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  چکیده 

 فالونوئید یک عنوان به رستینئکو. اند شده شناخته بیولوژیکی مهم اثر یک با یدهافالونوئ اخیر، هاي سال در
.تشنج می باشد ضد اثر و نورونی محافظت هاي فعالیت و التهاب، ضد جمله از دارویی خواص داراي  

در تشنج  گلوتامات گیرنده Ionotropic واحد زیر ژن بیان در رستینئکو نقش بررسی مطالعه این از هدف
 از قبل روز 7 مدت به) 100 و  mg / kg  50(  کورستین منظور بدین.بود موش در اشی از کاینیک اسیدن

 .  شد داده موشها به )Kinic acid KA(تزریق شروع

 توجهی قابل طور به تواند می روز 7 مدت به) کیلوگرم/  گرم میلی 100( کورستین پیش درمانی داد نشان نتایج
 هیپوکامپ در KA گروه و کنترل گروه به نسبت NR2B واحد زیر و NR2A احدو زیر ژن بیان افزایش

 NMDA هاي گیرنده زیرواحدهاي از ژن بیان افزایش داد نشان تحقیق این نتایج کلی طور به نشان دهد موش
 حال، این با.توضیح دهد حافظه را و سیناپسی پذیري شکل در آن محافظتی اثر است ممکن رستینئکو توسط

  .دارد  KA  نوروتوکسیسته برابر در کورستین اثرات بررسی به نیاز آینده مولکولی عاتمطال
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اختالالت عصبی، دسته اي از بیماري هاي مهم را در علم پزشکی تشکیل می دهند که تشخیص به موقع و 
با زندگی بیمار داشته و این تشخیص و درمان مناسب، به کاهش  درمان مناسب آنها، رابطه ي کامال مستقیمی

چشم گیر عوارض ناشی از بیماري هاي عصبی کمک قابل توجهی می نماید و می تواند بیمار را به سطح 
دسته اي از این بیماري ها، تشنج و انواع مختلف آن می باشد که با شیوع نسبتا . مطلوبی از زندگی بازگرداند

فراد جامعه اتفاق می افتد و شناسایی به موقع و درمان صحیح آنها، نقش قابل توجهی در بهبود زیادي در ا
  . )1( وضعیت زندگی بیمار و کاهش عوارض ناشی از این بیماري ایفا می نماید

  از دست رفتن موقت آگاهی 1-1

مغز دچار اختالل شود، در ساقه  2یا سیستم فعال کننده ي شبکه اي1هنگامی که عملکرد نیمکره هاي مغزي 
اختالل عملکرد دوره اي در این نواحی آناتومیک موجب فقدان گذرا و اغلب . از دست می رود 3هوشیاري

  .)1( عودکننده ي هوشیاري می گردد که این فقدان دوره اي هوشیاري دو علت عمده دارد؛ تشنج و سنکوپ

  تشنج 1- 1-1

موقت عصبی ناشی از فعالیت الکتریکی غیرطبیعی، حمله اي  اختاللی است که مشخصه آن عالئم و نشانه هاي
  .)1( و بسیار هماهنگ نورون هاي قشر مغز می باشد

  سنکوپ 1- 2-1

نیمکره ) جریان خون(یا غش کردن نوعی کاهش سطح هوشیاري به علت اختالل در تغذیه خونی  4سنکوپ
انی سراسري مغز در اثر رفلکس سنکوپ می تواند از کاهش خونرس. هاي مغزي یا ساقه مغز می باشد

وازوواگال، هیپوتانسیون ارتواستاتیک یا کاهش برون ده قلبی منشا گرفته باشد یا ناشی از کاهش خونرسانی 
  .)1( باشد  5انتخابی ساقه مغز در اثر ایسکمی ورتبروبازیالر

                                                             
1 Cerebral Hemispheres 
2 Reticular Activating System 
3 consciousness 
4 Syncope 
5 Vertebro-Basilar 
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  افتراق 2-1

شرایط بروز حمله یا عالئم و نشانه گام اول در ارزیابی بیماري که دچار کاهش هوشیاري شده ، مشخص کردن 
هاي همراه و تعیین این مطلب است که آیا حمله ناشی از بیماري نیازمند توجه فوري مانند هیپوگلیسمی، 

تعداد حمالت و نیز شباهت و عدم . مننژیت، تروماي سر، آریتمی قلبی یا آمبولی هاي حاد ریه است یا خیر
می حمالت مشابه بوده باشند، می توان به یک روند پاتوفیزیولوژیک اگر تما. شباهت آنها باید مشخص گردد

  ).1( منفرد فکر کرد و وجوه افتراق آنها را تعیین نمود

  .عالئم شروع حمله

  ) 1اورا(عالئم پیش درآمد 1- 1-2

اغلب وجود نشانه هاي . باید همیشه شرح حال کاملی از عالئم پیش درآمد و نشانه هاي اولیه به دست آورد
ج را در سیستم عصبی ذرا و کلیشه اي در شروع برخی از انواع تشنج می تواند محل اختالل مسبب تشنگ

 البته باید به این نکته توجه داشت که شاید در یک فرد خاص بیش از یک اورا رخ دهد. دمرکزي مشخص کن
)1(.  

  وضعیت بیمار به هنگام وقوع کاهش هوشیاري 1- 2-2

یا فقط (حمالتی که در حالت خوابیده نیز . حالت ایستاده و یا نشسته اتفاق می افتد هیپوتانسیون و غش ساده در
  .)1( اتفاق می افتند، مطرح کننده ي تشنج یا آریتمی قلبی به عنوان علت است) در حالت خوابیده

  ارتباط مشکل با فعالیت جسمانی  1- 3-2

مثل تنگی آئورت، کاردیومیوپاتی (خروجی قلب سنکوپ همراه با فعالیت جسمانی معموال به دلیل انسداد در 
  .)1( یا آریتمی قلبی است) هیپرتروفیک انسدادي و میکسوم دهلیزي

  عالئم حرکتی یا حسی موضعی 1- 4-2

                                                             
1 Aura 
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مثل پرش بی اختیار یک دست، بی حسی نیمه صورت، چرخش اجباري (پدیده هاي حرکتی یا حسی موضعی 
  .)1( سمت مقابل منشا می گیرد) فرونتوپریئتال(آهیانه اي-یشانیمطرح کننده ي تشنجی است که از قشر پ) سر

  عالئم عاطفی یا شناختی 1- 5-2

اغلب با تشنج حاصل از منشا لوب  1احساس ترس، توهم بویایی یا چشایی یا احساس احشایی یا آشنا پنداري
  .)1( همراه می باشدند) تمپورال(گیجگاهی 

  عالئم قبل از سنکوپ

نده همراه با تاري دید و احساس غش کردن که نشان دهنده ي اختالل عملکرد منتشر گیجی و منگی پیشرو
 همراهند) مثال غش ساده، آریتمی قلبی، هیپوتانسیون ارتواستاتیک(مغزي است، با کاهش جریان خون مغزي 

)1(.  

  رویداد هاي زمان حمله

  سفتی تونیک و حرکات کلونیک 1- 1-3

با کاهش هوشیاري همراه بوده و به صورت ) زرگ یا صرع حرکتی بزرگصرع ب(کلونیک عمومی - تشنج تونیک
  .)1( انتهاها مشخص می شود) پرش(سفت شدن تونیک و  سپس حرکات کلونیک 

  سفتی مختصر یا حرکات پرشی 1- 2-3

کاهش خونرسانی مغزي می تواند موجب سفتی یا حرکات پرشی شود، بویژه اگر به دلیل جلوگیري از سقوط و 
. نامیده می شود 2این پدیده گاهی سنکوپ تشنجی. فتن در حالت دراز کش هیپوپرفیوژن تشدید شودقرار گر

از دست رفتن . چنین رویدادي در گردش خون خودمحدودشونده بوده و نیاز به درمان ضد تشنجی ندارد
ن پس از حمله اي ثانیه طول می کشد و با کنفیوزیو 20تا  10هوشیاري در اثر هیپوپرفیوژن، به ندرت بیش از 

  .)1( همراه نیست، مگر اینکه ایسکمی طوالنی و شدید مغزي اتفاق افتاده باشد
                                                             
1 Deja vu 
2 Convulsive Syncope 
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  پدیده هاي بعد از حمله

  بهبودي فوري هوشیاري 1- 1-4

ثانیه مشخص  30تا  20بهبودي از یک حمله غش ساده با برگشت فوري هوشیاري و روشنی ذهن در عرض 
  .)1( می شود

  کنفیوزیون کوتاه 1- 2-4

دوره کنفیوزیون، عدم شناخت زمان و مکان یا آژیتاسیون به بدنبال صرع ژنرالیزه ي تونیک کلونیک اتفاق می 
هرچند چنین رفتاري براي افراد . معموال دوره ي کنفیوزیون کوتاه است و فقط براي دقایقی طول می کشد. افتد

  .)1( ناظر آشکار است اما ممکن است بیمار آن را به خاطر نیاورد

  کنفیوزیون طوالنی 1- 3-4

. ایجاد شود 2بدنبال حالت صرعی مداوم) طوالنی 1حالت پس حمله اي(ممکن است اختالل طوالنی هوشیاري 
یا ) مانس، آنسفالیتمثل د(همچنین ممکن است در نزد بیماران مبتال به بیماري ساختمانی منتشر در مغز 

  .)1( خ دهدتابولیک پس از یک تشنج منفرد نیز رآنسفالوپاتی م

  گاز گرفتگی زبان 1- 4-4

کلونیک است و ممکن است بیمار پس از حمله متوجه - گاز گرفتن قسمت طرفی زبان قویا به نفع تشنج تونیک
  .)1( آن شود

  بی اختیاري ادرار 1- 5-4

 پس از به دست آوردن هوشیاري، بیمار ممکن است متوجه بی اختیاري ادرارش شود، اما این امر می تواند طی
  .)1( بی اختیاري مدفوع شایع نیست. تشنج یا سنکوپ رخ دهد

                                                             
1 Postictal 
2 Status Epilepticus 
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  تشنج 2

، گروهی از  1صرع. تشنج اختالل موقت عملکرد مغزي در اثر فعایت الکتریکی غیر طبیعی نورونی است
. اختالالت شایع است که با تشنجات مکرر مشخص می شوند و علت شایع کاهش هوشیاري دوره اي است

  .)1( می باشد% 10است و احتمال بروز آن در طول عمر تقریبا % 1مومی تقریبا شیوع صرع در جمعیت ع

بیماري که به صورت فعال تشنج می کند یا به عنوان یک فرد مبتال به صرع شناخته می شود، از نظر تشخیصی 
پزشکی از آنجا که بسیلري از تشنجات در خارج از بیمارستان اتفاق می افتد و توسط پرسنل . مشکلی ندارد

. و از روي شرح حال زمان واقعه آن را تشخیص داد 2مشاهده نمی شوند، معموال می توان به صورت عقب نگر
اورا؛ که همراه با تشنجات : دو مشخصه موجود در شرح حال که بیشتر نشان دهنده صرع هستند عبارتند از

 کلونیک دیده می شود-تشنج تونیک کانونی رخ می دهد و حالت کنفیوزیونی پس از حمله ي تشنج؛ که بدنبال
)1(.  

  اتیولوژي 1-2

ممکن است تشنج ها ناشی از اختالل عملکرد اولیه سیستم عصبی یا اختالل متابولیک زمینه اي یا بیماري 
تشخیص این انواع از یکدیگر حیاتی می باشد، چرا که باید درمان را بر اساس اختالل زمینه . سیستمیک باشند
 فهرستی از بیماري هاي نورولوژیک و سیستمیک که موجب تشنج می شوند، در جدول زیر .اي انتخاب نمود

  : )1( آورده شده اند )1جدول (

                                                             
1 Epilepsy 
2 Retrospectively  
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  تشنج خوش خیم ناشی از تب در کودکان
  کریپتوژنیک/صرع ایدیوپاتیک
  دیس ژنزي مغزي

  صرع ناشی از بیماري
  تروماي سر

  سکته مغزي یا مالفورماسیون عروقی
  ضایعات توده اي

مننژیت یا آنسفالیت، سیستس (فونت هاي سیستم عصبی مرکزيع
 )سرکوزیس، آنسفالوپاتی ناشی از ایدز

بیماري هاي نورولوژیک 
 اولیه

  هیپوگلیسمی
  هیپوناترمی

  حاالت هیپراسموالر
  هیپوکلسمی

  اورمی
  آنسفالوپاتی کبدي

  پورفیري
  قطع دارو/مصرف بیش از حد دارو

  هیپرترمی
  ایسکمی سراسري مغز

  الوپاتی هیپرتانسیوآنسف
 اکالمپسی

 بیماري هاي سیستمیک

  .بیماري هاي نورولوژیک و سیستمیک مسبب تشنج. 1جدول 
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مثل صرع (یک سندرم صرعی منفرد. نقش عوامل ژنتیکی در صرع و پاسخ صرع به درمان امري پیچیده است
، جهش هاي یک ژن منفرد، ناشی از جهش در چند زن متفاوت باشد و برعکسد می توان) میوکلونیک جوانان

 ژن هایی که سبب استعداد ابتال به صرع می شوند عبارتند از. می تواند مسئول فنوتیپ هاي مختلف صرع باشد
)1 (:  

ده ي کانال هاي سدیم، کلسیم، پتاسیم و کلر؛ ژن هاي کدکننده ي گیرنده هاي نیکوتینیک ژن هاي کد کنن
  . و آنزیم ها هستند  G protein-coupledو ) GABA(کولینرژیک، گاما آمینو بوتیریک اسید 

