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 1394تابستان ، دوميشماره،ششمتي اسالم و ايران، سالطب سّنيمجلّه 

  
  هاي آزمايشگاهيبر روي آستانه تشنج در موش  ماهي و خيار تأثيربررسي 

  

  ج، سرور اينالو*بزاده سروستاني ، راضيه تقيالفبيگي زرندي فائقه بهاالديني
  

  دكتراي فارماكولوژي، استاديار، گروه فارماكولوژي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران  الف
  دستيار تخصصي كودكان، بخش كودكان، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج، ايران ب

  فوق تخصص نورولوژي كودكان، استاديار، گروه اطفال بيمارستان نمازي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران ج
 

  چكيده
غـذايي   "غـذاي سـرد  ". انـد  ذكر شـده  "غذاي سرد"سينا به عنوان خيار و گوشت ماهي و برخي غذاهاي ديگر، در كتاب قانون ابن :سابقه و هدف

در . اسـت  در افراد صرعي را توصـيه كـرده   ”غذاهاي سرد“سينا پرهيز از خوردن ابن. كندسرمارسان است و در بدن احساس خنك بودن را القا مي
بر آستانه تشنج در مـوش بررسـي قـرار گرفتـه      "غذاي سرد"دو  ، به عنوان(strongylureleiura)و ماهي (.cucumis sativus L)اين تحقيق اثر خيار

  .است
ها به صورت اتفاقي بـه سـه   موش. روز، صورت گرفت 30-40گرم و سن  25-35موش نر سفيد، با وزن  23اين مطالعه بر روي  :هامواد و روش

همـه ايـن   . شـد  شده خيار و يك گروه آب داده وژنيزهشده گوشت ماهي، يك گروه عصاره هم گروه تقسيم شدند كه به يك گروه عصاره هموژنيزه
هـا بـه دسـتگاه    دقيقـه بعـد از دادن غـذا، مـوش     15روز سـوم  . شد ها دادهبه مدت سه روز به موش cc/mice/day 1وسيله گاواژ به ميزان  غذاها به

مورد بررسـي   Post hoc dunnettها با تست كلونيك گروهميانگين آستانه تشنج تونيك. گيري شدالكتروشوك وصل شدند و آستانه تشنج آنها اندازه
  .و مقايسه قرار گرفت

، گروه mA 32، خيارmA21ماهي(هايي كه خيار و ماهي خورده بودند نسبت به گروه كنترل كاهش يافته بود ميانگين آستانه تشنج در موش :هايافته
  ).mA61كنترل 

خورده بودند نسبت بـه گروهـي كـه     "غذاي سرد"هايي كه  دار آماري، آستانه تشنج را در موشماهي و خيار با اختالف معني :گيريبحث و نتيجه
  .احتياط كنند "غذاي سرد"بر اين اساس، افراد صرعي بايد در خوردن . آب خورده بودند كاهش داده بود

  .خيار، ماهي، آستانه تشنج، موشغذاي سرد،  :ها كليد واژه
  

  

   :مقدمه
  "غذاهاي سرد و گـرم " براي ما ايرانيان، غذاها به دو دسته

: سينا فيلسوف بزرگ ايرانـي  طبق نظر ابن). 1،2(شوند تقسيم مي
ثير عامل أاگر دو چيز مساوي در ساختار يا در غلظت، تحت ت"

و تر است  ، گرمشود كه زودتر گرم مي گرمابخش واقع شوند آن
 ،شـيرين غذايي كه  هر .شود سردتر است آن كه  زودتر سرد مي

 كه تـرش باشـد   غذاييآن گرم است و  ماهيتتلخ يا تند باشد 
در بعضـي افـراد     ”غذاهاي سـرد “). 1( "آن سرد است ماهيت

  ).3(آورند  درد به وجود مي احساس ضعف، كرختي و دل

شـود   اي سيستم عصبي گفته مـي  تشنج به اختالالت حمله 
پذير در وضعيت ذهني يا  كه موجب تغييرات ناگهاني و برگشت

