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بیوشیمیایی سرم قبل از بلوغ جنسی در موش صحرایی
رها زال خانی ،1حسین نجف زاده ورزی ،2،3احمدعلی معاضدی ،4،1زهره قطب الدین
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 )1گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایران
 )2گروه فارماکولوژی ،دانشکده دام پزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
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بررسی اثر والپروات بر فعالیت حرکتی ،تعادل ،پروفایل لیپیدی و پارامترهای

 )3مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
 )5گروه علوم پایه ،دانشکده دام پزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایران
تاریخ پذیرش4931/41/43 :

تاریخ دریافت4931/8/41 :

چکیده
مقدمه :والپروات به عنوان داروی ضد صرعی موثر در درمان تشنج های موضعی و عمومی ،در بزرگساالن و کودکان استفاده می شود .این دارو
سبب تغییرات بیوشیمیایی در عملکرد کبد و تغــییرات رفتاری در دوران کودکی می شود .لذا در این مطالعه اثرات والپروات بر فعالیت حرکتی ،تعادل،
آنزیم های کبدی و پروفایل لیپیدی سرم در موش های صحرایی ماده نابالغ بررسی شد.
مواد و روش ها :در این تحقیق زاده های ماده موش صحرایی( 32روزه) به دو گروه تقسیم شدند :گروه اول ،والپروات( )322 mg/kgرا روزانه
به مدت دو هفته دریافت کردند و گروه دوم سالین دریافت کردند .تمام تزریقات به روش درون صفاقی انجام شد .فعالیت حرکتی و تعادل به ترتیب
توسط دستگاه میدان باز و روتارود مورد ارزیابی قرارگرفت .سپس مقادیرکلسترول( ،)LDL ،HDL ،TCتری گلیسرید( ،)TGآنزیم های  SGOTو
 SGPTدر سرم اندازه گیری شدند.
یافته های پژوهش :والپروات فعالیت حرکتی را کاهش و آنزیم های کبدی( )SGPTو آلکالین فسفاتاز را افزایش داد اما بر تعادل و پروفایل
لیپیدی سرم اثری نداشت.
بحث و نتیجه گیری :احتماالً تزریق نیمه مزمن والپروات اثری بر پروفایل لیپیدی سرم ندارد در حالی که آنزیم های کبدی سرم را افزایش و
فعالیت حرکتی را کاهش می دهد .لذا به نظر می رسد عوارض جانبی والپروات بیشتر در مصرف طوالنی مدت آن بروز می کند.