  بیماري هاي نورولوژیک اولیه 2- 1-1

  1تشنج خوش خیم ناشی از تب

با دماي بدنی (ساله و معموال در اولین روز یک بیماري تب دار  5ماهه تا  6کودکان % 5تا % 2این نوع تشنج در 
و در غیاب هر نوع عفونت سیستم اعصاب مرکزي  )درجه فارنهایت 4/100درجه سانتی گراد یا  38بیشتر از 

  ).1(اتفاق می افتد ) چون مننژیت و آنسفالیت(

چند جهش در . ممکن است سابقه فامیلی تشنج خوش خیم ناشی از تب یا سایر انواع تشنج مجود داشته باشد
  ) :1(ارتباط با تشنج هاي ناشی از تب شناسایی شده اند که عبارت اند از 

و ساب یونیت  IMPA2 ،SCN1A ،SCN1B، اینوزیتول مونوفسفاتاز MASS1پروتئین  Gتصل به گیرنده ي م
و  GABRG2و  KCNA1و ساب یونیت هاي کانال پتاسیم  SCN2A ،KCNQ2 ،KCNQ3هاي کانال سدیم 

  .GABAساب یونیت هاي گیدنده ي 

د ویژگی هاي موضعی دقیقه طول می کشد و فاق 10-15تشنج خوش خیم ناشی از تب معموالت کمتر از 
حدود دو سوم بیماران یک تشنج را تجربه می کنند و کمتر از یک دهم آنها بیش از سه بار تشنج می . است
ماه یا در کودکانی که سابقه خانوادگی تشنج ناشی از تب را دارند، تشنج در  18در کودکان با سن کمتر از . کنند

موارد عود در دو سال % 90اده و خطر عود آن بیشتر است؛ همان ساعت اول افزایش درجه حرارت اتفاق افت

                                                             
1 Benign Febrile Convulsion 
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از آنجا که تشنج ناشی از تب خودمحدودشونده است، اغلب نیازي به . اول بعد از اولین تشنج روي می دهند
  ).1(درمان ندارد 

والنی، است و در بیماران مبتال به اختالالت پایدار نورولوژیک، تشنج هاي ط% 2-6احتمال پیدایش تشنج مزمن 
  ).1(موضعی یا متعدد، یا سابقه فامیلی تشنج هاي غیر تب دار بیشترین میزان عود دیده می شود 

  )کریپتوژنیک(تشنج ایدیوپاتیک 

طیف سنی ابتال گسترده است و از . این موارد دو سوم تشنج هاي جدید را در جمعیت عمومی تشکیل می دهد
  .)1)(1مطابق شکل (دهه دوم تا هفتم می باشد 

  

  
  .طیف سنی ابتال به تشنج و علت شایع در هر بازه سنی. 1شکل 
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افزایش می % 75دومین تشنج خطر عود را تا . است% 35سال بعد از اولین تشنج بدون تحریک،  5خطر عود در 
  ):1(ژن هایی که در صرع ژنرالیزه ایدیوپاتیک درگیرند عبارتند از . اکثر عود ها در سال اول می باشد. دهد

 . CACNA1Aو  CACNB4و ساب یونیت هاي کانال کلسیم  ME2میتوکندریایی،  NADآنزیم وابسته به 

  تروما به سر

تروما به سر یک علت شایع صرع است به ویژه هنگامی که تروما در دوران پري ناتال بوده و با شکستگی 
وجود، تشنج هایی که در یک  با این. جمجمه یا هماتوم داخل مغزي یا ساب دورال همراه باشد 1فرورونده

اگرچه . هفته اول پس از تروماي غیرنافذ به سر اتفاق می افتند نشان دهنده ي امکان وقوع تشنج مزمن نیستند
بیمارانی که دچار تروماي جدي سر شده اند اغلب با داروهاي ضدتشنجی تحت درمان پیشگیرانه قرار می 

  ).1(گیرند 

  سکته

بیماران می شود و ممکن است متعاقب % 15تا % 5یر کند، موجب بروز تشنج در اگر قشر مغز را درگ 2سکته
همانند تروماي سر، تشنج زودهنگام لزوما نشان . انفارکتوس ترومبوتیک یا آمبولیک یا هموراژیک اتفاق بیفتد
گی می مالفورماسیون هاي عروقی حتی بدون پار. هنده ي صرع مزمن نیست و درمان دراز مدت الزم نمی باشد

  ).1(توانند با تشنج همراه باشند که احتماال در نتیجه اثر تحریکی آنها بر بافت هاي همجوار در مغز می باشد 

  ضایعات توده اي

، آستروسیتوم 3گلیوبالستوم ها. ند با تشنج تظاهر کنندند تومور مغزي یا آبسه ها می توانضایعات توده اي همان
رهاي همراه با تشنج هستند که منعکس کننده شیوع زیاد آنها در میان شایعترین تومو 5و مننژیوم ها 4ها

  ).1(تومورهاي مبتال کننده ي نیکره هاي مغزي است 

                                                             
1 Depressed Fracture 
2 Stroke 
3 Glioblastomas 
4 Astrocytomas 
5 Meningiomas 
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  مننژیت یا انسفالیت

، قارچ ها یا )همچون هرپس ساده(، ویروس ها )همچون هموفیلوس آنفوالنزا و سل(عفونت هاي باکتریایی 
 1( انند موجب تشنج شوندنیز می تو) مثل سیستی سرکوز(انگل ها 

  آنومالی هاي تکاملی

  ).1(و اخالالت مهاجرت نورونی هم زمینه ساز صرع هستند ) کورتیکال(دیس ژنزي قشري 

  اختالالت سیستمیک 2- 2-1

اختالالت متابولیک و سایر بیماري هاي سیستمیک از جمله سندروم هاي ناشی از دوز زیاد داروها و قطع دارو، 
در این موارد بیمار . نجی همراه باشند که در صورت اصالح اختالل زمینه اي، برطرف می شوندمی توانند با تش

  .)1( را نباید به عنوان بیمار مبتال به صرع در نظر گرفت

  هیپوگلیسمی

میلی گرم در دسی لیتر ، می تواند موجب تشنج گردد  20-30کاهش قند خون به خصوص به مقادیر کمتر از 
  .)1( ولوژیک به میزان سرعت سقوط گلوکز بستگی دارداما تظاهرات نور

  هیپوناترمی

اگر سرعت سقوط سریع باشد، در . میلی اکی واالن در لیتر میتواند با تشنج همراه باشد 120در مقادیر کمتر از 
  .)1( نیز می تواند مسبب تشنج باشد 120مقادیر باالتر از 

  حاالت هیپراسموالر

میلی  330ونی هیپراسموالر و هیپرناترمی در صورتیکه اسموالریته سرم به بیش از از جمله هیپرگلیسمی غیرکت
  .)1( اسمول در لیتر افزایش یابد، می تواند منجر به بروز تشنج گردد

  هیپوکلسمی
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 شود 1میلی گرم در دسی لیتر می تواند منجر به تشنج با یا بدون تتانی 2/9تا  3/4با سطح سرمی کلسیم در بازه 
)1(.  

  ورمیا

  .)1( نیز می تواند موجب بروز تشنج شود و به خصوص در مواردي است که به سرعت ایجاد شود 2اورمی

  انسفالوپاتی کبدي

  .)1( گاها با تشنج چندکانونی یا ژنرالیز ه همراه است

  3پورفیري

ار باشد، ممکن است درمان تشنج دشو. می باشد که موجب نوروپاتی و تشنج می شود 4اختالل در بیوسنتز هم
  . )1( زیرا بسیاري از داروهاي ضد تشنج موجب تشدید بیماري می شوند

  مصرف بیش از حد دارو

کلونیک ژنرالیزه، -تشنج تونیک. می توند موجب تشدید صرع یا بروز تشنج در بیماران غیر صرعی شود
ایی که مصرف بیش از حد داروه. شایعترین نوع است اما تشنج هاي موضعی یا چند کانونی نیز اتفاق می افتند

ضدافسردگی ها، آنتی سایکوتیک ها، کوکائین، انسولین، : مجاز آنها اغلب سبب بروز تشنج می شوند، عبارتند از
  .)1)(2جدول ( لیدوکائین و متیل گزانتین ها

 آنتی بیوتیک ها کینولون ها، ایزونیازید، پنی سیلین ها

 تراز هاآنتی کولین اس فسفات ارگانیک، فیزوستیگمین

 ضد افسردگی ها یک حلقه اي، سه حلقه اي، هتروسیکلیک، مهارکننده هاي انتخابی بازجذب سروتونین

 آنتی سایکوتیک ها فنوتیازین ها، بوتیروفنون ها، کلوزاپین

                                                             
1 Tetany 
2 Uremia 
3 Porphyria 
4 Heme 
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داروهاي شیمی  اتوپوزاید، ایفوسفامید، سیس پالتین
 درمانی

داروهاي  انسولین
 هیپوگلیسمیک

بی حس کننده هاي  ائین، پروکائین، اتیدوکائینبوپیواکائین، لیدوک
 موضعی

 متیل گزانتین ها آمینوفیلین، تئوفیلین

 ضد دردهاي مخدر فنتانیل، مپریدین، پنتازوسین، پروپوکسی فن

 سمپاتومیمتیک ها آمفتامین، کوکائین، افدرین، فنیل پروپانوالمین، تربوتالین

 سایر موارد ر وریدي، لیتیوم، فن سیکلیدینآنتی هیستامین ها، محلول هاي هیپراسموال

  . فهرست داروهایی که مصرف بیش از حد آنها، اغلب سبب بروز تشنج می گردد. 2جدول 

  قطع دارو

قطع برخی از داروها به ویژه قطع مصرف اتانول و داروهاي آرامبخش می تواند با یک یا چند تشنج ژنرالیزه 
موارد، تشنج ناشی از قطع % 90در . خود به خود برطرف می شوندکلونیک همراه شود که معموال -تونیک

ساعت پس از کاهش یا قطع مصرف الکل اتفاق می افتد و با حمالت کوتاه  48مصرف الکل به طور معمول 
  .)1( ساعت برطرف می شود ، مشخص می گردد 12که در مدت ) حمله 6-1(

تشنج در افرادي شود که به طور معمول بیش از  قطع مصرف ناگهانی داروهاي آرام بخش می تواند موجب
میلی گرم در روز سکوباربیتال یا دوز هاي معمولی از سایر آرام بخش هاي کوتاه اثر مصرف می  800-600
ساعت پس از قطع دارو اتفاق می افتد اما  2-4به طور تیپیک، تشنج ناشی از قطع داروهاي آرام بخش . کنند

تشنج هاي موضعی به ندرت بدنبال قطع مصرف الکل یا . ته به تعویق بیفتدممکن است تا حداکثر یک هف
داروهاي آرام بخش اتفاق می افتند؛ این تشنج ها بیانگر یک ضایعه موضعی دیگر مغز هستند که نیازمند ارزیابی 

  .)1( است
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  ایسکمی سراسري مغز

شد که بدنبال ایجاد اسکمی سراسري مغز می تواند ناشی از ایست قلبی، آریتمی هاي قلبی یا هیپوتانسیون با
کلونیک ایجاد شود که به تشنج شباهت دارد، اما احتماال این حرکات -ممکن است چند حرکت تونیک یا تونیک

همچنین ایسکمی سراسري می تواند با میوکلونوس .نشاندهنده ي فعالیت غیر طبیعی ساقه مغز است
تشنج نسبی یا . اري، با میکلونوس ناشی از حرکت همراه گرددخودبخودي همراه شود، یا پس از برگشتن هوشی

کلونیک ژنرالیزه نیز اتفاق می افتد؛ این تشنج ها می توانند بصورت حرکات خفیف صورت و چشم ها -تونیک
با این وجود، تشنج هاي منفرد متعاقب ایسکمی سراسري مغز لزوما . بروز کنند و باید تحت درمان قرار بگیرند

  .)1( عاقبت نامطلوب نیستبه معنی 

  انسفالوپاتی هیپرتانسیو

  .)1( کلونیک ژنرالیزه همراه باشد- می تواند با تشنج ناکامل یا با تشنج تونیک

  اکالمپسی

. اطالق می شود) پره اکالمپسی(به بروز تشنج یا کما در بیماران باردار مبتال به هیپرتانسیون، پرتئینوري و ادم 
تانسیو در بیماران غیر باردار، ادم مغزي، ایسکمی و خونریزي می تواند به عوارض مانند انسفالوپاتی هیپر
  .)1( نورولوژیک منجر شود

  هیپرترمی

می توند در اثر عفونت ، تماس با گرما، ضایعات هیپوتاالموس یا داروهایی نظیر فن سیکلیدین و همچنین 
و داروهاي استنشاقی بیهوشی و بلوك کننده ) دخیمسندروم نورولپتیک ب(داروهاي آنتی کولینرژیک یا نورولپتیک

درجه  107درجه سانتی گراد یا  42درجه حرارت (ویژگی بالینی هیپرترمی شدید . عضالنی باشد-هاي عصبی
درمان با داروهاي ضد تب یا . شامل تشنج، حالت کنفیوزیون یا کما، شوك و نارسایی کلیه است) فارنهایت

درجه فارنهایت، داروهاي  102درجه سانتی گراد یا  39درجه حرارت به  خنک کردن مصنوعی براي کاهش
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در ) مثل آنتی بیوتیک براي عفونت؛ دانترلن براي هیپرترمی بدخیم(ضدتشنج و دیگر درمان هاي اختصاصی 
  .)1( صورت اندیکاسیون باید انجام شوند

  تشنج هاي کاذب 2- 3-1

ممکن است تظاهري از اختالالت روانی نظیر ) 2یا روانزاد 1نشنج کاذب(حمالتی که به تشنج شباهت دارند 
 باشد 3بیماري هاي تبدیلی، بیماري هاي سوماتیزاسیون، اختالالت ساختگی با نشانه هاي فیزیکی یا تمارض

)1(.  