ــي  ــدن م ــردي ب ــود عملك ــونده و  .  ش ــنجات تكرارش ــه تش ب
عوامـل متعـددي از جملـه    . شـود  نشده صرع گفته مـي  تحريك

تواننـد از علـل    اختالالت الكتروليتي، متابوليكي و عفـوني مـي  
  ).4( ايجاد تشنج در بيماران صرعي باشند

بعضي از بيماران صرعي بستري در بخش مغـز و اعصـاب   
غـذاي  "كننـد كـه خـوردن     ز ادعا ميبيمارستان نمازي در شيرا

اين اعتقاد تقريباً به هزار . تشنج را در آنها القا كرده است "سرد

 91آبان  : افتيدر خيتار

 92شهريور : تاريخ پذيرش
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  و همكاران بيگي زرندي بهاالديني           

  173 ---  1394، تابستان ي دوم شماره، سال ششم  

سـينا، فيلسـوف و پزشـك     ني كه ابـن گردد، زما سال پيش برمي
بزرگ ايرانـي، اجتنـاب از خـوردن بعضـي از غـذاها از جملـه       

مانند خيار و گوشت ماهي را به افـراد صـرعي    "غذاهاي سرد"
   .)2(رد توصيه ك

مطالعات مختلفي اعتقادات جامعه را  در رابطـه بـا ارتبـاط    
انـد، از جملـه دكتـر     نوع غذا با تشنج مـورد بررسـي قـرار داده   

كــه نشــان داد بيمــاران صــرعي و  2004در ســال  اســدي پويــا
خانواده هايشان، پرسـتاران و پزشـكان در ايـران معتقدنـد كـه      

باشـند   رعي مـي بعضي از غذاها محـرك تشـنج در بيمـاران صـ    
 2006اي ديگر توسـط ايشـان در سـال     همچنين مطالعه). 6،5(

به نقش غذا به عنـوان  نشان داد كه حتي بعضي از مردم آمريكا 
  ).7(كننده تشنج در افراد صرعي معتقدند القا عامل

تجربيــات  ،2007دكتــر راضــيه فــالح در ســال در مطالعــه 
صوالت لبنياتي و مادران بيماران صرعي در مورد ارتباط بين مح

بيشــترين  .فرزندانشــان مــورد بررســي قــرار گرفــتتشــنج در 
غذاهايي كه توسط مادران به عنوان محرك تشنج ذكر شده بود 

  ). 8( شامل شير و بستني بود
تاريخچـه صـرع    اي مطالعه گرجي و خالقي قادري دردكتر 

 مطالعـه در اين . در پزشكي ايران قرون وسطي را بررسي كردند
ذكر شده كه پزشكان به بيماران صرعي پرهيز از يكسري غذاها 

  ).3( كردند شير، پنير و ماهي را توصيه مي از جمله زيتون،
ماهي و خيار را بر   ”غذاي سرد“در اين مطالعه ما تأثير دو 

ايـن   .هاي آزمايشـگاهي بررسـي كـرديم    آستانه تشتج در موش
در  "هاي سـرد غـذا "اولين مطالعه بر روي نقش محرك تشـنج  

در ،  ”غذاي سـرد و گـرم  “به منظور بررسي تعريف . استدنيا 
شـامل انگـور و    "غـذاي گـرم  "اين مطالعه تغييرات دمـاي دو  

شامل خيار و گوشت ماهي  "غذاي سرد"گوشت شترمرغ و دو 
از اين غـذاها در كتـاب قـانون بـه     . را مورد بررسي قرار داديم

  ).1(ده است نام برده ش  ”غذاي سرد و گرم“عنوان 
توصيه به بيماران صرعي در رابطه با چگـونگي اسـتفاده از   
برخي غذاها و جلوگيري از محروم شدن افراد صـرعي از يـك   

غذاي “ارتباط  سري مواد غذايي در صورت اشتباه بودن فرضيه
و همچنين ارتقاء سالمت در بيماران صـرعي و   با تشنج  ”سرد