واژه های کلیدی :والپروات ،فعالیت حرکتی ،تعادل ،پروفایل لیپیدی ،پارامترهای بیوشیمیایی ،موش صحرایی
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 )4مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و فناوری ترانسژنیک ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
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مقدمه
والپروات( n-3پروپیل پنتانوئیک اسید) یک داروی
ضد تشنجی با طیف وسیع عملکردی ،در اختالالت
دوقطبی ،مانیا ،افسردگی ،میگرن و بیش فعالی حرکتی
استفاده می شود .این دارو در  23سال گذشته به عنوان
داروی ضد صرعی موثر در درمان تشنج های موضعی و
عمومی در بزرگساالن و کودکان استفاده شده است و
به طور طبیعی در گیاه سنبل الطیب( Valeriana
 )officinalisیافت می شود( .)1والپروات اولین بار در
سال  1883توسط  Burtonسنتز شد .این مولکول یک
اسید چرب شاخه دار ساده با نیمه عمر  9تا  11ساعت
است و به مدت یک قرن به عنوان یک مولکول بی اثر
و حالل آلی استفاده می شد و در سال  1912به طور
تصادفی فعالیت ضد تشنجی آن در درمان تشنج القاء
شده توسط پنتیلن تترازول کشف شد( .)3والپروات از
پرمصرف ترین داروهای ضدصرعی در جهان می باشد
و در بازار بیش از  122کشور جهان عرضه می شود(.)1
مکانیسم عمل منفردی که به طور کامل اثرات
متعدد این دارو و فعالیت های بالینی ضدصرعی آن را
توضیح دهد وجود ندارد .در واقع والپروات از طریق
مکانیسم های نوروفیزیولوژیکی و نوروشیمیایی مختلفی
عمل می کند که باعث اثربخشی بر انواع صرع ها با
مکانیسم های سلولی و مولکولی متنوع در مناطق
مختلف مغزی می شود( .)1شواهد آزمایشگاهی متعدد
نشان می دهند که والپروات فعالیت گیرنده های مهاری
گاما آمینوبوتیریک اسید( )GABAرا با مهار تجزیه و
افزایش سنتز گابا افزایش می دهد .هم چنین با مهار
گیرنده های تحریکی گلوتامات فعالیت ضد تشنجی
خود را اعمال می کند .این دارو عالوه بر تقویت گابا و
مهار گلوتامات ،با کاهش ترشـــح گامـــا هیدروکسی
بوتیرات( )GHBدر درمان تشنج های غیرحمله ای از
قبیل صرع غایب نقش دارد(.)3،1
والپـــروات در بسیاری از بیماران به خوبی تحمل
می شود و بیشتر اثرات ناخوشایند آن خفیف تا متوسط
هستند و دارای عوارض جانبی ویژه از قبیل ریزش مو،
کاهش قدرت عضالنی ،التهاب پوستی ،کم خونی
آپالستیک و هپاتیت می باشد( .)2اما نگرانی اصلی در
مصرف والپروات ،سمیت کبدی آن به خصوص در
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کودکان می باشد .کودکان زیر دو سال مستعدترین
افراد در آسیب های کبدی می باشند( .)1غلظت لیپیدها
و لیپوپروتئین ها در آسیب های کبدی تغییر می یابد و
