلی 5/0و با سرعت  یددگرحل 

وسیله سرنگ پمپ به های کنترل و آزمایشتمام حیوانات گروه

 ،جهت رفع عامل استرسشد.  انفوزیون کشور ژاپن TOPشرکت 

دقیقه قبل از شروع آزمایش در محل آزمایشگاه  30حیوانات  کلیه

به منظور ، پس از توزین حیواندر زمان آزمایش قرار گرفتند. 

دم حیوان به مدت یک دقیقه در آب گرم با  ،هابرجسته شدن ورید

پس از قرار دادن حیوان  .گراد قرار داده شددرجه سانتی 40دمای 

متصل به لوله  30زشکی شماره پسوزن دندان سر ،در مقیدکننده

وارد ورید گردید و به پمپ تزریق  10اتیلنی شماره رابط پلی

به عقب خون به داخل لوله  حرکت رو همشاهدشد. وصل 

صحیح محل سوزن در داخل ورید  ییدکننده قرارگیریأت ،اتیلنیپلی

 سوزن به دم حیوان فیکست، با استفاده از چسب ضدحساسی بود و

آزادانه حرکت ، اجازه داده شد تا در محفظه مخصوصو به حیوان 

گرم میلی 5محلول و شد سنج فعال زمان ،کند. با شروع انفوزیون

لیتر در دقیقه به ورید جانبی میلی 5/0با سرعت  PTZلیتر در میلی

و  نظر بودحیوان تحت ،مدت آزمایش . در طولدگردیانفوزیون دم 

ع کشیدگی تونیک اندام و شروکلونوس عمومی پس از مشاهده 

ی و عقبی به سمت یشدن اندام جلوشدن و کشیدهعقبی )سفت

نظر گرفتن زمان ثبت  شد. با دروقف مت PTZانفوزیون  ،عقب(

سرعت ، PTZ (mg/ml) غلظت ،(min) شده
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 PTZمیزان  ،(Kg) وزن بدن حیوانو   (ml/min)انفوزیون

حاسبه و م ،و تونیک میوکلونیکموردنیاز برای ایجاد تشنج 

حیواناتی که  .[34،35] شدصورت دوز آستانه تشنج گزارش به

سوزن از  ،ها نشدیم و یا در حین آزمایشگیری از آنموفق به رگ

 .از آزمایش حذف شدند ،ها خارج شدورید جانبی دم آن

 ها تجزیه و تحلیل داده

 با ،های مربوط به آستانه تشنج میوکلونیک و تونیکداده

مورد بررسی آماری قرار  21نسخه  SPSS افزارنرم از ستفادها

از آزمون  .ندبیان شد Mean±SEMصورت نتایج بهو  گرفتند

طرفه و متعاقب آن تست توکی جهت مقایسه آنالیز واریانس یک

 >05/0Pهمچنین های کنترل و آزمایش استفاده گردید. گروه

 دار در نظر گرفته شد.معنی

 

 نتایج

 کلونیک ناشی ازمیوبر آستانه تشنج  کارنیتینالیز حاد اثر تجو

PTZ  
 تشنج آستانهکه نشان داد  1نتایج نمودار شماره 

 50کارنیتین ال کنندهدریافت هایگروهبین  میوکلونیک در

داری با گروه ی( تفاوت معن01/37±68/1) 100( و 43/1±07/34)

اما  ؛(=999/0P= ،399/0Pترتیب د )بهر( ندا46/33±12/1کنترل )

 200( و 89/40±27/1) 150کارنیتین های الگروهبین در 

 ردداری با گروه کنترل وجود دای( تفاوت معن28/1±86/41)

 (.=003/0P= ،001/0Pترتیب )به
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( میلی گرم بر کیلوگرم)ال کارنیتین 
 

 پنتیلن تترازولناشی از  میوکلونیک ( بر آستانه تشنجوگرمکیل بر گرممیلی 200 و 150 ،100 ،50)کارنیتین اثر تجویز حاد ال -1نمودار شماره 

01/0˂P ** کنترل گروه با مقایسه 

 