رسيدن به ايـن  . انگيزه انتخاب و انجام اين پژوهش بود ،جامعه

اهداف كاربردي مهم، لزوم انجام تحقيقات بيشتر در اين زمينـه  
  .سازد را آشكار مي

  
  :ها مواد و روش

شد، لذا مطالعه و  بار انجام مي از آنجا كه اين كار براي اولين
بـه  . اي براي راهنمـايي گـرفتن از آن در اختيـار نداشـتيم     نمونه

هـاي زيـادي بـر روي      ، آزمـايش پيلـوت همين خاطر به عنوان 
به يك پروتكـل جـامع بـراي     در نهايتها انجام داديم تا  موش

انتخاب ميزان و غلظت مواد داده شده . ها رسيديم انجام آزمايش
هـا از   ها، فركانس و شدت جريان القاءشـده بـه مـوش    به موش

  . هاي اوليه صورت گرفت طريق انجام پيلوت
اما  ،ها داديم تر به موش ابتدا مواد آزمايش را با غلظت پايين

اما زماني كه غلظـت   .دبخش نبو در انتها نتيجه آزمايش رضايت
با  2به  1مواد آزمايش را افزايش داديم، يعني ماهي را به نسبت 

را بـا آب مخلـوط    هآب مخلوط كرديم و خيار همـوژنيزه شـد  
  . بخش بود اوت و رضايتمتف نكرديم، جواب آزمايش كامالً

 50هـا در ابتـدا    شده براي انجـام آزمـايش   فركانس انتخاب
ها متوجه شديم كـه در ايـن    هرتز بود، اما پس از اتمام آزمايش

اما بـا  . ها از نظر آماري معنادار نيست فركانس تفاوت بين گروه
هـاي آزمـايش    هرتز، تفـاوت بـين گـروه    100تغيير فركانس به 

هرتـز را بـراي القـاي شـوك بـه       100ا فركانس لذ. معنادار بود
  . ها انتخاب كرديم موش

غـذاي  “هـاي پيلـوت، بعـد از دادن     در يك سري آزمـايش 
هـا، آنهـا را بـه الكتروشـوك وصـل       در روز اول به موش ”سرد

لـذا در آزمـايش   . بخش نبود كرديم كه باز نتايج چندان رضايت
اديم و در روز ها د به موش» غذاي سرد«مدت سه روز  نهايي به

  . سوم شوك به آنها القاء شد
گرم و سن  25-35موش سفيد نر  23مطالعه نهايي بر روي 

مدت سـه روز   ها در آزمايشگاه به موش. روز انجام شد 40-30
دمـاي  . نگهداري شدند تا با محيط آزمايشـگاه سـازگار شـوند   

ها به طور آزاد بـه غـذا و آب    بود و موش ºC 2±21آزمايشگاه 
ها به طور تصادفي به سه گـروه گيرنـده    موش. سي داشتنددستر

موش در هر گروه قـرار   9تا  7. خيار، ماهي و آب تقسيم شدند
  . گرفتند
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  ... ماهي و خيار بررسي تأثير 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه ---174

 ماهي به وسيله اداره شيالت استان فارس تعيين گونـه شـد  
و نمونه آن در فريزر بخش فارماكولوژي دانشكده پزشـكي  ) 9(

گـرم مـاهي در    50. نگهداري شـد  Taghizadeh-1شيراز با كد 
ميكرومتـري   45سي آب هموژنيزه و با كاغـذ صـافي    سي 100

خيار توسط دانشكده داروسازي شيراز تعيين گونه  و . فيلتر شد
. در موزه گياهان دانشكده داروسازي نگهـداري شـد   686با كد 

تمـام مـواد   . ه و فيلتـر شـد  خيار بدون تركيب بـا آب همـوژنيز  
مـدت سـه    به) cc/mice/day1(زان وسيله گاواژ به مي هآزمايش ب

دقيقه بعـد از دادن غـذا،    15روز سوم . ها داده شد روز به موش
ها به دستگاه الكتروشوك وصل شدند و آستانه تشنج آنها  موش
تمام حيوانات فقط يك بار مورد آزمايش قـرار  . گيري شد اندازه
بعـدازظهر بـر روي    2صبح تا  8ها بين ساعت  آزمايش .گرفتند
 Increasing-currentتسـت مـورد اسـتفاده   . ها انجام شد موش

electroshock seizure   وسيله دسـتگاه الكتروشـوك    بود كه به
)Ugo basile /biological research /Milan-Italy, No. 