در بیماران . معموال تشنج هاي کاذب را می توان هم از نظر بالینی و هم در یافته هاي نوار مغزي باز شناخت
کلونیک است، ممکن است قبل از حمله عالئم هشدار دهنده -به تشنج کاذب که شبیه به حمالت تونیک مبتال

نیز وجود داشته باشند؛ معموال فاز تونیک وجود ندارد و فاز کلونیک شامل حرکات شدید اندام هاست که در 
ن حمله اي چشم ها نیز شایع بست. جریان آن بیمار به ندرت به خود آسیب رسانده یا دچار بی اختیاري می شود

در برخی موارد ، حرکات غیر طبیعی همه ي اندام ها بدون از دست رفتن هوشیاري مشاهده می شود؛ در . است
کنفیوزیون پس . موارد دیگر طی فقدان هوشیاري، فریاد یا حرکتی وجود دارد که هدف خاصی را دنبال می کند

اگر در جریان حمله نوار . یعی پس از حمله مشاهده نمی شوداز حمله وجود ندارد و عالئم فیزیکی غیرطب
  )1( مغزي اخذ شود، فعالیت تشنجی نشان نمی دهد و پس از حمله نیز کاهش سرعت امواج دیده نمی شود

  طبقه بندي و ویژگی هاي بالینی 2-2

  تشنج هاي ژنرالیزه 1-2-2

  )صرع بزرگ(کلونیک -تونیک

  )صرع کوچک(آبسانس 

  )جوانی و بقیه-ونیک، کلونیک، میوکلونیک، میوکلونیکت(سایر انواع 
                                                             
1 Pseudoseizure 
2 Psychogenic Seizure 
3 Malingering 
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  )ناکامل(تشنج هاي کانونی  2-2-2

  کانونی ساده

  )لوب تمپورال، پسیکوموتور(کانونی مرکب 

  تشنج کانونی با فراگیري ژنرالیزه

  تشنج هاي ژنرالیزه 2- 1-2

  کلونیک -تشنج هاي فراگیر تونیک

د که در آنها هوشیاري از دست می رود و معموال فاقد اورا یا کلونیک حمالتی هستن-تشنج هاي فراگیر تونیک
در صورتی که عالئم هشدار دهنده وجود داشته باشد، معموال نشانه هایی غیر . سایر عالئم هشدار دهنده هستند

  .)1( اختصاصی هستند

ثانیه  30تا  10ت تظاهرات اولیه شامل عدم هوشیاري و انقباضات تونیک عضالت اندام ها به مد: فاز تونیک)1
همانند (است که در ابتدا موجب فلکسیون و سپس اکستانسیون به ویژه در عضالت پشت و گردن می شود 

  .)1()2شکل 
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  .کلونیک-شمایی از حالت فلکسیون و اکستانسیون در هنگام تشنج فراگیر تونیک. 2شکل 

  

و سیانوز گردد و انقباض ) ه یا حالت نالهگری(انقباض تونیک عضالت تنفسی می تواند موجب صدایی در بازدم 
بیمار به زمین می افتد و احتمال دارد که در حین سقوط . عضالت جونده می تواند منجر به تروماي زبان شود

  .)1( دچار آسیب شود

پس از فاز تونیک، فاز کلونیک آغاز می شود که شامل انقباض و شل شدن متناوب عضالت : فاز کلونیک)2
پس از خاتمه فاز تونیک، . ثانیه یا بیشتر ادامه می یابد 60تا  30رش قرینه اندام هاست که به مدت همراه با پ

با . ممکن است دهان از بزاق پر شود. تالش براي تنفس سریعا از سر گرفته می شود و سیانوز برطرف می گردد
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. ت به حالت شل در می آیندگذشت زمان، تکان ها کمتر شده تا سرانجام همه حرکات متوقف می شود و عضال
  .)1( شل شدن اسفگتر یا انقباض عضالت دترسور مثانه می تواند موجب بی اختیاري ادراري شود

همچنان که بیمار هوشیاري خود را باز می یابدف کنفیوزیون پس حمله اي و اغلب سردرد بروز می : بهبودي)3
یا حتی در بیماران نبتال به صرع مداوم یا اختالل  دقیقه 30تا  10کامل معموال پس از  1موقعیت یابی. کند

در تشنج هاي با منشا صرع ایدیوپاتیک یا متابولیک، معموال . ساختمانی و متابولیک مغزي دیرتر  باز می گردد
معاینه فیزیکی در حالت پس حمله اي طبیعی است به استثنا اینکه ممکن است رفلکس کف پایی به صورت 

مرمک ها حتی در شرایطی که بیمار هوشیار نیست، . دیده شود) عالمت بابنسکی(نسوري گذرا به حالت اکستا
  .)1( به نور پاسخ می دهند

دقیقه  30به نوعی از حمالت صرعی گفته می شود که بیش از  1صرع مداوم یا پایدار: حالت صرعی مداوم)4
حدي عود کنند که در فاصله زمانی  طول بکشند، بدون اینکه به صورت خودبخودي متوقف شوند، یا اینکه به

صرع پایدار یک اورژانس طبی است، زیرا در صورتیکه درمان نشود می . میان حمالت، هوشیاري باز نگردد
  .)1( تواند موجب آسیب دائمی مغز، هیپرپیرکسی و کالپس گردش خون شود

  )صرع کوچک(تشنج هاي آبسانس 

عموال از دوران کودکی آغاز شده و به ندرت تا دوران صرعی است که به صورت ارثی منتقل می شود و م
 :)1( ژن هاي مرتبط با صرع آبسانس کودکی عبارتند از. نوجوانی ادامه می یابد

 CACNA1H ، CLCN2 ،GAGRB2.  

بدون کاهش تنوس وضعیتی مشخص می ) ثانیه 10تا  5معموال به مدت (حمالت با دوره کوتاه عدم هوشیاري 
حرکات اتوماتیک . تی خفیف مانند بهم خوردن پلک چشم یا چرخش مختصر سر، شایعندتظاهرات حرک. شوند

  .)1( پس لز قطع تشنج بالفاصله هوشیاري باز می گردد. ناشایع است) اتوماتیسم(پیچیده تر 

                                                             
1 Orientation 
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ممکن است روزانه صدها حمله اتفاق بیفتد که موجب اختالل در کارهاي مدرسه و عملکرد اجتماعی می 
مگر اینکه بیماري به درستی . وي که ممکن است تصور شود کودك از نظر ذهنی عقب افتاده استگردد، به نح

نوار مغزي امواج بلند نیزه . بطور تیپیک می توان با هیپرونتیالسیون حمالت را ایجاد نمود. تشخیص داده شود
  .)1( )3مطابق شکل (بار در ثانیه را در جریان حمالت نشان می دهد 3اي و موج 

  

  
  ).صرع کوچک(نمایی از نوار مغزي بیمار با تشنج آبسانس . 3شکل 

  

در بسیاري از بیمارانی که هوش طبیعی و فعالیت زمینه اي طبیعی در نوار مغزي دارند، حمالت آبسانس فقط 
در دوران کودکی اتفاق می افتد؛ در هر صورت در موارد دیگر، حمالت تا زمان بزرگسالی و به صورت تنها یا 

  .)1( مراه با سایر انواع تشنج ادامه می یابده

  تشنج هاي تونیک

با انقباض مداوم عضله مشخص می شوند که می توتند منجر به خشک شدن عضو و عضالت محور بدن در 
حالت فلکسیون یا اکستانسیون شده و یک علت سقوط ناگهانی است؛ توقف عضالت تنفسی به بروز سیانوز 

  .)1( ز دست می رود و در این تشنج فاز کلونیک وجود نداردهوشیاري ا. منجر می شود
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  تشنج هاي کلونیک

مرحله تونیک اولیه وجود . با پرش هاي کلونیک مکرر همراه با از دست رفتن هوشیاري مشخص می شوند
  .)1( ندارد

  تشنج هاي میوکلونیک

دود به یک گروه از عضالت با انقباضات ناگهانی، کوتاه و شوك مانندي مشخص می شوند که ممکن است مح
صرع میوکلونیک جوانی شایعترین نوع است . یا یک یا چند عضو باشند یا اینکه به صورت ژنرالیزه اتفاق بیفتند

  .)1( که معموال در دوران نوجوانی آغاز می شود

ز نظر ژنتیکی اختالل ا. در یک سوم بیماران مبتال به تشنج هاي میوکلونیک، سابقه فامیلی تشنج نیز وجود دارد
  :)1( هتروژن است و در خانواده هاي مختلف ژن هاي دخیل عبارتند از

EFHC1 ،BRD2 ،CACNB4 ،CLCN2 ،GAGRA1.  

  :)1( تشنج هاي میوکلونیک ممکن است با انواعی از اختالالت نادر نورودژنراتیو ارثی همراه باشند، همچون

Unverricht-Lundborg disease، La-forabody neuronal ceroid lipofuscinosis، 
Sialidosis، عضله بیوپسی در قرمز ي تکه تکه هاي رشته با میوکلونوس صرع( میتوکندریال آنسفالوپاتی.(  

  تشنج هاي آتونیک

ناشی از کاهش تنوس وضعیتی است و گاهی بدنبال پرش میوکلونیک ظاهر شده و منجر به حمله سقوط می 
بیشترین میزان شیوع را دارند که در بعضی  1گوستاو-تکاملی مانند لنوکساین تشنج ها در بیماري هاي . شود

  .)1( اثر می گذارند MAPK10موارد ناشی از جهش هایی هستند که بر ژن 

  )کانونی(تشنج هاي پارسیل 2- 2-2

                                                             
1 Lennox-Gastaut Syndrome 
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  تشنج کانونی ساده

یه مبتال در قشر مغز تشنج کانونی ساده با پدیده اي حرکتی، حسی یا اتونومیک شروع می شود که بستگی به ناح
مثال ممکن است حرکات کلونیک گروهی از عضالت صورت، یک عضو یا حلق اتفاق بیفتد که . دارد

خودمحدودشونده است؛ همچنین ممکن است این حرکات عودکنند یا به صورت مداوم درآیند؛ و یا اینکه 
  .)1( )1ونیپیشرفت جکس(فراگیر شده و به نواحی دیگري از قشر حرکتی توسعه یابند 

، اتساع مردمک، استفراغ،  2نشانه هاي اتونومیک شامل رنگ پریدگی، برافروختگی، تعریق، سیخ شدن مو ها
، روند )مثل آشنا پنداري(نشانه هاي روانی شامل دیسفاژي، اختالل حافظه . و بی اختیاري است 3قاروقور شکم

، توهم یا )افسردگی ، احساس لذت نامناسب مثل ترس،( تفکر اجباري، اختالل شناختی، اختالالت عاطفی 
در جریان یک تشنج پارسیل ساده، هوشیاري باقی می ماند، مگر اینکه دیس شارژ تشنجی . خطاهاي حسی است

اورا بخشی از . شود) ژنرالیزاسیون ثانویه(کلونیک -به سایر نواحی مغز گسترش یابد و موجب تشنج تونیک
گاهی اوقات، . ي بروز می کند و بیمار تا حدي آن را به خاطر می آوردتشنج است که فبل از کاهش هوشیار

  .)1( اورا تنها یافته یک دیس شارژ صرعی است

تا  5/0که در مدت ) فلج تاد(، نقص موضعی عصبی مانند همی پارزي)پست ایکتال(در حالت پس حمله اي 
  .)1( ی زمینه اي در مغز استساعت خود به خود برطرف می شود، یافته اي حاکی از ضایعه موضع 36

  تشنج هاي پارسیل مرکب

تشنج هاي پارسیل مرکب، قبال با نام تشنج لوب تمپورال یا تشنج پسیکوموتور نامیده می شد که در آن 
معموال دیس شارژ تشنجی از لوب تمپورال یا قسمت . هوشیاري، پاسخ دهی و حافظه دچار اختالل می شوند

نشانه ها به اشکال مختلف . گیرد اما می تواند از مکان هاي دیگر نیز آغاز شود داخلی لوب پیشانی منشا می
ممکن است حمالت با یک اورا . ظاهر می شوند، اما معموال در هر بیمار به یک قالب منحصر به فرد در می آیند

و ) اريآشناپند(، شناختی)ترس(وجود احساس اپی گاستریک شایع بوده اما اختالالت عاطفی. شروع شوند
                                                             
1 Jacksonian March 
2 Piloerection 
3 Borborygmus  
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به طور کلی، تشنج ها . سپس هوشیاري دچار اختالل می شود. نیز ممکن است اتفاق بیفتند) توهم بویایی(حسی
تظاهرات حرکتی تشنج پارسیل مرکب که با فعالیت حرکتی غیر ارادي و . دقیقه دوام دارند 3تا  1به مدت 

-بیماران به صورت حرکات دهانی% 75نامیده می شوند که در حدود  1هماهنگ مشخص می شوند، اتوماتیسم
نشستن، . بیماران به صورت دیگر حرکات گردنی و صورتی و دست تظاهر می کند% 50لب و در -زبانی

ممکن است فراگیر شدن ثانویه اتفاق . ایستادن، بازي با اشیاء و حرکات دوطرفه اندام ها شیوع کمتري دارند
  .)1( بیفتد