افزایش غلظت سرمی این عوامل در افراد جوان یکی از
عوامل مهم پیشرفت بیمــاری کــــرونری قلــــبی
می باشد( .)4مطالعات نشان می دهد که داروهای
ضدصرعی از قبیل فنی توئین ،فنوباربیتال و کاربامازپین
سطوح لیپیدی سرم را تغییر می دهند( )3،4و داروهای
ضدصرعی جدیدتر مانند الموتریژین و لوتیراستام اثری
بر آن ندارند اما درباره اثر والپروات نتایج متفاوتی
گزارش شده است(.)4
مطالعـــه اثر مـــصرف داروهای ضد تشنج بر
آنزیم های کبدی و تغییرات بیوشیمیایی سرم در افراد
بالغ نــــشان داده اســـت که داروهای ضد تشنجی
کاربامازپین ،والپروات سدیم و فنی توئین ،فعالیت 2
آنزیم کبدی آسپاراتات آمینو ترانسفراز( ،)ASTآالنین
آمینو ترانسفراز( )ALTو آلکالین فسفاتاز( )ALPرا در
سرم تغییر می دهد و از نظر سمیت کبدی ،والپروات
سدیم در درجه اول و کاربامازپین و فنی توئین به
ترتیب در درجه دوم و سوم قرار دارند(.)1
از آن جایی که میزان تغییرات رشد مغز در گـذار از
نوجوانی به بزرگسالی چشـمگیر اسـت و ایـن تغییـرات
مغزی همراه با تغییرات رفتاری است ،مصـرف یـا سـوء
مصـــرف مکـــرر داروهـــا در ایـــن دوره ،رفتارهـــای
فیزیولوژیکی و روان شناختی را در آینده تحت تاثیر قرار
می دهـد( .)7،3دوره نوجـوانی انسـان ،زمـان تغییـرات
وسیع فیزیولوژیکی و روان شناختی می باشد که مطابق
با روزهای  38تا  43پس از تولد یا دوره پیش نوجـوانی
موش صحرایی می باشد( .)3مطالعه نشان می دهد کـه
موش های صحرایی در سن شش هفتگی یا  P42بـالغ
می شوند .اما بعضی شروع بلوغ جنسی را  P38عنـوان
کرده اند( .)8از آن جاییکه گزارشی مبتنـی بـر تجـویز
والپروات در این دوره در مـوش صـحرایی در دسـتر
نیست بنا بر این هدف از مطالعه حاضر بررسـی تجـویز
میان مدت( 14روزه) والپـروات و تـاثیر آن بـر فعالیـت
حرکتی ،تعادل و تغییرات پروفایل لیپیدی و پارامترهـای
بیوشیمیایی سرم در موش های صـحرایی مـاده نابـالغ
بوده است.
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ب-آزمون میله چرخان یا روتارود( )Rotarodجهت
ارزیابی تعادل :برای بررسی فعالیت های تعادلی و
میزان هماهنگی حرکتی بین اندام ها از روتارود یا میله
چرخان(ساخت ایتالیا ،شرکت  )UGO BASILاستفاده
شد .در این آزمایش حیوان روی میله چرخانی به قطر 2
سانتی متر با سرعت چرخش  11دور در دقیقه قرار داده
می شد .هر حیوان  22و  12و  92دقیقه بعد از تزریق
دارو یا سالین و به مدت حداکثر  3دقیقه روی دستگاه
قرار می گرفت و زمان حفظ تعادل و باقی ماندن روی
میله(مقاومت حرکتی) برای هر حیوان ثبت می شد.
میانگین زمان ماندن حیوان روی میله چرخان محاسبه
می شد.

