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 فارسی خالصه



مهارهای  . تاس یمهارناقل عصبی  ترينیاصل GABA. نورولوژيكی است هاییماریبترين يعاز شا صرع

 استراحتتنظیم پتانسیل می باشد و  GABAاصلی  گیرنده است که ،AGABA هایگیرنده عهده برسريع  سیناپسی

ا ب هایرندهگ نيا.  به عهده دارد خارج سیناپسیهای های تونیک در مكانسازی جريانوسیله فعالها را بهنورون

یم .تنظباشندیم يیدارو هاییطراحدر ارتباط هستند و هدف استفاده و  یانسان هاییپاتولوژاز  یاديتعداد ز

 یندلینگک است. صرعی هاییماریبمغز يک سیستم جبرانی بسیار قوی در مقابله با  در A(GABA) گیرندهعملكرد 

 ایهیرندهگ برای ییررقابتکه يک آنتاگونیست غ  PTZ.شده استاستفادهعنوان يک مدل حیوانی در مورد صرع به

)AGABA( تریاست که کار آن تخريب پیام انتقالی توسط نوروترنسم یآور ییجتهداروی شیمیايی و  است GABA 

با  شکنبرهمخواص خود را از طريق  و طبیعی هستند هاییبفالونوئیدها يكی از بارزترين دسته ترک .است

 دییفالونوئو مسیرهای سیگنالی اعمال کنند. کوئرستین  AGABA هاییرندهگالخصوص رسپتورهای مختلف علی

بخش . بررسی کرديم PTZحیوانی صرع با  در مدلگابا  یواحدهازير  یهاژنن را بر روی بیان یر آتأثکه است 

 155و  mg/kg 29 ،95 یکوئرستین در دوز هافقط که طبیعی اول مطالعه: بررسی اثر کوئرستین بر روی حیوانات 

بر روی حیوانات  155و mg/kg 29,  95در دوزهای  بخش دوم مطالعه: بررسی اثر کوئرستین .نددريافت کرد

( و تزريق 19 درمجموع، mg/kg59 ،ip) گرديددر هر روز تزريق  پنتیلن تترازول که پنتیلن تترازولکیندل شده با 

در  1αبیان ژنیجه اينكه نت سنجیده شد. Real time PCRتوسط  2γو  1α,2α,1β,2β یهاژنمیزان بیان 

در مقايسه با گروه های کنترل و  mg/kg 95هیپوکامپ و کورتكس در گروه کیندلینگ دريافت کننده کوئرستین 

اين افزايش فقط در هیپوکامپ مشاهده شد. در همین  2αپنتیلن تترازول افزايش يافته است. اما، در مورد ژن 

در گروه  2γو  2βرتكس نیز مشاهده شد. کاهش در بیان ژن های در هیپوکامپ و کو 1βگروه افزايش بیان ژن 

های پنتیلن تترازول هیپوکامپ و کورتكس مشاهده گرديد که توسط کوئرستین به وضعیت طبیعی بازگشته است. 

متفاوت است بلكه تاثیر کوئرستین نیز  GABAAبنابراين نه تنها تغییر در بیان ژنی ساب يونیت های گیرنده های 

کوئرستین مشهود است. بنابراين اثرات  mg/kg 95  ،155بر بیان آنها اثرگذار بوده است. اين تاثیر در دوزهای 

به نظر می رسد که دانستن اين اثر تنظیمی نیاز  AGABAتنظیمی کوئرستین بر بیان ساب يونیت های گیرنده های 

 رد.به مطالعات بیشتری دا
 

 