  تشخیص 3-2

نوار مغزي نیز . تنی بر کشف بالینی یکی از انواع تشنج ذکر شده در متن باال می باشدتشخیص بالینی تشنج مب
  .)1( اما طبیعی بودن آن نمی تواند تشنج را رد کند). 4همانند شکل (می تواند کمک کننده باشد 

  
  .نمونه اي از نوار مغزي بیمار مبتال به تشنج. 4شکل 

  
                                                             
1 Automatism  
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امواج نوك تیز : اختصاصی نشان دهنده ي صرع می باشند عبارتند از ویژگی هاي الکتوآنسفالوگرافیک که بطور
  .)1( موج بلند- و غیرطبیعی، دیس شارژهایی با چند موج بلند و کمپلکس هاي نیزه 1بلند

آورده  )3جدول ( ارزیابی تشخیصی استاندارد براي بیماران مبتال به تشنجی که اخیرا وقوع یافته، در جدول زیر
  :)1( شده است

ایان به ذکر است که بیماري هاي توکسیک و متابولیک که می توانند مسبب تشنج باشند، باید در ابتدا رد ش(
 ).زیرا با درمان مشکل زمینه اي، تشنج بیمار کنترل شده و دیگر نیاز به تجویز داروهاي ضد تشنج نیست. شوند

  

 ارزیابی تشنج جدید در بیمار سالم

 )اروهااز جمله مصرف د(اخذ شرح حال 

 معاینه ي فیزیکی کامل

 معاینه نورولوژیک کامل

 بررسی هاي خونی قند ناشتا

    الکترولیت هاي سرم
    کلسیم سرم

    بررسی عملکرد کلیوي
    بررسی عملکرد کبدي

    شمارش کامل خون
    بررسی از لحاظ ابتال یه سیفیلیس

 اخذ نوار مغزي

MRI  
  .ر بیماري که اخیرا دچار تشنج شده استارزیابی تشخیصی استاندارد د. 3جدول 

                                                             
1 Spikes  
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سالگی بروز می کنند، نیازمند ارزیابی  25تشنج هایی که منشا موضعی آشکار دارند یا آنهایی که پس از سن 
فوري هستند تا وجود ضایعه ساختمانی مغزي رد شود که براي این منظور می توان از تصویر برداري به روش 

اگر نتوان علتی را یافت، تصمیم براي شروع ). سی تی اسکن کافی نیست(د رزونانس مغناطسیی استفاده کر
کلونیک -بدنبال یک حمله تونیک. درمان ضدتشنج طوالنی مدت را باید براساس احتمال عود، اخذ نمود

 سال در نظر داشت 3-4بیماران بزرگسال درمان نشده، عود تشنج را در مدت % 70تا  30ژنرالیزه، می توان در 
)1(. 

  درمان 4-2

  اصول درمان 2- 1-4

پاسخ . در صورت وجود علت مشخصی که مسبب تشنج بوده باشد، باید درمان را متوجهآن علت خاص نمود
تشنج همراه با بیماري هاي سیستمیک و متابولیک به داروهاي ضد تشنج ضعیف است، اما با اصالح اختالل 

ی مصرف الکل و سایر داروهاي آرام بخش موجب تشنج قطع ناگهان. زمینه اي این تشنج ها متوقف می شوند
تروماي حاد سر و . هاي خودمحدودشونده میشوند که به طور کلی نیازي به درمان با داروهاي ضد تشنج ندارند

سایر ضایعات ساختمانی سر که موجب تشنج می شوند، بایستی به سرعت تشخیص داده و درمان شوند و 
صرع ایدیوپاتیک نیز با داروهاي . باید با درمان دارویی ضد تشنج کنترل نمود تشنج ناشی از این ضایعات را

  .)1( ضدتشنج تحت درمان قرار می گیرد

  :)1( چهار اصل کلیدي براي درمان وجود دارد

  .قبل از شروع درمان، بایستی تشخیص صرع را ثابت نمود)1

  .با توجه به نوع تشنج بایستی داروي مناسب را انتخاب نمود)2

  .به جاي توجه به سطح سرمی دارو، باید تشنج را کنترل و درمان نمود)3

  ).درمان چند دارویی از ابتدا صحیح نیست(هر بار بایستی یک دارو را امتحان کرد)4
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  داروهاي ضد تشنج 2- 2-4

و  بیشتر داروهاي ضد تشنج از طریق دو مسیر از انتقال دهنده هاي عصبی در مغز اثر می کنند؛ گاباارژیک
شماي کلی محل و نحوه اثرگذاري داروها در دو مسیر مذکور در شکل زیر آورده شده است  .گلوتاماترژیک

  ):1)(5شکل (
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  .شماي کلی محل و نحوه اثرگذاري داروها در دو مسیر گاباارژیگ و گلوتاماترژیک. 5شکل 
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  استراتژي هاي درمان 2- 3-4

ان دارویی در بیماري که با تشنج جدید مراجعه می کند به طور کلی به درم. تشنج هاي مکرر نیاز به درمان دارند
  :)1)(4جدول ( صورت زیر است

  

  فنی توئین
  کابامازپین
 الموتریژین

  یا ) شامل کانونی مرکب(تشنج هاي کانونی
 کلونیک ژنرالیزه ثانویه-تونیک

  اسید والپروئیک
 )با اثر کمتردر تشنج هاي پارشیل مرکب(فنوباربیتال

 نج هاي ژنرالیزهتش

بدلیل اثرات مرگبار کبدي دي (اسید والپروئیک
سال ممنوع  2سال و بخصوص زیر  10سنین زیر 

  )است
 اتوسوکسیماید

 تشنج هاي آبسانس

  اسید والپروئیک
  لوتیراستام

  زونی سامید
 کلونازپام

 تشنج هاي میوکلونیک

  .لیستی از داروهاي مصرفی در بیمار مبتال به تشنج. 4جدول 

  

به موازات کسب تجربه در مورد داروهاي ضدتشنج جدید، می توان در برخی موارد از آنها به عنوان درمان تک 
الموتریژین، لوتیراستام، توپیرامیت و زونیسامید طیف وسیعی از عملکرد را در درمان صرع . دارویی استفاده کرد

کلونیک ژنرالیزه ثانویه - درمان صرع پارشیل یا تونیک اُکسکاربازپین را می توان در. هاي پارشیل و ژنرالیزه دارند
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گاباپنتین، تیاگابین و پره گابالین را نباید در بیماران مبتال به صرع ژنرالیزه به . یه صورت تک دارویی به کار برد
  .)1( کار برد

  نقش مسیرهاي سیگنالینگ مختلف در تشنج

   

 مناطق در) تشنج( الکتریک هاي انفجار فعالیت از مکرر وقوع توسط شده مشخص پیچیده، بیماري یک صرع
 فعالی بیش تاثیر که تحت مغز ی ازمناطق به بستگی شدت تشنج به حوادث از رفتاري نتیجه. است مغز خاص
  )2( داردقرار هستند

باشند صحبت  می دخیل خیز صرع مناطق تشنج درکه  سلولی درون سیگنالینگ هاي مسیر از ما اینجا در
 نوراپی دوپامین،( شده فعال عصبی هاي دهنده انتقال توسط مدوالتورهاي هایی کهمسیر :که شامل  خواهیم کرد

  )٢(میباشد immediate early genes  )IEGs( ژن القايو)سروتونین و نفرین

  

  :نورومدوالتورها نقش: تشنجات از ناشی سیگنالینگ حاد مسیر

 بازدارنده و) گلوتامات( تحریکی انتقال دهنده هاي ینب مشخص تعادل عدم یک عنوان به سنتی طور به تشنج
  بستگی دارد درگیر هاي گیرنده به تشنج تنظیم ی مدوالتورهادر منف یا مثبتنقش .میباشد )گابا(

شدن  فعال فعالیت می کند D2 و D1 نام به پروتئین، G از گیرنده هاي مختلف تایپ دو طریق از دوپامین
  )3( نقش دارد تشنج شدت افزایش و تشنج آستانه کاهش رد) D5 و D1-like )D1 گیرنده

 تحریک تعدیل براي پروتئین G عمدتا هایی گیرنده از خانواده یک طریق از) HT-5 هیدروکسی، 5( سروتونین
  )4( کند می عمل عصبی پذیري
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 کانونی تشنج دتوان می بازجذب هاي مهارکننده یا و HT-5 آگونیست مدیریت توسط HT-5 گیرنده شدن فعال
 آستانه کاهش در HT-5 ازمغز تخلیه و سروتونرژیک هاي پایانه تخریب که حالی در ، جنرالیزه را مهار کندو

  .نقش دارد تجربی هاي مدل در عصبی پذیري تحریک افزایش و تشنج

  شده است مشاهده HT-5 ژنتیکی سطح افزایش با موش در kainic اسید از ناشی تشنج آستانه افزایش اخیرا،

)5(  

  :IEGs   immediate early genes) ( ژن شدن فعال: تشنج به حاد سلولی پاسخ

 .J. I مطالعات از دهد مغز را تغییر در ژن بیان ,تواند می پاتولوژیک فعالی بیش ,که مطرح کرد  یتظاهرات اولین

Morgan and T. Curran بوده که بیان می کند metrazole بیان وجهی ازت قابل القاء - تشنج از ناشی  
mRNA C-fos سبب می شود جوندگان مغز از مختلف مناطق در را  

 ژن" از سریع سازي فعال جهت عصبی هاي سلول زیادي حد تا که مطرح کردند بار اولین براي نویسندگان این
 نیطوال و پاسخ  حاد شدن جفت براي) ژوئن و fos مانند رونویسی، فاکتورهاي معموال ؛IEGs( "اولیه فوري

  )6( پاتولوژیکی مورد استفاده قرار می گیرند همچنین و مدت به محرکر هاي فیزیولوژیکی

  )7( رخ می دهد حاد تشنج از می باشد که پس نورون در عمومی پدیده یک رونویسی عوامل القاي

 اي گسترده طور به ماندو می باقی مشخص اولیه و فعالیت به وابسته رونویسی فاکتور قطعا C-FOS حال، این با
  عصبی القا می شود مناسب فعالیت نشانگر یک عنوان به

 با مختلف هاي زمان در عصبی هاي جمعیت در را C-FOS Mrna القاء رونویسی ژن ,تشنج   که همانطور
  .(8) را نشان داد  FOS-lacZ ژنیک ترانس هاي موش از استفاده

یا  هیبریداسیون محل در mRNA C-FOS از استفاده با متعددي مطالعات توسط مشاهدات این
 از پس فعالیت برداري نقشه مطالعات انجام براي راه یک عنوان به موش مغز در C-FOS ایمونوهیستوشیمی

  است شده تایید تشنج
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  دارد وجود به جنرالیزه کانونی از تشنج پیشرفت و C-FOS القایی الگوي بین رتباط دقیقترا کمی حال

 می تحریک لیمبیک مناطق برخی در را تنها C-FOS پروتئین و C-FOS ژن mRNAالقاي  فعالیت صرع فوکال
 CA3 هرمی هاي الیه در سپس و شروع دار دندانه شکنج هاي گرانول سلول الیه هاي در معمول طور به کند ،

 دهد، می رخ استاتوس صرع و لیمبیک موتور و تشنج هاي جنرالیزه که هنگامی سپس، .پخش می شودCA1 و
  شناسایی می شود مغز دیگر مناطق چندین و مخ قشر کل سراسر در mRNA C-fos و C-fos  پروتئین بیان

(9)  

 شاخص هاي اولین از یکی تواند می فسفریله ERK سطح که افزایش دهد می نشان اخیر یافته هاي
  بخودي باشد تشنج خود زمان در عصبی هاي سلول ایمونوهیستوشیمی

 درو  رخ می دهد بخودي خود تشنج زمان در ERK مشخص افزایش یک ، تخودي حیوانا به خود صرع در
رفتاري  تشنج تشخیص از پس) دقیقه 2 عنوان(خیلی کوتاه  فواصل عصبی در هاي سلول از زیادي جمعیت

  است آشکار

 به شده پاتولوژیک و فیزیولوژیک شرایط دو هر در IEGs سازي فعال در سلولی داخل سیگنالینگ آبشارهاي
  بررسی شدند نورون در گسترده طور

 انتقال معمول، طور به( cAMPانتقال دهنده  دومین از سلولی درون سطح افزایش به منجر عصبی دپالریزاسیون
مرتبط  باز یونی هاي کانال مثال، عنوان به( +Ca2 و)پروتئین G گیرنده نورومدوالتورمتصل به/  عصبی دهنده

سلولی  درون دوانتقال دهنده هاي دوم کیناز این دو هر. می شود)وتاماتگل هاي گیرنده به گلوتامات متصل به
 فسفوریالسیون در همگرا فعالیتکه  می کنند را فعال) ERKکیناز را  تنظیم سلولی خارج و A کیناز پروتئین(

 CREB  (cAMP response element binding protein, constitutively رونویسی   عامل

present in the nucleus) دارند  
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 C-FOS mRNAرا فعال میکند وسپس  C-FOS mRNA رونویسی ژن , CREB فسفوریالسیون  خود نوبه به
 ژن هاي اي از گسترده طیف براي رونویسی فاکتور یک عنوان به که ترجمه میشود C-FOS به پروتئین 

  )10(کند  می عصبی عمل مخصوص

هاي  پاسخ از اي گسترده طیف به به سرعت عصبی هاي سلول ات دهد می اجازه و باشد، می سریع مکانیزم این
سلول دپالریزه  مرگ و سیناپسی پذیري شکل در درگیر هاي ژن القاي جمله از سلولی داخل مدت طوالنی

