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Abstract 

Background: Seizure is an abnormal electrical activity probably due to an imbalance between 
excitation and inhibition in the brain. Pentylenetetrazol (PTZ) is a chemical convulsive agent 
abundantly used in laboratory animals. PTZ induces a change in glutamate and GABA in the brain 
which this study investigates the persistence of this change. 

Materials and Methods: In this experimental study, 18 male Wistar rats divided into 3 groups. 
Three i.v doses of PTZ; 20, 25 and 30 mg/ml were used to determine the effective PTZ dose. 
Convulsive behaviors were monitored as tonic clonic and myoclonic twitches. Hippocampal glutamate 
and GABA contents were measured using a biochemical method.  

Results: Dose of 20 was resulted in long latency to and short lasting TC convulsions with a 
high volume of injected PTZ solution. On the other hand, dose of 25 and 30 led to short latency and 
long lasting convulsions with low volume of injecting solution. However there was high rate of 
mortality (100%) in dose of 30 mg/ml. Hippocampal glutamate content was decreased in zero and 20 
min groups while GABA content was decreased only in 20 min group. 

Conclusion: It is concluded that dose of 25 is the appropriate i.v dose to induce TC 
convulsions in rats which decreases glutamate and GABA while increases the ratio of glutamate to 
GABA. Therefore, alteration of glutamate and GABA may be the basis for subsequent seizure induced 
changes.  
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دنبال تشنج ناشی ه تغییر وابسته به زمان در محتوي گلوتامات و گاباي هیپوکامپی ب
  تترازول در موش صحرایی نرنفوزیون وریدي پنتیلیناز ا

  
  1، ایران گودرزي1، تقی لشکربلوکی*1دادي سلمانی، محمود اله1الهام گودرزي

  

  شناسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران دانشکده زیست -1
  

 26/6/93: تاریخ پذیرش 24/4/93: تاریخ دریافت
 

  چکیده
یج را پنتیلن تترازول.  تشنج یک فعالیت الکتریکی نابجا و ناهماهنگ بین تحریک و مهار در مغز است:زمینه و هدف

ترین ماده تشنج زا است که به شکل وسیعی براي ایجاد فعالیت صرعی در حیوانات آزمایشگاهی مورد استفاده قرار 
این تحقیق براي تعیین مدت ماندگاري این تغییر در .  تغییر تعادل گلوتامات و گابا در مغز استاین مادهاثر . گیرد می

  . است صورت پذیرفته هیپوکامپ موش صحرایی
.  سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در سه گروه آزمایشی قرار گرفتند18 در این مطالعه تجربی تعداد :ها  و روشمواد

رفتار .  به صورت وریدي جهت تغیین غلظت موثر تزریق شدپنتیلن تترازول لیتر گرم در میلی  میلی30  و25، 20غلظت 
ن گلوتامات و گابا در هیپوکامپ به روش بیوشیمیایی در سپس میزا. تشنجی به صورت تشنج تونیک کلونیک ثبت گردید

 . دقیقه بعد از قربانی کردن حیوان بررسی گردید20دو زمان صفر و 
 کلونیک کاهش و حجم دریافتی - میلی گرم افزایش و مدت تشنج تونیک20 زمان نهفته در گروه غلظت :ها یافته

میلی  20گرم باالتر از غلظت   میلی30 و 25هاي   نهفته براي غلظتاز طرفی، زمان.  افزایش یافتپنتیلن تترازولمحلول 
میزان مرگ و . که حجم محلول دریافتی کاهش یافت گردید و مدت تشنج تونیک کلونیک افزایش داشت، در حالیگرم 

دو زمان صفر و میزان گلوتامات هیپوکامپی در هر .  درصد افزایش داشت100لیتر تا حد  گرم در میلی  میلی30میر در گروه 
  . دقیقه بعد کاهش یافت20که میزان گابا فقط   دقیقه کاهش یافت در حالی20

لیتر، نسبت گلوتامات به گابا با گذشت زمان افزایش بیشتري داشته   میلی برگرم  میلی25 در غلظت مناسب :گیري نتیجه
 گابا احتماال پایه تغییرات بعدي در بافت تشنجی کند که تغییرات گلوتامات و بنابراین نتایج این تحقیق پیشنهاد می. است
  .باشد می
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  مقدمه
 رایج مزمن عصبی اختالل یک صرع بیماري

ه ب خوديه ب خود صورت به تشنج تکرار اثر در که باشد می
 تشنج، و صرع پاتوفیزیولوژي اساس .آید می وجود

