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 خالصه فارسی

در  mTOR و ERK ،CREB، BDNF یهاژن .مغز است الكتريكی در فعالیت اختالل از وجود يك ناشی تشنج

يك مدل مفید  PTZهستند. مدل کیندلینگ با  مؤثربر روی حافظه و اختالالت سیستم عصبی مرکزی  باهمارتباط 

کنش رهمبفالونوئیدها دارای اثرات متعدد محافظت نورونی هستند.  کند.را برای اختالالت پس از تشنج، فراهم می

بنابراين ما اثر ؛ باشندفالونوئیدها، مرکزی میرسد برای انجام اثرات سلولی به نظر می MAPKدرون مسیر 

را بررسی کرديم. های کیندلینگ با پنتیلن تترازول را در رت MAPKهای و ژن BDNFکوئرستین بر بیان ژن 

بر  055و  mg/kg 59 ،95بخش اول مطالعه: بررسی اثر کوئرستین در دوز های تقسیم شد.  دودستهمطالعه ما به 

صورت روزانه به حیوان داده شد. بخش دوم مطالعه: بررسی اثر کوئرستین بر روی که به روی حیوانات نرمال

 Realتوسط  CREBو  ERK1 ،CREB ،mTOR یهاژن. میزان بیان است حیوانات کیندل شده با پنتیلن تترازول

time PCR شد. نتیجه نهايی اين مطالعه آن است که بیان یریگاندازه ERK1 و CREB  در گروه کیندلینگ

سبب  یااندازه تا mg/kg 95 است. هرچند که کوئرستین در دوز يافتهکاهش mg/kg055 کوئرستین کنندهيافتدر

 است. بیان يافتهکاهشدر هیپوکامپ و کورتكس  CREB در هیپوکامپ شده است اما بیان ERK1 افزايش بیان

mTOR  کوئرستین دوز کنندهيافتدردر گروه کیندلینگ mg/kg 95  در مقايسه با پنتیلن تترازول در هیپوکامپ و

ته باشد. عصبی داش هاییبآسدر برابر  تواندیماست که نقش مهمی  يافتهيشافزا دارییمعن صورتبهکورتكس 

دلیل  دتوانیممشاهده شد که  داریمعن صورتبهدر جريان کیندلینگ تنها در بافت کورتكس  BDNF افزايش بیان

 .محافظتی در برابر آسیب ناشی از تشنج باشد بر اثرات
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