  گردد

 در ویژه به و سیناپسی پذیري شکل در که کسانی زیادي در حد تا  تشنج توسط شده فعال سلولی داخل آبشار
 به آبشار این ).جدید می باشد پروتئین وسنتز IEGs القا نیازمند که( ت درگیرند تداخل دارندمد بلند حافظه

 صرع از یکی نقش دارد،که حافظه و یادگیري در که مطالعه می باشد مورد هیپوکامپ در اي گسترده طور
  مناطق مغز می باشد خیزترین

 دو هر به پاسخ براي سیگنالینگ در مسیرهاي کامپهیپو ناحیه هاي نورون که شود می پدیدار مطالعات، این از
 توسط که زمانی تنها مسیرها این حال، این با .پاتولوژیک مورد استفاده قرار می گیرند و فیزیولوژیک محرك
  هستند فعال میشوند مضر تشنج

 وکامپهیپ نورونهاي شناختی آسیب یا فیزیولوژیکی هاي از واکنش است ممکن فعالیت الگوي مختلف انواع
  ).پیلوکارپین و اسید kainic مانند( صرع محرك تنها مثال، عنوان به .استخراج شود

 در پروتئین و BDNF از mRNAژن از دندریتیک تجمع القا سریع به قادر الکتریکی، تحریک هاي دیگر انواع
مشارکت BNDFاز که در تشنج ناشی  شود می تصور هیپوکامپ مشابه مثال قبل نمی باشندکه ناحیه هاي نورون

  دارد
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 گلوتامات گیرندههاي

 سیستم فیزیولوژي براي آن اهمیت و گلوتامات عملکردسیستم مورد در ما دانش اخیر، هاي سال طول در
  .است یافته افزایش چشمگیري بطور عصبی

 مورد در ها داده از بسیاري توانیم می ما و است عمیق بسیار گلوتامات سیستم فیزیولوژیکی نقش از ما درك
 و سلول، بقاي سلولی، مرگ ،نوروپالستیسیته مانند یبفرآیندها پیچیده بسیار تنظیم در گلوتامات سیستم دخالت
 دهیم ارائه دیگر بسیاري

 توسعه با مسیرها این است ممکن ما که چرا داشته باشد عملی اهمیت است ممکن اکتشافات این این، بر عالوه
 صرع، ایسکمیک، آسیب هانتینگتون، بیماري ,آلزایمر بیماري مانند ندهکن ناتوان اختالالت از بسیاري

  باشد مرتبطافسردگی  یا اسکیزوفرنی

 از برخی مغز، عملکرد در گلوتامات سیستم محوري نقش از ما درك در انکار قابل غیر پیشرفت وجود با 
  .دارد وجود هم هنوز دارد  شدن روشن به نیاز که مسائل

   :)NR2A،NR2B( گلوتامات ایونوتروپیک هاي گیرنده هاي یونیت ساب هاي ژن

 یک عنوان به ی باشدم کلسیم هاي یون به نفوذپذیر بسیار که) NMDA( آسپارتات- D-متیل-N کانال گیرنده
  )12(سیناپسی می باشد پالستیسیته gating توسط حافظه گیري شکل براي سوئیچ

NMAD از هتروالیگومرهاي NR1، NR2، واحد رزی گاهی، و NR3 13(شده است تشکیل(  

 تنظیم ترکیبی و الگوي و هستند، غالب NR2 زیرواحدهاي NR2B و NR2A بالغ، موش هیپوکامپ در
  )14(می باشند NMDA هاي گیرنده دارویی و بیوفیزیکی خواص از بسیاري دینامیکی

-cAMP جمله از ه،پیچید حوادث باعث NMDA سیناپسی پس هاي گیرنده شدن فعال مغز، سیناپس هاي در

response element binding protein (CREB( هاي سیستم در که وابسته می گردد، و رونویسی 
  )15( دارد نقش پستانداران در Aplysia از اعم موجودات حافظه
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 و حمل ها دندریت به باید شده سنتز تازه NMDA هاي گیرنده ، فیزیولوژیکی نقش اعمال از قبل مهم، نکته
 NMDA هاي گیرنده دادن سیناپسی قرار هدف و سلولی داخل تجمع بنابراین،. شوند سیناپس به محدود و نقل
  باشد NMDA گیرنده فعالیت براي الزم نیازهاي پیش از یکی باید

 بدن داخل در NMDA هاي گیرنده نقل و حمل مکانیزم و دقیق نقش مورد در کمی اطالعات حال، این با
  شده است شناخته
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  فصل دوم

  

 مرور و بررسی متون
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طیف وسیعی از تغییرات ژنی در جریان وقوع تشنج در بیماران ایجاد می گردد و دانستن مکانیسم هاي 
از مطالعه بر روي مدل هاي حیوانی بر می آید که . مولکولی زمینه اي، سرآغازي براي شروع درمان می باشد

مشهود است که مطالعات بر روي این ) به صورت کاهش یا افزایش بیان ژنی(ها  تغییر در بیان تعدادي از ژن
از سوي دیگر یافتن . مدل ها می تواند به عنوان ابزار درمانی در درمان بیماري صرع مورد توجه قرار می گیرد

نج، می تواند یک از مسیرهاي پیام رسانی داخل سلولی و بیان ژنی موثر در ایجاد تش داروهاي موثر بر روي هر
  ).16(به عنوان یک درمان دارویی جدید در کنترل تشنج موثر باشد 

این احتمال وجود دارد که گیرنده هاي کاینیک اسید در ایجاد عدم تعادل میان فعالیت تحریکی و مهاري مرتبط 
تمپورال تزریق کاینیک اسید به عنوان یک مدل حیوانی جهت ایجاد صرع لوب . با تشنج نقش داشته باشد

مهار آزاد شدن گابا و فعال شدن گیرنده هاي پس سیاپسی کاینیک . مورد استفاده قرار می گیرد) TLE(انسانی 
اسید می تواند براي اثر تشنج زایی حاد کاینیک اسید در نظر گرفته شود، هر چند که این وقایع نمی تواند صرع 

تشنج یک تعدادي از تغییرات مولکولی و . توضیح دهدمزمن ایجاد شده ماه ها پس از تجویز کاینیک اسید را 
تشکیل سیناپس هاي غیر . ساختاري را همراه با کاهش آستانه تحریک پذیري نظیر هیپوکامپ آغاز می کند

  ).17(دخیل دانسته اند  TLEطبیعی مربوط به گیرنده هاي کاینیک اسید در ایجاد 

ر سیستم اعصاب مرکزي است که از لحاظ گیرنده هایش به گلوتامیک اسید یکی از مهمترین ناقلین تحریکی د
گیرنده هاي آیونوتروپیک بر اساس تمایل اتصال . دو گروه متابوتروپیک و آیونوتروپیک تقسیم می گردد

-N-methyl-D-aspartate (NMDA)، α-amino acid-3-hydroxyآگونیست اختصاصی شان شامل 

5-methyl-4-isoxazole (AMPA) و kainic acid (KA)  18(می باشد.(  

براي ایجاد  NR2Aدر مدل تشنجات ناشی کیندلینگ و پیلوکارپین، فعال شدن ساب یونیت گیرنده هاي 
که در  NMDAتشنجات لیمبیک ضروري می باشد و این در حالی است که تمامی ساب یونیت هاي گیرنده 

  ).19(مرگ سلول نورونی ناشی از تشنج ممکن است نقش داشته باشند 

در وقایع  NMDAمشاهده شده است که بیشتر از سایر ساب یونیت هاي  NR2Bدر مورد ساب یونیت 
  ).20(پاتولوژیکی مربوط به تحریک پذیري بیش از مسیرهاي گلوتاماترژیکی نقش دارد 
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ی که در میوه ها و سبزیجات گوناگون) 21(پنتاهیدروکسی فالون است  -7،5،4΄،3΄،3کوئرستین یک فالونوئید 
کوئرستین که . میلی گرم می باشد 20-1000میزان جذب روزانه فالونوئید ها در حدود ). 22(یافت می شود 

، نیمه عمر پالسمایی )بخصوص در پیاز، سیب و چاي(به منزله بخش مهمی از فالونوئید هاي جذبی است 
براي ). 23(سما تجمع یابدکه دوز آن تکرار شود، می تواند در پال دارد و درصورتی) ساعت 11-28(طوالنی

از آنجا که کوئرستین متحمل متابولیسم اولین . دستیابی به نتایج خوب، دوز باالیی از کوئرستین مورد نیاز است
مغزي را دارد و در برخی از مطالعات میزان عبور آن را بیش از -، توانایی نفوذ به سد خونی)24(عبور می گردد

به نظر می رسد که متابولیت هاي کوئرستین و گلیکوزید ها نسبت به ). 25(درصد تخمین زده اند 54/65
  )26(مغزي برخوردارند -آگلیکون از اثرات محافظتی اعصاب و قدرت نفوذ به سد خونی

بنابراین، با توجه به مطالعات گذشته این مطالعه طراحی گردید تا تاثیر این دارو بر روي بیان ژنی ساب یونیت 
تم گلوتاماترژیک در جریان تشنج بررسی گردد و مشخص شود که آیا کوئرستین از طریق هاي گیرنده هاي سیس

مهار بیان ژنی ساب یونیت هاي گیرنده گلوتاماترژیک هم اثر ضد تشنجی خود را ایجاد می کند؟ در انتخاب 
تحت تاثیر داروي   NR2B،NR2Aژن مربوط به ساب یونیت ها با توجه به اهمیت ساب یونیت هاي 

   . ئرستین، در مدل تشنجی کاینیک اسید مورد بررسی قرار می گیردکو

 GluK1نتایج موجود از بررسی بافت تشنجی در انسان حاکی از افزایش بیان گیرنده هاي کاینیک اسید از نوع 
 مقاوم به درمان دارویی است که به نظر می رسد یک نوآرایی در جریان هاي TLEدر هیپوکامپ بیماران مبتال به 

نورونی که گیرنده هاي کاینیک اسید را در بر می گیرد در افرادي که از بیماري صرع رنج می برند، وجود دارد 
 NMDAR2 وNMDAR1 (NR1)، NMDAR2 (NR2) شامل گیرنده هاي NMDAگیرنده هاي ). 27(

(NR2) گیرنده . می باشدNR2  داراي ساب یونیت هايD-A )NR2A, NR2B, NR2C, NR2D (می باشد .
NR3  داراي ساب یونیت هايB-A )NR3A, NR3B) (28 .( گیرنده هايAMPA  شامل ساب یونیت هاي

GluR1 ،GluR2، GluR3 ،GluR4  28(می باشد .(  

درمبتال به بیماران صرع پایدار الکتریکی در خواب و  GluN2B/GluN2A و GluA1/GluA2افزایش نسبت 
  .)29(در صرع مقاوم مشاهده شده است 
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 : کاربرد نتایج حاصل از مطالعات مربوط به مدل هاي حیوانی به مغز انسان

، یک کاهش در ساب  NMDAدر مورد ترکیب ساب یونیت هاي گیرنده هاي نابالغ و بسیار تحریک پذیر 
در مدل جوندگان گزارش شده است در حالی که در انسان میزان این ساب یونیت افزایش یافته  N2Bیونیت 

در هر دو مدل انسانی و حیوانی احتماال افزایش یافته باقی می  N2Aبه  N2Aبت گیرنده هاي غیر نس. است
  ).30(ماند 

کوئرستین داراي اثرات فارماکولوژیکی متعددي است از جمله اثرات آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، محافظتی کبد 
متفاوت دیگري نیز دارد که از جمله آنها کوئرستین اثرات بیولوژیکی ). 31,36و  21( و ضد سرطانی می باشد

). 37( کاهش ضایعات ایسکمیک مغزي در مدل هاي ایسکمی ناحیه اي دائمی:می توان به موارد زیر اشاره کرد
کاهش ریسک بیماري هاي مزمن مرتبط با  .)38,39(در سلول هاي سرطانی ) آپوپتوز(القاي مرگ سلولی 

 ) 40,41(و بیماري هاي قلبی  استرس اکسیداتیو  همچون دیابت، سکته

بدنبال قطع مصرف اتانول، اثرات محافظتی در ) کیلوگرم/میلی گرم 25- 50(استفاده مزمن کوئرستین خوراکی
با این حال مشخص شده که کوئرستین نمی تواند ). 42(برابر صرع هاي ناشی از پنتیلن تترازول نشان داده است

رت ها، محافظت  N-methyl D-aspartate (NMDA) اشی ازدر برابر تشنج ها و بیماري هاي حرکت ن
ایجاد کند و عالوه بر این مشخص شده که اثرات محافظتی و سمی کوئرستین به زمان و دوز آن وابسته است 

بطوري که فالونوئید ها و من جمله ي آنها کوئرستین، در غلظت پایین سبب تحریک پرولیفراسیون و ). 43(
کسیدانی کل  می شوند اما در غلظت باال سبب کاهش توانایی زیستی، کاهش محتویات افزایش ظرفیت آنتی ا

-تیول، کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی کل، کاهش فعالیت سوپراکسید دسموتاز، کاتاالز و گلوتاتیون اس
  ).44(ترانسفراز می شوند 

مدل هاي مختلف بیماري در مطالعات آزمایشگاهی صورت گرفته مشخص شده که کوئرستین اثرات مفیدي بر 
که برخی این اثرات مفید را به دلیل ) عروقی -به خصوص مشکالت مغزي(هاي مغزي بصورت درون تنی دارد 