46673, 220 V (الكترودهـاي دسـتگاه   . بر روي موش اجرا شد
 6هرتز و جريـان   100به گوش موش وصل شده و با فركانس 

هـا شـوك داده شـد و در     ثانيه بـه مـوش   2/0مدت  آمپر به ميلي
آمپـر   ميلـي  5-10صورت عدم القاي تشنج در مـوش هـر بـار    

شد تا موش دچار تشنج تونيك كلونيك  جريان افزايش داده مي
سپس ميزان حداقل جريـان بـراي ايجـاد تشـنج تونيـك      . شود
  .نيك ثبت شدكلو

يرات دماي چهار نوع ميزان تغي ، مطالعهبخش ديگري از در 
خيار و گوشت ماهي بـه عنـوان   . غذا مورد بررسي قرار گرفت

و گوشـت شـترمرغ و انگـور بـه عنـوان دو       "غذاي سـرد "دو 
) آلمــان Braunمــدل (كــن  وســيله مخلــوط ، بــه"غــذاي گــرم"

سي از  سي 90و   سي از انگور يا خيار سي 90. هموژنيزه شدند
در دمـاي  ) (0.5mg/mlشده ماهي يا شـترمرغ   گوشت هموژنيزه

مدت يك ساعت گذاشته شدند تا دماي آنهـا بـه دمـاي     اتاق به
سپس آنها به داخل يخچال منتقـل شـدند و دمـاي     ،ثابت برسد

بعـد از  ) فرانسـوي  ALLAمدل (وسيله دماسنج ديجيتال  آنها به
اين مرحلـه سـه بـار تكـرار     (گيري شد  سه و شش دقيقه اندازه

سـاعت   24مـدت   داخل يخچال به مواد مورد آزمايش در .)شد
نگهداري شدند و سپس از يخچال به داخل فريزر منتقل شدند 

گيـري شـد    و دماي آنها دوباره بعد از سه و شش دقيقـه انـدازه  
 يميـانگين تغييـرات دمـا   ). اين مرحله نيز سه بار تكـرار شـد  (

از محيط به يخچال و از يخچـال بـه    "گرم"و  "سرد"غذاهاي 
. با هـم مقايسـه شـد    one-tailed t-tasteوسيله   به ،داخل فريزر

ها با آناليز واريـانس   كلونيك موش ميانگين آستانه تشنج تونيك
مورد بررسـي و مقايسـه قـرار     "پس آزمون دانت "طرفه و  يك

  .معنادار در نظر گرفته شد)   P( احتمال>05/0. گرفت
  
  :ها يافته

هـايي كـه خيـار يـا مـاهي      ميانگين آستانه تشنج در مـوش 
مـاهي  ( مصرف كرده بودند نسبت به گروه كنترل كاهش يافت 

mA21 خيار ،mA32 گروه كنترل ،mA61 براساس ).  1، شكل
هاي آستانه تشنج  طرفه، تفاوت ميانگين نتايج آناليز واريانس يك

ــين گــروهتونيــك ــود  كلونيــك ب ــادار ب هــا از نظــر آمــاري معن
)007/0<P .(  بـه طـور معنـاداري آسـتانه تشـنج      خيار و مـاهي

براسـاس  (كلونيك را نسبت به گروه كنترل كاهش دادند تونيك
  ).P>04/0: ، ماهي P>01/0: خيار "پس آزمون دانت"

 

  
تأثير خيار و ماهي در مقايسه با آب بر روي آستانه  -1 شكل

 تشنج تونيك كلونيك در موش

  