آنالیز پروفایل لیپیدی و پارامترهای بیوشیمیایی
سرم :بالفاصله بعد از پایان آزمون های رفتاری ،حیوان
بی هوش می شد .پس از خونگیری از قلب ،جهت تهیه
سرم ،لوله های آزمایش حاوی خون با دور  2222به
مدت  13دقیقه سانتریفوژ می شدند .سپس سرم در
دمای  -72تا زمان بررسی آزمایشگاهی نگهداری
شدند .برای ارزیابی اثر والپروات بر سرم میزان ،TC
 ،LDL ،HDL ،TGآنزیم آلکالین فسفاتاز ،کلسیم،
اوره ،کراتیــــنین ،آنزیــــم های کبدی  SGOTو
 SGPTنمونه ها ،توســـط کیــــت های شرکت
پــار آزمــــون(ســــاخـــت ایران) و مطــــابق
دستــــورالعمل های ذکر شده در کیت ها اندازه گیری
شدند.

آزمون های رفتاری
الف-آزمون میدان باز ( :)Open Fieldاین آزمایش
جهت ارزیابی اثر دارو بر رفتار حرکتی شامل گشتن ،راه
رفتن(در کل خانه ها ،خانه های محیطی ،خانه های
مرکزی) که مجموعاً فعالیت حرکتی نامیده می شود و
برخی شاخص های استریوتایپــی مانـــند ایستادن به
کمک دیوار ،ایستادن روی دو پا و لیسیدن انجام گرفته
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مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی از موش های صحرایی 32
روزه نژاد ویستار در محدوده وزنی  42-43گرم ،تهیه
شده از مرکز تکثیر حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه شهید
چمران اهواز استفاده گردید .تمام حیوانات در وضعیت
 13ساعت روشنایی و  13ساعت تاریکی ،دمای 32
درجه سانتی گراد و دسترسی آزاد به آب و غذا نگهداری
شدند .آزمایش های بررسی فعالیت حرکتی و تعادل در
دوره روشنایی و در محدوده ساعت  8-14انجام شدند.
از  14مــوش صــحرایی مــادهی  32روزه(دو گــروه
هفت تایی) استفاده شد که گـروه اول والپروات(شـرکت
 )Sigma-Aldrichرا به صورت حـل شـده در سـالین
( )1ml/Kgبــا دوز  322میلــی گــرم بــر کیلــوگرم بــه
صورت درون صفاقی( ،)1یک بار در روز و بـه مـدت دو
هفته دریافت کردند .گروه دوم سالین را به عنوان حامل
والپروات به همین صورت دریافـت کردنـد .روز شـروع
تزریقات به گونه ای انتخاب شد که تمـام تزریقـات در
دوره قبل از شروع بلـوغ جنسـی باشـد و در تمـام دوره
تزریق ،موش وارد مراحل بلوغ جنسی نشده باشد .لذا در
این مطالعه جهت اطمینان از عدم بلوغ جنسـی در کـل
دوره تیمار دارویی ،تزریق از روز  32شروع شد و تـا روز
 27یعنی قبل از بلـوغ جنسـی ادامـه یافـت( .)7در روز
سیزدهم تزریق به حیوان نحوه قرارگرفتن بر روی میله
روتارود آموزش داده می شد .در روز چهاردهم  13دقیقه
بعد از تزریق ،فعالیت حرکتی بـا آزمـون مــــیدان بـاز
اندازه گیری گردید .سپس  12 ،22و  92دقیقـه بعـد از
تزریق والپروات یا سـالین ،تعـادل بـا دسـتگاه روتـارود
ارزیابی شد .سپس بعد از پایـان آزمـون هـای رفتـاری
خونگیری انجام شد .تمـامی مراحـل ایـن پـژوهش بـر
اسا مقررات و مصوبات کار با حیوانات آزمایشـگاهی
کمیته های مربوطه انجام شد.
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است .آزمون میدان باز فعالیت تحریکی یا کندکنندگی
(آرام بخشی) و هم چنین فعالیت ضداضطرابی دارو را
ارزیابی می کند که در این آزمون ،تعداد عبور از خطوط
به عنوان شاخص حرکت خود به خودی و تعداد روی
دوپا ایستادن به عنوان شاخص حرکات کاوشگرانه در
نظر گرفته می شود .برای این منظور از یک جعبه
شفاف پلکسی گال به ابعاد 42cm×42cm×23cm
استفاده می شد(ایران .شرکت برج صنعت) .در شروع
آزمایش حیوان در خانه مرکزی قرار داده می شد و طی
 3دقیقه رفتارها و حرکاتش اندازه گیری می شدند .قبل
از شروع آزمایش ،دارو یا سالین تزریق می گردید.
آزمایش ها در محیطی کامالً آرام با درجه حرارت ثابت
و روشنایی یکنواخت انجام می گرفت(.)9
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بر فعالیت حرکتی ،فرکانس ایستادن روی دو پا ،لیسیدن دست و بدن ،مقاومت حرکتی و حفظ تعادل
کنترل
والپروات
پارامتر
فعالیت حرکتی
81/8±14/34
*** 28/17±7/211
فرکانس ایستادن روی دو پا ()rearing
23/2±42/44
*** 13/32±3/37
لیسیدن دست و بدن (رفتار گرومینگ)
49/11±39/39
31/22±14/39
مقاومت حرکتی و حفظ تعادل
173/17±23/82
321/22±18/39
*** بیانگر تفاوت معنی دار بین گروه دریافت کننده والپروات با گروه دریافت کننده سالین می باشد(.)P<0.001

ج-اثر والپروات بر پروفایل سرم :تــــزریق داخل
صفاقی والپروات به مقدار  322میلی گرم بر کیلوگرم به
مدت دو هفته تغییر معنی داری بر میزان ،TG ،TC
 HDLو  LDLایجاد نکرد .اما باعــث افــــزایش
معنی داری در میزان آنزیم های کبدی آلکالین فسفاتاز
و  SGPTگروه دریافت کننده دارو با میانگین به ترتیب
 1227/32±173/18و  92/82±32/12واحـــد بر لیتر