  ). 26(مغزي و افزایش اثر آن بر مغز می دانند -احتمال نفوذ باالي کوئرستین به سد خونی
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کوئرستین در مدل هاي بیماري در مطالعه ي دیگري که به بررسی اثرات عصبی محافظتی و نیز مضرات 
پارکینسون پرداخته، مشخص شده است که کوئرستین داراي اثرات محافظتی زودهنگام و اثرات سمی دیرهنگام 

ضمنا بازه اي باریک از دوز درمانی کوئرستین مشخص شده به گونه اي که در این مطالعه بیان شده . می باشد
دوزي که در آن حداکثر اثر محافظتی خود را دارد، اثرات سمی خود برابر  2است که کوئرستین در دوزي معادل 

  ). 34(را آشکار می سازد 

از سوي دیگر اثرات ضد تشنجی کوئرستین در مدل هاي حاد و مزمن تشنج ناشی از پنتیلن تترازول مورد 
البته در صورتی . دکوئرستین در مدل حاد تشنج نتوانست تشنج را در رت ها کنترل کن. مطالعه قرار گرفته است

چند دوز از دارو قبل تجویز پنتیلن تترازول تجویز شده بود توانست زمان مرگ رت ها را به صوت معنی داري 
. در مدل مزمن کیندلینگ در محدوده باریکی از دوز در کنترل تشنج اثراتی داشته است). 44(به تاخیر بیندازد 

  ).45(است کوئرستین بهترین اثر را نشان داده  100دوز 
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  ):OBJECTIVE & HYPOTHESIS(اهداف وفرضیات 2

  

  ):General Objective(هدف اصلی طرح -الف

) NR2A،NR2B(تعیین اثرات کوئرستین بر بیان ژن هاي ساب یونیت هاي گیرنده هاي ایونوتروپیک گلوتامات 
 و در تشنج ناشی از کاینیک اسید در موش

  

  :Specific Objectives)(اهداف فرعی -ب

و  NR2Aبه مدت یک هفته بر بیان ژن ساب یونیت هاي  mg/kg50تعیین اثرات پیش درمانی با کوئرستین  -
NR2B  ،روز پس از تزریق کاینیک اسید در هیپوکامپ 7و  0گلوتامات و  

 NR2Aبه مدت یک هفته بر بیان ژن ساب یونیت هاي ،  mg/kg100تعیین اثرات پیش درمانی با کوئرستین  -
  روز پس از تزریق کاینیک اسید در هیپوکامپ 7و  0گلوتامات ،  NR2Bو 

روز پس از تزریق کاینیک اسید در  7و  0گلوتامات  NR2Bو  NR2Aتعیین بیان ژن هاي ساب یونیت هاي،  -
  هیپوکامپ موش هایی که فقط سالین دریافت می کنند

روز پس از تزریق سالین در  7و  0وگلوتامات  NR2Bو  NR2Aتعیین بیان ژن هاي ساب یونیت هاي هاي -
  )فقط سالین دریافت می کنند(هیپوکامپ موش هاي کنترل 

  Applied Objectives):    (اهداف کاربردي -ج

مطالعه مولکولی بر روي مکانیسم هاي ایجاد تشنج ما را در یافتن تارگت هاي دقیق براي طراحی داروهایی با 
  ی نماید اثرات ضد تشنجی موثر بر آنها یاري م

  :یا سؤال هاي پژوهش) Hypothesis(فرضیه ها -د
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به مدت یک هفته قبل از تزریق کاینیک اسید سبب تغییر بیان ژن ساب  mg/kg50پیش درمانی با کوئرستین  -  
  .  پس از ایجاد تشنج می گردد 7و  0گلوتامات ودر روزهاي  NR2Bو  NR2Aیونیت هاي 

به مدت یک هفته قبل از تزریق کاینیک اسید سبب تغییر بیان ژن  mg/kg100پیش درمانی با کوئرستین  -
  پس از ایجاد تشنج می گردد 7و  0گلوتامات در روزهاي  NR2Bو  NR2Aساب یونیت هاي 
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  ومفصل س       
  مواد و روش کار
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  حیوانات

 در قفس هر در گروه دو در تقرمس وه آمد دست به) کرج( رازي موسسه از نر BALB / c 28 موش مجموع در
 ساعت 12 تاریکی سیکل یک تحت )C° 2 ±  21(ثابت اتاق دماي در آنها. شدند استاندارد آزمایشگاهی شرایط

  .شد داشته غذا نگه و آب به آزاد دسترسی با نور

با توجه  )EEC/  86/609( 1986 نوامبر 24 اروپا اتحادیه شوراي مصوبه به توجه با حیوانی هاي آزمایش همه
  .شد انجام انها رنج و درد و حیوانات تعداد رساندن حداقل به

  داروها

 استفاده مورد داروهاي سایر. شد خریداري  .Sigma (St Louis, MO, USA) از کاینیک اسید و رستینئکو
 ،Rotexmedica( کتامین و) ایرلند ،Galway شرکت ،Loughrea( زایالزین شامل پژوهش این در

GmbH، بودند )انآلم 

  :بررسی اثر کوئرستین در گروه هاي مطالعه به  صورت زیر بود 

صورت گرفته ) گروه 2( 7و  0به مدت یک هفته کشتن حیوانات در روزهاي ) ml/kg 10(تجویز سالین  -
  .است

و و کشتن ) mg/kg 10(به مدت یک هفته و سپس تزریق کاینیک اسید ) mg/kg50(تجویز کوئرستین  -
  .صورت گرفت) گروه 2( 7و  0ر روزهاي حیوانات د

و کشتن ) mg/kg 10(به مدت یک هفته و سپس تزریق کاینیک اسید ) mg/kg100(تجویز کوئرستین  -
  صورت گرفت) گروه 2( 7و  0حیوانات در روزهاي 
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-RTاز روش) NR2A،NR2B،(سپس به منظور بررسی بیان ژن ساب یونیت هاي ایونوتروپیک گلوتامات 

PCR   شد استفادهکمی 

 .  
 مطالعه مولکولی

  
 :RNAبه منظور بررسی بیان در سطح 

. گردید استخراج  RNAاز نمونه هاي مربوطه  سپس,پس از انجام نمونه گیري نمونه هاي بافت فریز شده

  .ساخته شد dT cDNA,با استفاده از توالی اولیگو  RNA,سپس از روي 

 .بیان ژنهاي مورد مطالعه استفاده گردید به منظور بررسی میزان PCR Real timeاز روش 

  
 :Real time PCRروش بررسی بیان ژنها با استفاده از تکنیک 

  
اگزون این ژنها   cDNAدر ابتدا پرایمرها مربوط به ژنهاي مورد بررسی با استفاده از توالی 

 .گردیدطراحی 
 

ي فریز شده در نیتروژن مایع استخراج از بافتها cDNA  , RNAو سنتز  RNAبا استفاده از کیتهاي استخراج 
 گردید سنتز cDNAشده و 

NR2A     F: GGGATGACCAACGCTTAGTT     104 bp                  
                  R: CCTCAAGGATGACCGAAGAT 
NR2B         F: CCCACAGGGAAATCTGTCTT 
                  R: AAGGAGGGCATTCTTTGCTA        115 bp           
 

  :Real time PCR تکنیک انجام
 روش از) NR2A،NR2B،(بیان ژن ساب یونیت هاي ایونوتروپیک گلوتامات  منظوربررسی به تحقیق این در

 مرجع آزمایشگاه به و شده فریز آمده بدست هاي نمونه منظور بدین. شد استفاده Real time PCRکمی
 سنتز کیت از استفاده با و آمد بدست RNAاستخراج، هاي کیت از هاستفاد با مربوطه هاي نمونه از. یافت انتقال
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cDNA، cDNA کیت از استفاده با مرحله این در. شد ساخته نیاز مورد Real time PCR هاي پلیت در 
 ).هدف ژن2بیان میزان بررسی منظور به( شد گذاشته تست نمونه هر براي تائی 96

 RNA : استخراج 
. 

 بالت جمله نورتن زیست شناسی مولکولی،از بسیاري از تکنیک هاي اولیه قدم، سالم RNAخالص سازي 
با  به طورمعمول RNAاستخراج . است microarrayهاي  و روش )qPCR(کمی  پلیمراز واکنش زنجیره اي

 جا همه ماهیت در، RNA استخراجمشکل اصلی . انجام می شود فنل کلروفرم یا فاز جامد و روش استفاده از
 پیوند دارايها  RNase از بسیاري. می کنند هارا تجزیه RNA سرعت به، آنزیم هایی که استRNases حاضر
 .دناتوراسیون مقاوم  باشند به خصوص آنها به که باعث می گردد زنجیره اي دي سولفیدي می باشند  داخل

به  می تواند RNase بی اثر هستند زیرا RNase  کننده بر روي فعالیت عوامل دناتوراسیون و جوشاندن
دو ظرفیتی  فعالیت به کاتیونهاي براي ها DNases، RNases خالف بر عالوه بر این، شود و refoldسرعت 

 سراسر بالقوه در آلودگی منبع از دیگر یکی، که بر روي پوست حضور دارد همچنینRNase .نیازي ندارد
مناسب،  مقابله مراقبت و هر چند که با شد،دشوار با ممکن استRNases  از بین بردن. محیط آزمایشگاه است

از این رو رعایت برخی از . است قابل دسترسی مهم بیولوژیکی هاي نمونه از با کیفیت باال RNA استخراج
  )46(نکات هنگام کار بر روري نمونه هاي الزامی است

 استخراج RNA  هودآزمایشگاهی  زیردر  
 باال تحرار در استفاده مورد ابزار استریلیزاسیون 

 آن  مرتب دستکش وتعویض از استفاده 

 استفاه از ماسک دهانی به علت وجودRNase  درذرات آئروسل بزاق  
 ازآب استفاده DEPC1 در هیستیدین هاي ریشه کوواالن تغییر ها و نوکلئاز فعالسازي غیر باعث که 

RNaseشود می ها. 

  :  RNeasy تکنولوژي از استفاده با RNA يساز خالص

است این تکنولوژي  RNA مورد تایید براي خالص سازي یک تکنولوژي بیان کننده RNeasyروش 
 microspin تکنولوژي از سرعت باال با سیلیکا بر اساس یک غشاء انتخابی از اتصال ترکیبی از خواص

 بیش از که RNA میکروگرم 100 تا اجازه می دهد باال نمکبا  اختصاصی بافريیک سیستم . است
                                                             
1 . Diethylpyrocarbonate 
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bp200 سیلیکا غشاء به داردطول RNeasy هموژن شده در  و بیولوژیکی ابتدا لیزهاي  نمونه .متصل شود
خالص  براي اطمینان از را RNases بالفاصله که، تیوسیانات گوانیدین دناچوره کننده بافر حاوي حضور
سپس  و مناسبی را ایجاد می کند اتصال اضافه شده شرایطاتانول  .غیر فعال می کند سالم RNA سازي

می  شسته موثريبطور  ها آالینده و غشاء متصل شده بهها  RNAکل که در آن، RNeasy ستون نمونه به
  ).46(شتشو می شود میکرولیتر آب 100- 30 درهاي با کیفیت باال RNA سپس. شوند

.استفاده شد RNeasy Mini Kit(Qiagene,USA در این تحقیق نیز از(   

  :موادو وسائل مورد نیاز 

1( β اپتواتانول مرک  

 % 70اتانول  )2

 میکروسانتریفوژ )3

  (Eppendorf, Germany)) میکرولیتر 1000تا  10از (متغیر  سمپلر )4

 آبی و زرد سمپلر نوك )5

 میلی لیتري 5/1میکروتیوپ  )6

   (Ultrasonic Processor UP100H)   هموژنایزر  )7

توسط  هموژنایز هموژن  RLTبافر  بافت ا در مقدار مناسبی از. بیشتر باشد  mg30اندازه بافت نباید از  -1
از  λ600در  <mg30ومقدار  RTLاز بافر λ350در را  mg20مقدار بیش از ) : 1- 3(مطابق جدول.  گردید

بادقت مایع رویی به وسیله پی .دقیقه سانتریفوژ شد 3حل شد الیزت ا با حداکثر سرعت به مدت   RLTبافر
 .داستفاده ش 2در مرحله  از آن پت خارج شده، و

به الیزت اضافه شده و به خوبی با پی پت مخلوط گردید، سپس به سرعت کار  % 70یک حجم از اتانول  -2
  .گردید  3وارد مرحله 
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که   RNeasy Mini spin columnاز نمونه که شامل هر نوع رسوب به یک   λ700مقدار تا کمتر از  -3
به  g8000و سپس درب لوله بسته شده وبا دور قرار داده شده منتقل  شده   collection ml2در یک لوله

 .سانتریفوژ گردید وهرنوع مایع عبوري را که در لوله جمع شده بود دور ریخته شد s15مدت 

 .استفاده  گردید  Mini Kit Part 2 از  On-column DNaseاز  4تا 1، مطابق مراحل DNAبراي هضم 

  : توجه کرد باید RNase-Free DNaseنکاتی که قبل از شروع کار با کیت 
 550 تزریق با را DNae Iاستفاده  می شود،استوك  RNase-Free DNaseکیت از  براي اولین باراگر 

اضافه  DNase Iبه ویال باید  را RNase-Free سرنگ و ازسوزن استفادهبا  RNase بدون آب میکرولیتر
  .نشود  ورتکسان د وبه هیچ عنومخلوط شو ویال را سروته کرده تا آرامی کرده وبه