  PTZ بر آستانه تشنج تونیک ناشی از کارنیتینالاثر تجویز حاد 

گروه  در تونیک تشنج آستانهکه نشان داد  2نتایج نمودار شماره 

 هایگروه درگرم بر کیلوگرم و میلی 05/72±02/2 کنترل

ترتیب هگرم بمیلی 200و  150، 100، 50نیتین کارال کنندهدریافت

بود.  88/95±09/2و  27/3±33/90، 12/3±72/80، 66/3±41/79

کارنیتین با کننده الهای دریافتدر گروه تونیک تشنج آستانه

داری با یفاوت معنتگرم بر کیلوگرم میلی 100و  50های غلظت

و  150های کارنیتین در غلظتل النداشت. در مقابگروه کنترل 

صورت هگرم بر کیلوگرم آستانه تشنج تونیک را بمیلی 200

ترتیب )بهبا گروه کنترل افزایش داد  هسیای در مقردامعنی

001/0P= ،001/0P< آستانه تشنج (. بنابراین با استفاده از نتایج

 تینکارنیالکیلوگرم بر  گرممیلی 100، غلظت میوکلونیک و تونیک

 والپروات سدیم با ترکیب جهت ثرؤبهترین دوز غیرمعنوان به

  شد. انتخاب
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( گرم بر کیلوگرممیلی)کارنیتین ال
 

 .پنتیلن تترازولناشی از  تونیک( بر آستانه تشنج کیلوگرم بر گرممیلی 200 و 150 ،100 ، 50کارنیتین )ال اثر تجویز حاد -2نمودار شماره 

01/0˂P**  100/0و˂P** کنترل گروه با همقایس  
 

بر آستانه سدیم والپروات ترکیب با  درکارنیتین حاد الاثر تجویز 

  PTZ ناشی از میوکلونیکتشنج 

 تشنج آستانهکه نشان داد  3نتایج نمودار شماره 

 150سدیم والپروات کننده دریافت هایگروه میوکلونیک در

 100/50کارنیتین/سدیم والپروات الگروه ( و 27/1±88/40)

داری با گروه کنترل یتفاوت معن ،(86/41±28/1)گرم میلی

اما بین دو  ؛(=004/0P= ،001/0Pترتیب د )بهر( دا12/1±46/33)

گرم میلی 100/50 سدیم والپروات کارنیتین /کننده الگروه دریافت

داری ی( تفاوت معن06/37±68/1)گرم میلی 50و سدیم والپروات 

 (.=115/0Pوجود نداشت )
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  کیلوگرم بر گرم میلی

  

 
بر آستانه کیلوگرم  بر گرمیلیم 100/50والپروات  سدیم / کارنیتینال و( کیلوگرم بر گرممیلی 100و  50) اثر تجویز سدیم والپروات -3نمودار شماره 

 مقایسه با گروه کنترل، **P˂01/0پنتیلن تترازول. از  میوکلونیک ناشی تشنج
 

بر آستانه سدیم والپروات ترکیب با  درکارنیتین الاثر تجویز حاد 

  PTZ تشنج تونیک ناشی از

 تونیک در تشنج آستانهکه نشان داد  4نتایج نمودار شماره 

( و 33/90±27/3) 150سدیم والپروات کننده دریافت هایگروه

 ،(88/95±09/2) گرممیلی 100/50 سدیم والپروات کارنیتین /ال

ترتیب د )بهر( دا05/72±02/2گروه کنترل )داری با یتفاوت معن

001/0P= ،001/0P< )کننده بین دو گروه دریافت و همچنین

و سدیم والپروات  گرممیلی 100/50سدیم والپروات  / کارنیتینال
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 (.=007/0P)داری وجود داشت ی( تفاوت معن72/80±12/3) گرممیلی 50
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 آستانه برکیلوگرم  بر گرمیلیم 100/50والپروات  سدیم / کارنیتینال و( کیلوگرم بر گرممیلی 100و  50) اثر تجویز سدیم والپروات -4ه نمودار شمار

 .50، مقایسه با سدیم والپروات ++ P˂01/0مقایسه با گروه کنترل و ، ***P˂ 001/0و  **P˂01/0 .پنتیلن تترازولاز  تونیک ناشی تشنج

 