نسبت به گروه کنترل به ترتیـــب با میانگــــین
 311±283/1و  34/12±11/33واحــــد بر لـــیــتر
( )P<0.002شد .عالوه بر این تزریق نیمه مزمن
والپروات بر مــــیزان اوره( )BUNو کراتیــــنین()Cr
سرم(فاکتـــــورهای ارزیــــابی ســـــالمت کلیه) و
میزان کلسیم خون اثر معنی داری نــــداشت(جدول
شماره .)3
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آنالیز آماری داده ها :برای بررسی آماری داده ها از
روش آنـــالیز واریانس یک طرفه و پس آزمون
(LSDنـــرم افــــزار  SPSSنسخه  )19استفاده شد.
میانگین±خطای استاندارد داده ها با استفاده از نرم افزار
اکسل نسخه  3212به صــــورت نمـــودار نشان داده
شده اند و اختالف میانـــگین ها با مقدار P<0.05
معنی دار تلقی شد.
یافته های پژوهش
الف-اثر والپروات بر فعالیت حرکتی :تزریق داخل
صفاقی والپروات به مقدار  322میلی گرم بر کیلوگرم به
مدت دو هفته ،کاهش معنی داری در تعداد عبور از
خطوط در آزمون میدان باز به عنوان شاخص حرکت
خود به خودی با میانگین  28/17±7/211در مقایسه
با گروه دریافت کننده سالین با میانگین 81/8±14/34
ایجاد نمود( .)P<0.001هم چنین والپروات کاهش

معنی داری در تعداد رفتار روی دو پا ایستادن()rearing
به عنوان شاخص حرکت کاوشــــگرانه با میانگین
 13/32±3/37در مقایسه با گروه دریافتکننده سالین با
میانگین  23/2±42/44ایجـاد نمــــود( .)P<0.001از
طرفی گروه دریافت کننـــده والــپروات با میانگین
 31/22±14/39ثانیه در مقایسه با گروه دریافت سالین
با میانگین  49/11±39/39ثانیه تفاوت معنی داری در
رفتــار گـــرومینگ(لیسیدن دســــت و بدن) نــشان
نداد(جدول شماره .)1
ب-اثر والپروات بر مقاومت حرکتی :از نظر میانگین
مقاومت حرکتی و حفظ تعادل ،بین گروه دریافت کننده
والپروات با میانگین  321/22±18/39ثانـــیه با گروه
دریافت کننده سالیــن با میانـــگین 173/17±23/82
ثانیه تفاوت معنی داری مشـــاهده نــشد(جدول شماره
.)1
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بر میزان پروفایل لیپیدی خون و پارامترهای بیوشیمیایی سرم

زنجیره انتقال الکترون میتوکندری ها و مکانیسم های
گابارژیک بازال گانگلیا اثر پارکینسونیسم خود را اعمال
می کند(.)12
هم چنین در این مطالعه بین گروه دریافت کننده
والپروات با گروه دریافت کننده سالین از نظر مقاومت
حرکتی و تعادل تفاوت معنی داری مشاهده نشدKim .
و همکاران در سال  3212نشان دادند تزریق مقادیر
 422میلی گرم بر کیلوگرم والپروات در موش های
صحرایی در روز  14پس از تولد ،با فعـــال کردن
آنزیم های مرگ سلولی از قبیل کاسپاز باعث کاهش
سلول های پورکنژ مخچه می شود( .)12هم چنین
 Tiemeierو همکاران در سال  3212گزارش داده اند
که تزریق زیر پوستی والپروات به میزان  422میلی گرم
بر کیلوگرم در روز  14پس از تــــولد باعـــــث
ناهنجاری های رفتاری و نوروآناتومیــکی مخــــچه
می شود( .)14بر خالف گزارشات فوق  Chiuو
همکاران در سال  3211نشان دادند که دریافت
والپروات به مقدار  33گرم بر کیلوگرم باعث بهبود
عملکرد حرکتی در آزمون روتارود در موش های سوری
مبتال به هانتینگتون می شود( .)13به نظر می رسد
سن ،مقدار مصرف دارو و مدل بیماری مورد مطالعه
باعث نتایج متناقض گزارشات فــوق و مطالعه حاضر
می باشد.
در بخش دیگر این مطالعه نشان داده شد که
والپروات بر فاکتورهای کلیوی سرم تغییر معنی داری
ایجاد نمی کند .نتیجه این بررسی مطابق گزارش