، آن را به قسمت هاي مساوي تقسیم کرده ودر دماي DNase Iمحلول استوك  مدت طوالنیبراي ذخیره سازي 
 هفته 6تا  سانتیگراد درجه 8-2 درماه می توان ذخیره کرد همچنین می توان ویال ها را  9درجه براي  20منفی 

   .یچ عنوان آن را نباید مجدداً فریز کردپس از ذوب کردن ویال براي استفاده به ه. ذخیره کرد
 ثانیه 15 براي بسته درب ستون را ،کرده اضافه RNeasy ستون بهرا  RW1بافر میکرولیتر 350 -1{

  .دور ریخته شدعبوري  جریان سانتریفیوژ کرده سپس g8000 (≥10,000 rpm) دور  در
 اضافه RDD میکرولیتر بافر 70 به) یدبه باال رجوع کن( DNase Iمحلول استوك   ازمیکرولیتر  10 -2

  .شد سانتریفوژ به طور مختصرو  مخلوط گردید لولهسر وته کردن  به آرامی با شد و
 اضافه  RNeasy ستون غشاء به مستقیم طور به) میکرولیتر DNase I  )80 انکوباسیون ترکیب -3

  .آزمایشگاه قرار گرفتدر روي میز  دقیقه 15 مدت بهدرجه سانتیگراد  30-20در دماي، و شد
 در ثانیه 15 درب ستون را بسته،براي،شده اضافه  RNeasy ستون به RW1بافر میکرولیتر 350 -4

  }.دور ریخته شد  قسمت عبوري. سانتریفیوژ  شد g ×8000بیشتراز
  

و به  اضافه شد و سپس درب لوله بسته شدهRNeasy Mini spin به ستون   RPEاز بافرλ 500مقدار -5
  .دور ریخته شد  سانتریفوژ شد و قسمت عبوري ≤ g 8000ثانیه در 15 مدت

 2اضافه شد درب لوله بسته شده  و به مدت RNeasy Mini spin به ستون  RPEاز بافر   λ500مقدار -6
 .سانتریفوژ  گردید g8000دقیقه در 

-RNaseازآب  λ50تا  30جدید قرارداده شده و مقدار ml1.5در یک لوله  RNeasy Mini spinستون  -7 

free ابهmembrane   ستون به طور مستقیم اضافه شدو  سپس  درب لوله بسته شده ودردورg8000  به
  .را شتشو دهد RNAسانتریفوژ  شد تا  min 1مدت
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 .تکرار گردید 7شود مرحله  mgμ 30بیشتر از  RNAبه منظور اینکه محصول -8

 

  

  

  همگن و تاللاخ نمونه برايRLT بافرحجم  ).1-3(جدول 

  
 .RNeasy Mini Kit QIAGEN (cat. nosتکنولوژي با که خالص شده RNA براي سنجش کیفیت

ورنگ %  1هاي بدست آمده از الکتروفورز با ژل آگاروز  RNAو براي اطمینان از کیفیت بدست آمده  (74104
DNA stain  به همراه RNA Ladder استفاده گردید. 

  : cDNAسنتز 

 AccuPowerR CycleScript RT PreMix  (BIONERR)از کیت cDNAسنتز  براي

(dN6)سنتز  براي استفاده است،که می تواند آماده معکوس رونویسیکیت  این.استفاده شدcDNA ازرا  همگن 
ترانس کریپتاز معکوس مقاوم به  اجزاء از جمله شامل تمام محصولاین . چرخه هاي دمایی تولید کند طریق

معکوس  رونویسی تثبیت کننده هاي آنزیم و CycleScript  ،dNTPs،reaction buffer ، primerحرارت
 AccuPower® Cycle Script RT .پایدار است درجه سانتیگراد -20 در سال 2 مدت به واین کیت است
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PreMix (dN6) درجه  42 معمولی بینهاي  دماي گسترده اي از در محدوده باالیی معکوس رونویسی فعالیت
  .مرحله تشکیل می شود 3یا  2این واکنش در از . درجه سانتی گراد دارد 55 تی گراد وسان

درجه سانتیگراد انجام می شود، پرایمر هاي کوتاه بطور کامل  25 ~ 15در این مرحله که در دماي : مرحله اول 
  .(annealing)به رشته الگو متصل می شوند

انجام  cDNAدرجه سانتیگراد براي سنتز 48~42ست در دماي این مرحله که بصورت اختیاري ا: مرحله دوم 
  .می شود

 ساختار دوم درجه سانتیگراد انجام می شود،که در آن 55 ~ 50 دماي باالي که درمرحله این : مرحله سوم 
RNA می دهد رخ نیز معکوس رونویسی ذوب شده و معکوس می شود رونویسی مانع الگو.  

 بدون،واکنش اندازي راه زمانکاهش قابل توجه در یت هاي زیادي است، از جمله استفاده از این کیت داراي مز
  .الگو RNA پرایمرو مرحله دناتوراسیون کردن اضافه به نیاز

و  در ایاالت متحدهاختراع حق ثبت ( تثبیت کننده شامل AccuPower ® CycleScriptهاي  لولههریک از 
. حفظ کند درجه سانتی گراد 20- در سال 2 تا را CycleScript تواند ترانس کریپتاز معکوس می،که است)کره

در .را به میکروتیوب هاي لیوفیلیزه اضافه کرد DEPCالگو و آب  RNAبراي استفاده از این کیت کافی است تا 
 RNAتوصیه شده غلظت (استخراج شده به ویال لیوفیلیزه اضافه  گردید   RNAمیکرولیتر از 4این تحقیق مقدار

 16میکرولیتر است بنابراین با اضافه کردن  20حجم واکنش ). میکروگرم باشد 1تا  0.1ل الگو در حدود توتا
ضربه  یا ورتکسبا  لیوفیلیزهته ویال  شفاف پلت .رسانده شد  λ20حجم واکنش ابه  DEPCمیکرولیتر از آب 

با واکنش چرخه اي  cDNAزسنت. حل شود باید به طور کامل پلت.و اسپین مختصر بطور کامل حل  شد، زدن
 Veriti 96 Well, Applied Biosystemsخانه  96طبق مراحل زیر با استفاده از دستگاه ترموسایکلر 

  :باتوجه به دماي ذکر شده در کیت انجام گرفت 
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 .درجه سانتی گراد قرار  داده شد -80سنتز شده، ویال ها ا در فریزر  cDNAمدت  طوالنی نگهداري براي

  : Real-time PCR روش

Real-time RT-PCR نسبت به سایر روش هاي مرسوم تعیین مقدار داراي چند مزیت  پیشرفتی است که
این است که با ردیابی میزان تکثیر محصول در هر   real-time RT-PCRمزیت اصلی . اضافی است

که در روش مرسوم،محصول دور،مقداري الگوي اولیه را به طور دقیق وقابل تکرار تعیین می کند،در حالی 
روش سریعی است که ممکن است چند   real-time RT-PCRبه عالوه .واکنش در انتها اندازه گیري می شود

به علت .نیست   PCRنوع ژن را به طور همزمان آنالیز کند و دیگر نیازي به روش هاي تعیین مقدار پس از
-realاگر چه .ابد و بازده باالتري حاصل می شود،وقوع آلودگی کاهش می ی PCRحذف مراحل آنالیز پس از 

time RT-PCR  هزینه باالتر و ناتوانی در : مزایاي بسیاري نسبت به روش هاي مرسوم دارد ، معایبی نیز دارد
  ).47(را مشکل نماید  DNAو   cDNAتشخیص اندازه محصول می تواند بین تکثیر 

real-time RT-PCR  با ) تجمع آمپلیکون ( می شود و سیگنال فلوروسنت خانه انجام  96در پلیت هاي
همه اجزاي مورد استفاده در روش .تشخیص داده می شود   real-time RT-PCRاستفاده از ترموسایکر هاي

نیز وجود دارد اما عالوه بر آنها یک گزارش گر فلورسنتی   real-time RT-PCRدر  RT-PCRهاي متداول
یا یک پرایمر اولیگونوکلئوتیدي فلورسنت نیز در واکنش حضور   DNAمثل یک رنگ متصل شونده به 

گزارش گر فلورسنتی تنها زمانی نور فلورسنس را ساطع می کند که محصول،تکثیر شده با شد،لذا افزایش .دارند
هرچه غلظت الگو بیشتر .سیگنال فلورسنس ثبت شده نسبت مستقیمی با افزایش محصول در واکنش دارد

شدت سیگنال فلورسنس در مراحل اولیه تکثیر به طور .عنی دار فلورسنس،زودتر مشاهده می شودباشد،افزایش م
چرخه اول تغییر نمی کند یا تغییرات بسیار جزئی نشان می دهد و این میزان فلورسنس ،  15تا  3عمومی 

تر از این خط پایه در آستانه فلورسنس را را باید کمی باال. فلورسنس زمینه یا خط پایه در نظر گرفته می شود 
نظر بگیرم ، در این حالت افزایش معنی داري در شدت فلورسنس در دستگاه ثبت خواهد شد زیرا شدت 

براي  CTبا دانستن میزان .می گویند CTیا  "چرخه آستانه  "سیگنال ، باالتر از میزان آستانه بوده است ، که به آن 
،می توان   cDNAشدت فلورسنس در مقابل غلظت   cDNAیک واکنش و رسم یک منحنی استاندارد غلظت 

  ).47(به غلظت الگوي اولیه پی برد
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بر روي نمونه هاي مورد مطالعه می بایست کارایی پرایمر هاي مورد  Real-time \PCRقبل از انجام آزمایش 
  .استفاده سنجیده شود چرا که نزدیک بودن کارایی پرایمرها در جواب نهایی بسیار مهم است

  : مواد و وسائل مورد نیاز 

محتوي کیت شامل موارد زیر  Premix Ex Taq ™ (Probe qPCR), Bulk (TaKaRa, Japan)کیت )1
خود . به منظور نرمال سازي سیگنال ها در بین چاهک ها بکار می رودROX Reference Dye  رنگ: است

  .است TaKaRa Ex Taq HS, dNTP Mixture, Mg+2, and Tli RNase H :بافرشامل 

 10pmol/μl  باغلظت   Forward پرایمر )2

   10pmol/μlبا غلظت  Reverseپرایمر ) 3

  افراد گروه کنترل  cDNAنمونه ) 4

   DEPCآب ) 5

  (Eppendorf, Germany) متغیر سمپلر) 6

  ABI 7500 (Applied Biosystem) Real time PCR دستگاه) 7

 NR2A,NR2Bرایمرهاي نمودار تعیین کارایی براي پ). 3-3(شکل

 Applied Biosystems 7500/7500 Fast Real-Time PCRبراي استفاده از از این کیت در دستگاه 

System زیر عمل  گردید) 2-3(طبق جدول.  

Volume  Reagent 

10μl  Premix Ex Taq  (2X) (Probe qPCR), Bulk  

0.4μl  PCR Forward Primer (10 μM)  

0.4μl  PCR Reverse Primer (10 µM)  



55 
 

0.8μl  TaqMan® probe  

0.04μl  ROX Reference Dye  

2 μl  Template  

6.36 μl  dH2O (sterile distilled water)  

  .میکرو لیتر بود20الزم به توضیح است که حجم  نهایی واکنش 

  :بصورت زیر داده  شد   Real-timeبرنامه دمایی به دستگاه 

درجه  95سیکل در  40به عنوان اولین گام براي دناتوراسیون و پس از  درجه سانتیگراد 95ثانیه در  30
  .ثانیه 34به مدت درجه سانتیگراد  60ثانیه و  5به مدت سانتیگراد 

  
  : مطالعه مورد هاي نمونه روي بر Real time PCR انجام تکنیک. 6-2- 3-3

نزدیک به هم قرار دارد، بر روي نمونه  بعداز مطمئن شدن از اینکه کارایی پرایمر ها در یک محدوده طبیعی و
انجام گرفت و براي نمونه  Real-timeبار، 2سنتز شده طبق شرایطی که در باال توضیح داده شد  cDNAهاي 

 .هاي که در آنها تغییرات زیادي در بین جواب اول ودوم دیده می شد دوباره آزمایش را تکرار  گردید
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هاي به دست آمده براي نمونه هاي مورد مطالعه و بسته به   Ct(Cycle threshold)با توجه به  -1
 .استفاده خواهد گردید  Livakیا  Pffaflاینکه کارائی پرایمرها چگونه باشد از روشهاي آنالیز 

   
Livak Formula(37): 

 
ΔCT(test) = CT(protamin, test) – CT(ref, test)  
ΔCT(calibrator) = CT(protamin, calibrator) – CT(ref, calibrator)     

  
ΔΔCT = ΔCT(test) – ΔCT(calibrator)  

  
Expression ratio (folds) = 2–ΔΔC  

 .درصد باشد 100استفاده از این فرمول زمانی کاربرد دارد که کارائی پرایمرهاي ژن هدف و کنترل 

  
Pffafl Formula(44): 
Expression ratio (folds) =[(E protamin)( CT(protamin, calibrator) – CT(protamin, 
test))]/[ (Eref)( CT(ref, calibrator) –CT(ref, test))]  

 
استفاده از این فرمول زمانی کاربرد دارد که کارائی پرایمرهاي ژن هدف و کنترل با هم متفاوت بوده ولی به هم 

ي ژن هدف و کنترل با هم متفاوت استفاده از این فرمول زمانی کاربرد دارد که کارائی پرایمرها.نزدیک باشند

معموال به منظور تفسیر نتایج اگر میزان تغییر بیان ژنها و یا به عبارتی . بوده ولی به هم نزدیک باشند

expression ratio fold  یا اعداد نزدیک آن باشد بیانگر عدم تغییر در بیان ژنهاي نمونه هاي بیمار  1عدد