بـه   هـايي كـه   كاهش آستانه تشنج تونيك كلونيك در موش
 .آنها  خيار و ماهي داده شد در مقايسه با گروه كنترل

دار خيار و ماهي نسـبت بـه گـروه كنتـرل      تفاوت معني:  *
  ).P>04/0: ، ماهي P>01/0: خيار "پس آزمون دانت"براساس(

 mA50هاي گروه كنترل آستانه تشنج زيـر  يك از موش هيچ
هايي كه ماهي يـا خيـار مصـرف كـرده     نداشتند، اما همه موش
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جز يـك مـوش در    بود، به mA50بودند، آستانه تشنج آنها زير 
  ).1شكل (داشت  mA50هر گروه كه آستانه تشنج باالي 

هـايي كـه   نشان داده شده، در گروه 2طوركه در شكل  همان
ها در طول درصد از موش 43خيار و ماهي مصرف كرده بودند 

هـاي گـروه   يـك از مـوش  مردند، اما هيچكلونيك تشنج تونيك
  . كنترل در طول تشنج نمردند

  

  
تأثير خيار و ماهي در مقايسه با آب بر روي ميزان مرگ  -2لشك

 و مير در طول تشنج تونيك كلونيك در موش

  

هايي كه به آنها  خيار و ماهي  موش مير و افزايش ميزان مرگ
تشـنج تونيـك   داده شد در مقايسـه بـا گـروه كنتـرل در طـول      

  .كلونيك
، مـا تغييـرات دمـاي دو    در بخش ديگـري از ايـن مطالعـه   

انگور ( "غذاي گرم"و دو ) خيار و گوشت ماهي("غذاي سرد"
شده را زمان انتقال از دماي محيط  هموژنيزه) و گوشت شترمرغ

  .گيري كرديم به داخل يخچال بعد از سه و شش دقيقه اندازه
اده شده، ميانگين كـاهش  نشان د 1طور كه در جدول  همان

شـده انگـور نسـبت بـه      دما بعد از سه دقيقه در نمونه هموژنيزه
خيار، از نظر آماري معنادار بود؛ همچنين تفاوت معنادار آماري 
بين ميانگين تغييرات دماي گوشت مـاهي و گوشـت شـترمرغ    

 t-testبراسـاس  (شده بعد از سه دقيقه وجـود داشـت    هموژنيزه
ــل ان ــار در مقاب ــل شــترمرغ  P>02/0گــور خي ــاهي در مقاب ؛ م

02/0<P   .(  
بعد از شش دقيقه، ميانگين تغييرات دماي خيار و انگـور از  

). P >05/0(محيط به داخل يخچال از نظر آماري معنـادار بـود   

اما تغييرات دماي بين گوشت ماهي و گوشت شـترمرغ بعـد از   
  .شش دقيقه از نظر آماري معنادار نبود

 
شده پس از انتقال از   ات دماي غذاهاي هموژنيزهتغيير -1جدول

 دماي اتاق به يخچال

(ºC) دماي پايه غذاي هموژنيزه
كاهش دما بعد 

(ºC)دقيقه 3از 

كاهش دما بعد 
 (ºC)دقيقه 6از 

Mean±SD Mean±SD Mean±SD 
 ***3/0±7/1 *1/0±7/0 0/0±9/22 انگور

 1/0±3/1 1/0±5/0 0/0±5/21 خيار

 1/0±6/1 **2/0±8/0 0/0±6/22گوشت شترمرغ

 1/0±5/1 1/0±6/0 0/0±5/22 گوشت ماهي

Mean :ميانگين      SD :انحراف معيار  
   P>02/0دار خيار در مقابل انگور  تفاوت معني:  *

  P>02/0دار ماهي در مقابل شترمرغ تفاوت معني:  **
  P >05/0دار خيار در مقابل انگور  تفاوت معني:  ***

  
غذاها از يخچال به داخل فريزر منتقل شـدند،  وقتي كه اين 

بعد از سه و شش دقيقـه تغييـرات دمـاي بـين خيـار و انگـور       
و بعـد از شـش دقيقـه     P>05/0بعد از سه دقيقـه  (معنادار بود 