 بحث

حاد  تجویز اثر بررسی ،حاضر مطالعه انجام از هدف

تشنجات  تنهایی و یا در ترکیب با سدیم والپروات برکارنیتین بهال

  PTZیی کهجابود. از آن PTZاز  ناشی میوکلونیک و تونیک

و کاهش  GABA-Aگیرنده  زایی خود را با مهاراثرات تشنجی

زمان باز ثر بر مدتهای کلری بدون اتعداد دفعات باز شدن کانال

که تزریق آن موجب نظر به ایننیز کند و ها اعمال میماندن آن

کلونیک ژنرالیزه مشابه با صرع گرندمال  - ایجاد تشنجات تونیک

 ایجاد در حیوانی از این دارو برای القای مدل ،گردددر انسان می

تجویز حاد  ،شدهدر مطالعه انجام .[36] شودمیستفاده ا تشنج

 بر گرممیلی 100و  50های در دوزبه شکل گاواژ کارنیتین ال

ک و تونیمیوکلونیک  تشنج داری بر آستانهتغییر معنی کیلوگرم

 200 و 150های که دوزدر حالی ناشی از پنتیلن تترازول نداشت؛

داری بر کارنیتین موجب افزایش معنیلوگرم الکی بر گرممیلی

 هایدوزهمچنین گاواژ  .دشدنو تونیک  میوکلونیک تشنج آستانه

گرم بر میلی 100/50ت )سدیم والپروا / کارنیتینال ترکیب ثرؤغیرم

 از ناشی تونیک تشنج آستانه داری برتغییر معنیموجب کیلوگرم( 

گرم میلی 50دیم والپروات ثر سؤدوز غیرم نسبت به تترازول پنتیلن

داری در آستانه تشنج باعث تغییر معنیولی  ؛بر کیلوگرم شد

در طی کارنیتین یک آمینواسید است که در بدن المیوکلونیک نشد. 

ترین مهم یکی از .شودآمینه لیزین ساخته میمرحله از اسید 5

زنجیر است ت در متابولسیم اسیدهای چرب بلندآن دخالهای نقش

عنوان مکمل در درمان اختالالت و راکی آن بهرم خوو ف

های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن بر روی بیماری

 .تشنج و داروهای ضدتشنج دارای نتایج ضد و نقیضی بوده است

 از و پرمصرف و رایج ضدتشنج داروی یک والپروات سدیم

 از یکی که باشدمی تشنجی حمالت کنترل در لاوّ خط داروهای

 هیپرآمونمی ایجاد احتمال آن از استفاده عوارض

(Hyperammonemia) مصرف با آن خطر افزایش که است 

 مصرف افزایش [.38،37] باشدمی تردید و شک مورد کارنیتینال

 آن اثرات مورد در ضدونقیض نتایج وجود و کارنیتینال خودسرانه

 را بیشتر بررسی ،[40،39] ضدتشنج داروهای متابولیسم و تشنج بر

 معمول مصرف با سازیشبیه منظوربه. است ساخته ضروری

 دقیق دریافت از اطمینان و( خوراکی روش) جامعه در کارنیتینال

 گاواژ روش از تحقیق این در ،حیوان توسط مکمل این موردنظر و

 یو همکاران که بر رو Smelandات مطالع در. است شده استفاده
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 یتینکارنال یلد که استفاده از استه شنشان داد ،ها انجام گرفترت

  PTZیندلینگاز ک یبر تشنج ناش یریثأت ،صورت مزمنبه

 تناقضهای مطالعه حاضر با یافته هنتایج این مطالع .[41]نداشت

 و یاکارنیتین متابولیت ال تواند تجویز مزمنو دلیل آن می دارد

که با مطالعه حاضر از باشد صورت کیندلیگ روش القای تشنج به

 همچنیننظر روش القای تشنج و نحوه تجویز مکمل متفاوت است 

 استیل تجویز ،گاهیگیج لوب صرع روی بر مطالعهیک  در

 CA3 و CA1 ناحیه در نورونی تراکم حفظ موجب کارنیتینال

در  .[42] شد ایخزه فیبرهای زدن جوانه کاهش و هیپوکمپ

تین بر مدل صرع پارشیال یکارنتابولیت الاثرات م، ورذکم مطالعه

مورد بررسی ارتباط آن با داروهای ضدصرع  ولی ،سنجیده شد

بررسی اثرات  ،که هدف از مطالعه حاضردر حالیقرار نگرفت. 