دارد باشد به ترتیب بیانگر افزایش و کاهش  1که تفاوت معنی دار با  1یین نسبت به کنترل، و اگر باالي و پا

 .میزان بیان ژن مورد نظر در نمونه هاي بیمار نسبت به کنترل خواهد بود
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  فصل چهارم

  ها ونتایج یافته
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 رلدر گروه کنت NR2Aبیان ژن ساب یونیت  میزان  درتفاوت معنی داري  نتایج این تحقیق نشان داد که 

کشته شده  روز پس از تزریق کاینیک اسید هفتساعت و2 که )این گروه فقط سالین دریافت کرده بودند(

  .وجود ندارددر هیپوکامپ  بودند 

در مورد میزان بیان این ژن در گروههایی که کاینیک اسید دریافت کرده بودند تفاوت معنی دار با گروه 

روز پس از تزریق کاینیک اسید کشته شده  7دوساعت و  در هر دو گروههایی که(کنترل وجود نداشت 

  ).بودند

دریافت کرده بودند نیز تقاوت معنی دار در میزان بیان  mg/kg  50با غلظت رستین ئکودر گروههایی که 

روز پس از تزریق  7در هر دو گروههایی که دوساعت و (نسبت به گروه کنترل وجود نداشت  NR2Aژن 

  ).ه بودندکاینیک اسید کشته شد

به طور قابل توجهی افزایش دریافت کرده بودند  mg/kg  100با غلظت رستین ئکودر گروهی که اما 

روز پس از تزریق  7گروهی که (دیده شد کنترل گروه نسبت به   NR2Aسطح بیان ژن ساب یونیت 

  ).کاینیک اسید کشته شده بودند

  



59 
 

 
  موش هیپوکامپ درکاینیک اسید  ناشی تشنج در NR2A بیان به مربوط mRNA نسبت بر کوئرستین اثر            

  یسهادر مق P < 0.001در مقایسه با گروه کنترل و با  SEM. P < 0.001±بیان می شوند با داده ها             

  روز7با گروه کاینیک اسید پس از              

A :2  ساعت پس از تزریق کاینیک اسیدB :7یق کاینیک اسیدروز پس از تزر 
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 و  )این گروه فقط سالین دریافت کرده بودند( در گروه کنترل NR2Bبیان ژن ساب یونیت  میزان  درمورد 

  .وجود نداشت در هیپوکامپ  کشته شده بودند  روز پس از تزریق کاینیک اسید هفتساعت و2

ده بودند تفاوت معنی دار با در گروههایی که کاینیک اسید دریافت کر NR2Bدر مورد میزان بیان ژن 

روز پس از تزریق کاینیک اسید کشته  7در هر دو گروههایی که دوساعت و (گروه کنترل وجود نداشت 

  ).شده بودند

دریافت کرده بودند نیز تقاوت معنی دار در میزان بیان  mg/kg  50با غلظت رستین ئکودر گروههایی که 

روز پس از تزریق  7در هر دو گروههایی که دوساعت و (ت نسبت به گروه کنترل وجود نداش NR2Bژن 

  ).کاینیک اسید کشته شده بودند

به طور قابل توجهی افزایش دریافت کرده بودند  mg/kg  100با غلظت رستین ئکودر گروهی که اما 

روز پس از تزریق  7گروهی که (دیده شد کنترل گروه نسبت به   NR2Aسطح بیان ژن ساب یونیت 

  ).اسید کشته شده بودند کاینیک
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  .موش هیپوکامپ کاینیک اسید در ناشی تشنج در NR2B بیان  به مربوط mRNA نسبت بر کوئرستین اثر             

  درP < 0.05 , با در مقایسه با گروه کنترل و   SEM. P < 0.05± بیان می شوند باداده ها             

  روز7نیک اسید پس از مقیسه با گروه کای             

A                              :2  ساعت پس از تزریق کاینیک اسیدB :7روز پس از تزریق کاینیک اسید  
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  پنجمفصل 
 

  گیري بحث و نتیجه
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 گروه در NMDA هاي گیرنده زیرواحدهاي NR2B و NR2A ژن بیان در توجهی قابل مطالعه، تغییر این در
KA تزریق از پس روز 7 یا ساعت2 شاهد، به نسبت KAدیده نشد  

 زیر و NR2A ژن بیان KA تجویز از پس روز 7) کیلوگرم/  گرم میلی 100( رستینئکو درمان انجام از قبل
  است یافته افزایش گلوتامات گیرندههاي NR2B واحد

 لیپیدي ونپراکسیداسی روي بر کورستین مهاري اثرات و تشنج ضد هاي فعالیت ما قبلی مطالعات عنوان
  کردیم استفاده آن مطالعه در را KA از ناشی بالینی تحت تغییر گونه هر ما ،می باشد)48(

 سیناپسی پذیري شکل و) LTP )long-term potentiation در مهمی نقش کورستین که است ممکن
 دو هر در mRNA GluR1 بیان صرع، مرتبط با کانونی کورتیکال دیسپالزي به مبتال بیماران در .داشته باشد

 و mRNA NR2A بیان این، بر عالوه .می یابد کاهش هتروتوپ عصبی هاي سلول و دیسپالستیک مورد
NR2B 49(.است یافته افزایش هرمی نورون و هتروتوپ با مقایسه در یسپالستیکد و یافته است  کاهش(  

 برخی و انسانی مطالعات در mRNA NMDA و AMPA هیپوکامپ سطح بیان خصوص در متناقض گزارش 
 غیر و) HS( انسان اسکلروز در AMPA و NMDA هاي گیرنده ژن mRNA سطح. دارد وجود حیوانات از

HS مناسب حیوانی مدل این که شد پیشنهاد بنابراین،. است یافته افزایش افروخته مغز هیپوکامپوس به نسبت 
  )50(نیست HS غیر بیماران و بشر HS براي

 بیماران در عصبی هاي سلول دادن دست از با هیپوکامپ گلوتامات گیرنده واحد زیره یافته شد ک حال، این با
  )51(می یابد کاهشAmmon’s horn sclerosisبا  TLE اسکلروز به مبتال

 یا حیوانات( مطالعه جمعیت که است این  واقعیت این بیان در موجود مخالف نتایج براي مهم دالیل از یکی
 مطالعات از برخی همچنین،. است مختلف تغییرات تشخیص براي روش و سم عمالا و تشنج مدل و) انسان

   است دشوارآنها  مقایسه ،بنابراین است پروتئین تغییرات به مربوط دیگر و mRNA به مربوط
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 در PSD95 پروتئین و NR2A بیان تنظیم مرتبط با کودکی  مراحل flurothyl یا و کزاز سم از ناشی تشنج
 تشنج تعداد و زایمان از پس روز که است این مطالعه این در جالب موضوع.می باشد ئوکورتکسن و هیپوکامپ

را  NR2A بیان تواند می بالغ موش در تشنج حال، این با بودند مهم NR2Aژن تنظیم پایین وقوع شدت در
 هاي سلول یريپذ تحریک کاهشباعث توسعه  حال در مغز جبرانی مکانیسم که است شده پیشنهاد. دهدن تغییر

 و یادگیري در NMDA هاي گیرنده نقش دیگر، سوي زمیشودا تشنج تکرار از فعالی بیش برابر در عصبی
  )52(را تخریب کند سیناپس بلوغ تواند می NMDA هاي گیرنده کاهش و شد ییدتا حافظه

  )53(شد اختالل دچار فضایی حافظه و یادگیري ،NMDA هاي گیرنده بدون موشهاي در

 ،NMDA (NMDAR1 هاي گیرنده بروز قادرنیستند  صحرایی موش در صرع الکتریکی یندلینگک مدل
NR2A و NR2B (ددهن تغییر ا تشنج آخرینازروز  28 از پس هیپوکامپ در)54(  

 2 گرفتند قرار درمان تحتکه -KA موش در پروتئین و NR2B / PSD-95 mRNA سطح که شد داده نشان 
 کاهش عبارت این تنها نه صرع از پس هفته 6 و 4 اما،. نکرده تغییر نرمال روهگ به صرع نسبت از پس هفته
  )55(شد اختالل دچار فضایی حافظه و یادگیري بلکه یافت

  مسن مغز موشهاي دررا  حافظه و یادگیري عملکرد بهبود forebrain در NR2B بیان افزایش این، بر عالوه

  )56(سبب شد

Kinesin 17 تورمو پروتئین خانوادهاز )KIF17 (ناقل گیرنده یک NMDA زیرواحد NR2B داده نشان. است 
 بازیابی و تثبیت اکتساب، جمله از حافظه فرایند براي NR2A  /NR2B حفظ سطح براي پروتئین این که شد

  است الزم

 مطالعه، این موازات به و  است ضروري نورون در NR2A سطح حفظ براي NR2B  که است روشن همچنین،
 در NR2B عملکرد دادن دست از , دارویی هاي روش و RNA یتداخل فلج  miRNA) (ها   RNAرومیک

  )57(است شده داده نشان را  NR2A  واسطه پروتئازوم افت در افزایش طریق از  NR2A  سطح نتیجه کاهش 
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 واحد زیر ژن بیان تواند می کیلوگرم/  گرم میلی 100 کورستین که کردیم مشاهده ما گزارش، آن با مطابقت رد
 افزایش اثر تواند می تشنج از قبل کورستین دهد توضیح است ممکن این که دهد افزایش را NMDA گیرنده

  داشته باشد حافظه و سیناپسی پذیري شکل در

  کند پشتیبانیمی شود  موش در حافظه بهبود باعث کورستین , که شواهد این از است ممکن فرضیه این

 ،PTZ ،که آنجا از و دارد د افروخته صحرایی موش در PTZ علیه بر مهاري اثر است تینکورس این، بر عالوه
  می باشد گابا کمپلکس رسپتور اب همراه کلرید کانال انتخابی مسدودکننده

 و اصل نصیري(داشته باشد گابا سیستم روي بر تعدیلی اثر است ممکن کورستین که است شده پیشنهاد
 در 1 GABAc گیرنده و α1β12 GABAA تواندمی  میکروموالر 30 در کورستین). 2013 همکاران،
 ).58( کند مهار Xenopus laevisتخمک 

 کننده تعدیل به پایین تمایل و هستند GABA رقابتی آنتاگونیست به حساس غیر  GABAA   هاي گیرنده
  .دارند باربیتورات و بنزودیازپین مانند گابا آلوستریک

 مکانیزم یک طریق از کورستین دوز به وابسته   GABAA1 هاي گیرندهآنتاگونیست  که داده ننشا این، بر عالوه
  )59( کنند مهار را اثر این تواند می اسکوربیک اسید و کاهش و اکسیداسیون از مستقل آلوستریک

 هکرد مهار را موش synaptosomes cerebrocortical در گلوتامات انتشار کوئرستین راستا، این در
 ولتاژ به وابسته تیکسیناپس پره+ Ca2 هاي کانال طریق از+  Ca2 ورود در کاهش که رسد می نظر به. است

)VDCCs (هاي فعالیت سرکوب و PKC و PKA داشته باشد نقش اي واقعه این در است ممکن)60(  

 عصبی هاي انتقال در کورستین تعدیلی اثرات  شامل است ممکن که دیگر هاي مکانیسم به باید ما آن، از پس
 این اثر کردن پیدا جهت در مولکولی مطالعات حال، این با. بگیریم نظر در باشد را سیناپسی پذیري شکل و مغز

  .است شده پیشنهاد سیناپسی پذیري شکل از سیگنال انتقال دیگر هايمسیر در ژنها بیان در تغییرات

 تثبیت مخدر مواد یک عنوان به لیتیوم و تشنج ضد و خو و خلق کننده تثبیت یک عنوان به اسید والپروئیک
 راPI3-K / AKT  سیگنالینگ مسیر تواند می آنها دوي هر .دارند نورونی محافظت اثرات خوي و خلق کننده
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 راGSK-3 ورا القا کنند  Hsp 70, pBcl-2 and p-Erk1/2 جمله از نورونی، محافظت پروتئین.فعال کنند 
  )61(.کنند غیرفعال

را  موش در KA صرع مدل در را کورستین و NMDA هاي گیرنده واحد زیر تغییرات ما مطالعه، این در
 نیاز بعدي مطالعات حال، این با. نیست کاربردي پروتئین در تغییرات معنی به لزوما تغییرات اینپیگیري کردیم 

  شدمی با KA  از ناشی نوروتوکسیسته برابر در کورستین مولکولی مکانیسم ادامه به
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Abstract 

In recent years, flavonoids are known with an important 

biological effects. Quercetin as a flavonoid, has several 

pharmacological properties including anti-inflammatory, and 

neuroprotective activities and anticonvulsant effects. The aim of 

this study was to find the role of quercetin on gene expression of 

ionotropic glutamate receptor subunits and in kainic acid (KA)-

induced seizure in mice. Quercetin (50 and 100 mg/kg, i.p.) was 

given 7 days before administration of KA. Pretreatment of 

quercetin (100 mg/kg) for 7 days could significantly enhance the 

gene expression of NR2A and NR2B subunits of NMDA only 7 

day after KA administration compared to control and KA groups 

in the hippocampus of mice.. Increment of gene expression of 

subunits of NMDA receptors by quercetin might explain 

protective effect of it on synaptic plasticity and memory 

However, further molecular studies needs to evaluate the effects 

of quercetin against neurotoxicity of KA. 

 

Keywords: Quercetin, Kainic acid, , NMDA receptors, 
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