06/0<P ؛ همچنين تفاوت ميانگين تغييرات دما بـين  )2-جدول
گوشت ماهي و گوشت شتر مرغ بعد از سه دقيقه از نظر آماري 

  .دقيقه اينچنين نبود6، اما بعد از )2جدول P>04/0(ادار بود معن
  

شده پس از انتقال از تغييرات دماي غذاهاي هموژنيزه -2 جدول
 يخچال به فريزر

غذاي 
 هموژنيزه

 دماي پايه 

(ºC) 

كاهش دما بعد از 
 (ºC)دقيقه 3

 6كاهش دما بعد از 
  (ºC) دقيقه

Mean±SD Mean±SD Mean±SD 
 ***5/0±3/4 *3/0±0/2 4/0±6/7 انگور

 2/0±6/3 1/0±7/1 4/0±0/7 خيار

 6/0±5/3 **2/0±8/1 8/0±7/6 شترمرغگوشت

 5/0±1/3 3/0±4/1 7/0±7/6 گوشت ماهي

Mean :ميانگين      SD :انحراف معيار  
  P>05/0دار خيار در مقابل انگور  تفاوت معني:  *
  P>04/0دار ماهي در مقابل شترمرغ  تفاوت معني:  ** 

  P>06/0دار خيار در مقابل انگور   تفاوت معني:  ***
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 7

https://jiitm.ir/article-1-515-fa.html


  ... ماهي و خيار بررسي تأثير 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  176

  :بحث
غذاي "براساس نتايج اين مطالعه خيار و ماهي به عنوان دو 

تأثير غذا بر آستانه تشنج . آورند آستانه تشنج را پايين مي "سرد
علـت ايـن موضـوع    . بسـتگي دارد به فركانس شوك واردشـده  

دادنـد كـه هرچـه    مشخص نيست، اما كـوبلر و تـانوئي نشـان    
).  10(آيــد تــر مــيفركــانس بــاالتر باشــد آســتانه تشــنج پــايين

شده خيار را با آب مخلوط  موژنيزههمچنين زماني كه عصاره ه
هـا بـه طـور معنـاداري كـاهش       كرديم، آستانه تشنج در مـوش 
بيشـتر   "غذاي سرد"زنيم كه تأثير  نيافت، بنابراين ما حدس مي
شدت تشـنج  (تري دارند  نج پاييندر افرادي است كه آستانه تش

. خورنـد  بيشتري مي "غذاي سرد"و ميزان ) در آنها باالتر است
 "غـذاهاي سـرد  "ن اساس افراد صرعي بايـد در خـوردن   بر اي

  .مانند ماهي و خيار احتياط كنند
هـايي   مير را در موش و ميزان مرگ  ”غذاي سرد“از آنجا كه 

تـوان نتيجـه    ش داد، مـي كه از اين غذاها استفاده كردنـد، افـزاي  
شدت تشـنج را نيـز در افـراد      ”غذاي سرد“گرفت كه احتماال 
  ”غـذاي سـرد  “احتمال دارد اين نقـش  . دهد صرعي افزايش مي
ـ     و در افزايش مـرگ  ثير ايـن غـذاها بـر روي    أميـر، مـرتبط بـا ت

هاي بدن باشد، لذا نياز به انجام تحقيقـات بيشـتر در    الكتروليت
  . است اين زمينه

. مكانيسم تأثير خيار و ماهي بر آستانه تشنج ناشناخته است
توان كـاهش قنـد خـون، كـاهش      از علل برانگيزاننده تشنج مي

پتاسيم، كاهش كلسيم، كاهش منيزيم، كاهش سـديم و افـزايش   
ــرد  ــام ب ــر در  ). 4(ســديم را ن ــه تغيي ــابراين احتمــال دارد ك بن

آستانه تشنج در ها و يا قند خون، دليلي براي كاهش  الكتروليت
  .خوردند، باشد "دغذاي سر"هايي كه  موش