بحث و نتیجه گیری
در مطالعه حاضر اثر داروی والپـــروات بر فعالیت
حرکتی ،تعادل ،پروفایل لیپیدی ،پارامترهای بیوشیمیایی
سرم و فاکتورهای ارزیابی عمـــلکرد کلیه بررسی شده
است .نتایج نشان داد که تزریق داخل صفاقی والپروات
به مقدار  322میلی گرم بر کیلوگرم به مدت دو هفته
سبب کاهش فعالیت حرکتی و افزایش چشمـــگیر
آنزیم های کبدی آلکالین فسفاتاز و  SGPTمی شود
اما تغییر معنی داری بر میــــزان TC, HDL, LDL
و  TGایجاد نکرد .عالوه بر این والپروات بر میزان اوره
( ،)BUNکراتینین( )Crکه از فاکتــــورهای ارزیــابی
سالمت کــــلیه هســـتند و میزان کلسیم خون اثر
معنی داری نداشت.
مطالعه حاضر نشان داد که والپروات سبب کاهش
فعالیت حرکتی می شود .مطابق با گزارش حاضر
 Hidakaو همکاران در سال  3211نشان دادند که
والپروات بیش فعالی حرکتی و نقص تغییرات رفتاری
ناشی از تشنج الکتریکی را کاهش می دهد( .)12هم
چنین  Vamosو همکاران( )3229نشان دادند که در
موش های تیمار شده با والپروات به مقــــدار 132
میلی گرم بر کیلوگرم ،کل مسافت پیموده شده و شدت
حرکات در آزمون میدان باز کاهش می یابد( .)11از
طرفی  Zadikoffو همکاران نشان دادند احتمال
پارکینسونیسم در افراد مصرف کننده والپروات در
مقایسه با سایر داروهــای ضدصــــرعی بیــــشتر
می باشد( .)13به نظر می رسد والپروات با اثر بر فعالیت
55
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کنترل
والپروات
پارامتر
24/13±14/73
32/82±32/31
تری گلیسریدmg/d1
38/71 ± 9/87
18/32 ± 9/38
کلسترولmg/d1
44/71 ± 7/32
44/12 ± 4/73
لیپوپروتئین با دانسیته باال(mg/d1)HDL
8±2/41
9±4/24
لیپوپروتئین با دانسیته پایین(mg/d1)LDL
321/22±13/21
319/33±72/74
گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز()U/L()SGOT
**34/17±11/33
92/82±32/12
گلوتامیک پیروییک ترانس آمیناز ()U/L()SGPT
** 311±283/1
1227/32±173/18
آلکالین فسفاتاز()U/L
12/81±1/93
9±1
اوره(mg/d1)BUN
2/471±2/27
2/31±2/28
کراتینینmg/d1
12/81±1/37
11/42±3/27
کلسیمmg/d1
** بیانگر تفاوت معنی دار بین گروه دریافت کننده والپروات با گروه دریافت کننده سالین می باشد(.)P<0.01
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 Özlem Hergünerو همکــــاران در سال 3221
می باشد که نشان دادند فیبروز و تغییرات بیوشیمیایی
ناچیزی در کلیه در مصرف طوالنی مدت والپروات در
موش صحرایی ایجـــاد می شـــود( .)11هم چنین
 Benedenو همکاران در سال  3211نشان دادند
تزریق مهارکننده های هیستون داستیالز مانند والپروات
به موش های کوچک آزمایشگاهی قبل از القای آسیب
کلیوی ،از پروتئین اوری و اسکلروزه شدن گلومرول
جلوگیری می کند .مهارکننده های هیستون داستیالز
در اندام های مختلف اثر ضد التهابی و ضد فیبروزه
شدن دارند و با کاهش بیان ژنهای دخیل در التهاب و
فیبروزه شدن از آپوپتوز گلومـــرول ها جلــــوگیری
می کنند( .)17اما  Knightsو همکاران در سال ،3214
اختالل کار توبول های کلیوی را در مصرف مزمن
والپروات در کـــودکان مبــــتال به صرع نشان دادند.
والپروات با صدمه بر مجاری توبولی کلیوی درکودکان،
توانایی بازجذب الکترولیت ها ،گلوکز ،پروتیین و اوره را
تغییر می دهد که ممکن است این اختالل کلیوی،
نتیجه تغییر فیزیولوژیکی ناشی از صرع باشد و مربوط
به عوارض جانبی داروهای ضدصرعی نباشد(.)18
نتایج این مطالعه در بررسی اثر والپروات بر پروفایل