 .کارنیتین در صرع تونیک کلونیک ژنرالیزه بودمصرف حاد ال

، PTZهمچنین در یک تحقیق دیگر در مدل کیندلینگ ناشی از 

در  گرم بر کیلوگرممیلی 100با دوز  یتینکارنال یلاست یاواژ معدگ

تشنج و  ینلزمان وقوع اوّ یشموجب کاهش نمره تشنج و افزا روز

از اثرات  یناش تواندیم که یدزمان تشنج گردکاهش مدت

 یهاینپروتئ یاثرات محافظت یش، مهار آپوپتوز و افزایدانیاکسیآنت

با اخیر  ایج مطالعه. هرچند نت[43]د باش (HSP) یشوک حرارت

دوز متابولیت اما فقط از تک ،استهمسو نتایج مطالعه حاضر 

تشنج مورد  کارنیتین برو تنها اثر استیل ال کارنیتین استفاده شدال

. ارزیابی نشدبررسی قرار گرفت و ارتباط آن با داروهای ضدتشنج 

اثرات مستقیم و غیرمستقیم  مورد در مختلف هایمکانیسم بیان

ذکر  و طرف یک از عصبی سیستم عملکرد بر کارنیتینال

 طرف از والپروات سدیم اثرات مورد های متفاوت درمکانیسم

 مکانیسم دقیق تعیین مورد در گیریتصمیم تا شده موجب ،دیگر

 را والپروات سدیم ضدتشنجی اثرات بر کارنینینال ثیرگذاریأت

 یهامکانیسم و مسیرها از یک هرشود پیشنهاد می .سازد مشکل

تا مکانیسم و  گیرد قرار بررسی مورد جداگانه صورتبه احتمالی

 لیه مطالعههدف اوّ شود. مشخص مجزا طوربه هرکدام ثیرأت میزان

ی یا در یتنهاکارنیتین بهناشی از الرات رفتاری یبررسی تغی ،حاضر

فازهای مختلف تشنج ترکیب با یک داروی ضدصرع استاندارد بر 

سایر عملکرد  کارنیتین بربررسی اثر الگردد تا شنهاد می. پیبود

 یالقاهای مدلر گیداستفاده از  با داروهای رایج و جدید ضدصرع،

همچنین مدل الکتروشوک و کیندلینگ انجام پذیرد. از جمله  ،تشنج

 ثیرأت، کارنیتینگیری سطح سرمی الاندازهگردد ضمن میپیشنهاد 

ها و ، میزان فعالیت آنزیمضدصرعبر سطح سرمی داروهای  آن

 مورد بررسی قرار گیرد.  هااکسیدانآنتیسطوح 

 

 گیرینتیجه

 دوزهایاز برخی  کهدهد نتایج این مطالعه نشان می

آستانه تشنج  گرم بر کیلوگرم(میلی 200و  150) کارنیتینال

صورت هرا بپنتیلن تترازول ناشی از و تونیک  میوکلونیک

 واسطههبکارنیتین ال این اثر د و احتماالًندهیش میداری افزامعنی

 150این یافته که دوزهای است.  GABA Aهای هثیر بر گیرندأت

ونیک لآستانه تشنج میوکهم  کارنیتینالگرم بر کیلوگرم میلی 200و 

، بیانگر این است که ندتونیک را تغییر دادهم آستانه تشنج و 

نواحی مغز قدامی و مغز خلفی  کارنیتین توزیع یکنواختی درال

سدیم والپروات /کارنیتینالثر ؤغیرم هایدوزترکیب دارد. همچنین 

نسبت به ک ناشی از پنتیلن تترازول را یتوانست آستانه تشنج تون

 ولی ،فزایش دهداداری طور معنیثر سدیم والپروات بهؤدوز غیرم

تواند که می داری در آستانه تشنج میوکلونیک نشدتغییر معنیباعث 

در  کارنیتین بر متابولیسم سدیم والپرواتال متفاوت ثیرأناشی از ت

 باشد. نواحی مختلف مغز

 

 قدرداني و تشكر

 وریافن و تحقیقات معاونت وسیله ازبدین نویسندگان

 نمایند.می قدردانی پژوهش این از حمایت برای دانشگاه
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