خيار و گوشـت مـاهي   همچنين در اين مطالعه ديده شد كه 
پس  .شوند ميدر مقايسه با انگور و گوشت شترمرغ ديرتر سرد 

توان نتيجـه گرفـت كـه ديرتـر گرمـاي خـود را بـه محـيط          مي
دهند و شايد اين علتـي بـر احسـاس خنـك شـدن بعـد از        مي

غـذاهاي  "مردم معتقدند كـه خـوردن   . دن اين غذاها باشدخور
آنهـا را   "غـذاهاي گـرم  "كند و خوردن  آنها را خنك مي "سرد

بيشـتر   "غذاهاي سـرد "همچنين در طول تابستان . كند گرم مي
غـذاهاي  "فصول سـرد   مورد عالقه مردم هستند و برعكس در

ا را گرمـ  "غذاهاي سـرد "بنابراين . طرفدار بيشتري دارند "گرم
مـا  . كننـد  ديرتر دريافت كرده و با سرعت كمتري گرما آزاد مي

در بــدن ايجــاد  "غــذاهاي سـرد "زنــيم كـه شــايد   حـدس مــي 
و همكـارانش نشـان دادنـد كـه      اسـتوجي  .كننـد  هيپوترمي مـي 

سيلين و ايجـاد هيپـوترمي    ارتباطي بين اثر  تحريك تشنج  پني
 "غذاهاي سرد" بنابراين امكان دارد ).11( توسط آن وجود دارد

 .كننـد  ءاز طريق ايجاد هيپوترمي تشنج را در افراد صـرعي القـا  
  .اثبات اين ادعا نياز به تحقيقات بيشتري دارد

بر آستانه تشنج بايد در مطالعات  "غذاهاي سرد"نقش بقيه 
اي  همچنين بهتر است در مطالعـه . ديگر مورد بررسي قرار گيرد

بـر روي آسـتانه    "ذاي گرمغ"در مقايسه با  "غذاي سرد"تأثير 
بـه منظـور تعيـين علـت تـأثير       .تشنج مورد بررسي قرار گيـرد 

بر روي آستانه تشنج بهتر است مطالعـه بـر روي    "غذاي سرد"
چـرا كـه   . رت يا حيوانات ديگر به جاي موش صـورت گيـرد  

و قنـد خـون كـافي      PHهـا   خون موش براي تعيين الكتروليت
غذاهاي "يشتر بر روي بقيه در صورت انجام مطالعات ب .نيست
و اثبات تأثير آنها بر كاهش آستانه تشـنج بايـد بـه افـراد      "سرد

رسـاني   صرعي نسبت به خوردن اين غذاها هشدار داد و اطـالع 
  .كرد

  
   :گيري نتيجه

غـذاي  "براساس نتايج مطالعه خيار و مـاهي بـه عنـوان دو    
يد ن اساس افراد صرعي بابر اي. نقش محرك تشنج دارند "سرد

 .مانند ماهي و خيـار احتيـاط كننـد    "غذاهاي سرد"در خوردن 
در افرادي كـه بيمـاري صـرع     ”غذاي سرد“مقدار ثابت  احتماالً

ا شـدت  هـ آنها شديدتر است نسبت بـه افـرادي كـه بيمـاري آن    
پـس  . ثير بيشتري بر روي تحريك تشنج داردأتري دارد، ت پايين

زياد دچار حملـه   افرادي كه شدت تشنج در آنها بيشتر است يا
شوند نياز به محدوديت غـذايي بيشـتري در خـوردن     تشنج مي

  . دارند ”غذاي سرد“
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  :تشكر و قدرداني
با تشكر از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز    

هاي اين طرح پژوهشي و  با سپاس و تشـكر   براي تأمين هزينه
هـا و در   آزمايشاز سركار خانم آرسته و پيرسالمي كه در انجام 

الزم به ذكر اسـت  . آوري اطالعات مطالعه همكاري كردند جمع
نامه دوره دكتري عمومي خـانم دكتـر    كه اين مقاله حاصل پايان

 .زاده سروستاني است راضيه تقي
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