لیپیدی مطابق نتایـــج  Bhosaleو همــــکاران در
سال  3214می باشد که نشان دادند میزان کلسترول و
تریگلیسرید در کودکان تحت درمان با والپروات تغییر
نمی کند( .)19برخالف این مطالعه  Kantoushو
همکاران در سال  ،1998کاهش  LDLو  TGرا نشان
داده اند( .)32هم چنین نشان داده اند که بیماران
مصرف کننده والــــپروات(مهارکننده قوی CYP450
است) ،میزان کلسترول کمتری در مقایسه با افراد سالم
داشته اند( .)31از طرفی گزارش شده است که مصرف
 21ماهه والپروات در کودکان ،میزان کلسترول و تری
گلیسرید را افزایــش می دهــــد( )33اما  verrottiو
 Tekgulکاهش کلستــرول و تری گلــــیسرید را در
مصرف  3تا  3/3ساله والپروات نشان دادند( )34،32که
احتماالً دو عامل سن و مدت مصرف دارو باعث نتایج
متناقض گزارشات فوق می باشد .به نظر می رسد اثر
داروهای ضدصرعی بر افزایش پروفایل لیپیدی مربوط
به القای آنزیم  CYP51می باشــد که با الــــقای
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آنزیم های دخیل در بیوسنتز کلسترول ،سبب تغییر
پروفایل لیپیدی خون می شود .هم چنین داروی
ضدصرعی کاربامازپین ،سنتـــز کبــــدی کلسترول و
اسیدهای صفراوی را تحریک می کند و باعث افزایش
جذب روده ای کلسترول از طریق افزایش تشکیل
میسل های روده ای می شود و خطر بیماری کرونری
قلبی را افزایش می دهد .از آن جایی که والپــــروات
القاء کننده آنزیم  CYP51نمی باشد و با توجه به نتایج
این آزمایش و مطالعات سایر محققان به دنبال عدم
تاثیر والپروات بر پروفایل لیـــپیدی ،به نظر می رسد
مصرف والپروات از این لحاظ ریسک خطر بیماری قلبی
کمتری داشته باشد(.)4
مطالعه حاضر افزایش چشمگیر آنزیم های کبدی
آلکالین فسفاتاز و  SGPTرا در گروه دریافت کننده
والپروات نشان داد .آنزیم های کبدی SGPT ،SGOT
و آلکالین فسفاتاز ،فاکتورهای مناسبی برای ارزیابی
آسیب های کبدی می باشند .مصرف داروهای مختلف
از جمله داروهای ضدصرعی ،ممکن است خطرات
جدی برای کبد داشته باشند( .)33در تایید نتایج ما
 Felkerو همکاران در سال  ،3222افزایش میزان
 SGPTو  SGOTبیماران صرعی مصرف کننده
والپــروات را گـــــزارش دادند( .)31هـــــم چنین
 R.S.Hosseinو همکاران در سال  3212نشان دادند
که هر چه نسبت  dose/kgوالپروات بیشتر باشد ،میزان
 SGOTبیشتر خواهد بود( .)1بر خالف نتایج ما
 Huangدر سال  3222و  Roma-Giannikouدر
سال  1999گزارش دادند که ارتباط معنی داری بین
سمیت کبدی ،مقدار و مدت مصرف والپروات وجود
ندارد( .)38،37هم چــــنین  Bjornssonو هـمکاران
( )3228نشان داده اند که باال رفتن آنزیم های کبدی
در شــروع مصــــرف داروهــــای ضــــدصرعی،
ناشـــی از الـقای آنزیم های کبدی توسط این داروها
می باشــــد امـا به مرور زمــــان و علی رغم ادامه
یافتـــــن مصرف دارو ،طبیعی می شوند که احتماالً
ناشی از ســازگـــــاری در کبد می باشــد .به نظر
می رســـــد که نتــــایج متضاد گزارشــــات ،ناشی
از تفـــــاوت ســـن ،جنسیت و مدت مصرف دارو
باشد(.)39
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وسیع عملــــکردی باعث کاهش فعالـــیت حرکتی
.می شود
)EE/97.3.24.49755/scu.ac.ir( :کد اخالق
سپاسگزاری
از ســــرکار خانـــم کیانی کارشـــنـــا
محترم بخـــــش فارمـــاکـــــولوژی دانشـــکده
دام پزشکی اهواز و خانم میــــــترا احمدی کارشنا
علوم آزمایشــــگاهی برای همـــکاری در انــــجام
ایــــن مـــــطالـــــعه ســــــپاســــــگـــزاری
.می شود

مکانیسم دقیق اثر سمیتی والپروات بر کبد مشخص
نیست اما مطالعات نشان می دهد که والپروات با مهار
 مهار مستقیم زنجیره،بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب
ATP  مهار فسفریالسیون اکسیداتیو و کاهش،تنفسی
.باعث اختالل در کار میتوکندری های کبدی می شود
این کار باعث تولید بیش از حد انواع رادیکال های فعال
و تحریک مرگ برنامه ریزی شده سلــول یا آپوپتوز
) و با تاثیر بر بافت کبدی می تواند22(می شود
تغییراتی در آنزیم های کبدی و پروفایل سرمی ایــجاد
 هم چنین والپـــروات از طـــریق طیف.نمــــاید
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Investigation the Effect of Valproate on Locomotor Activity,
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Abstract
Introduction: Valproate as an effective
antiepileptic drug is used for the treatment
of partial and generalized seizure in adults
and children. This medication causes
biochemical changes in liver functions and
behavioral changes in childhood. Therefore,
this study evaluated the effects of valproate
on locomotor activity, balance, hepatic
enzymes, and serum lipid profiles in
immature female rats.

and SGPT enzymes in
measured.
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Findings: Valproate decreased motor
activity and increased hepatic enzymes
(SGPT)
and
alkaline
phosphatase.
However, it had no effect on balance and
serum lipid profiles.
Discussion &Conclusions: Subchronic
injection of valproate has probably no
effect on serum lipid profiles while
increasing serum hepatic enzymes and
reducing locomotor activity. Therefore, it
seems that side effects of valproate occur
with its long-term administration.

Materials & Methods: Postnatal female rats
(23 days) were divided in two groups. The
first group received valproate (200
mg/Kg/day) for two weeks and the second
received saline. All injections were
performed intraperitoneally. Locomotor
activity and balance were evaluated using
open field and rotarod apparatus,
respectively. Subsequently, cholesterol
(HDL, LDL, TC), triglyceride (TG), SGOT

Keywords: Biochemical parameters, Lipid
profile, locomotor activity, Balance,
Valproate, Rat
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