 نورونی شبکه یک در مهار و تحریک سیستم بین ناهماهنگی
 مغز در طبیعی غیر الکتریکی فعالیت آغاز باعث که است

   .)1(شود می
 براي  درون تنیو  برون تنیصرع هاي مدل در

 استفاده متعددي  هاي روش از توان می ناهماهنگی یجادا
 یکی (Pentylenetetyazol-PTZ) تترازول پنتیلن .)1(کرد

 براي وسیعی شکل به که است سیستمیک زاي تشنج مواد از
 استفاده مورد آزمایشگاهی حیوانات در صرعی فعالیت ایجاد
 حمالت کننده ایجاد ترین رایج عنوان به و )3، 2(گیرد می قرار

ه ب وریدي و زیرجلدي صفاقی، داخل يها  روشبه تشنجی
هر چند تحقیقات نشان داده است که  .)4-6(رود می کار

برخی از داروهاي مهم ضد صرع فقط در مدل وریدي اثر 
 حمالت ایجاد اصلی مکانیزم .)7(اند ضد تشنجی نشان داده

اتصال به  توانایی PTZ که ،PTZ مدل انواع در تشنجی
 گاباارژیک سیستم اثر کاهش دارد، را گاباهاي  هگیرند
 غلظت ثبات دلیل به وریدي مدل در PTZ چند هر ،)4(است

 جایگاه اگرچه .کند می عمل موثرتر مغز به رسیدن سرعت و
 ممکن اما ،)8(است نشده مشخص کامل طور به PTZ عمل
 یک ،GABAA گیرنده آنتاگونیست عنوان به  PTZاست

 GABAA به وابسته دار دریچه کلریدي کانال کننده بلوك
 تحریکی آمینه اسیدهاي کننده فعال یک عنوان به حتی یا و

   .)8(کند عمل
گلوتامات و گابا به ترتیب دو نوروترانسمیتر مهم 

باشند که در پایانه سیناپسی ساخته  تحریکی و مهاري مغز می
پس از رسیدن پتانسیل . شوند ها ذخیره می و در وزیکول

گلوتامات . شوند ه داخل شکاف سیناپس آزاد میعمل، ب
آوري شده و سپس به  ها جمع اضافه توسط آستروسیت

 که شده داده نشان .)9(گردد صورت گلوتامین به پایانه برمی
 میزان به تشنج از پس بالفاصله گلوتامین و گلوتامات میزان

 اثر در نیز گابا میزان .)10(یابد می افزایش  درصد70-100

 به تشنج پایان از پس البته که یابد می کاهش حاد تشنج
 مشخص هنوز حال، عین در .)11(گردد بازمی عادي حالت
 زمانی محدوده چه تا گابا و گلوتامات تغییر که است نشده
 گلوتامات میزان مزمن صرعی هاي مدل در البته .ماند می باقی

 در .)10(یابند می تري مداوم و بیشتر کاهش نیز گابا و افزایش
 مختلف مناطق در گابا و گلوتامات میزان بر تشنج اثر مطالعه

 نوروترانسمیتر دو هر که است شده مشخص خرگوش مغز
 .)12(است داشته داري معنی کاهش هیپوکامپ ناحیه در

PTZ بنابراین دارد، را مهار یا و تحریک میزان تغییر قابلیت 
 در تغییرات اعثب تواند می گابا یا و گلوتامات میزان تغییر با

 .شود منجر صرع استقرار به و گردیده بافتی سطح حتی
 PTZ اثر در گابا و گلوتامات میزان که است نشده مشخص

 آنها پایداري میزان و یابد می تغییر چگونه وریدي مدل در
 تعیین حاضر، مطالعه هدف بنابراین، .بود خواهد مدت چه

 مدل در گابا و گلوتامات احتمالی تغییرات پایداري میزان
 .باشد می نر صحرایی موش در PTZ وریدي تشنج

  
  ها  روشو مواد

تجربی،  مطالعه این در استفاده مورد هاي حیوان
هجده سر موش صحرایی نر سفید نژاد ویستار با محدوده 

خانه دانشکده  ها در حیوان موش.  گرم بودند180-200وزن 
تاریکی ساعت 12زیست شناسی دامغان، تحت چرخه نوري 

 و با درجه  درصد30-40 ساعت روشنایی و رطوبت 12و 
 موش صحرایی 5حداکثر (شدند  داري   نگه22±2حرارت 

ها آزادانه به آب و غذا دسترسی  موش). داخل هر قفس
تمامی آزمایش ها با رعایت قوانین اخالقی برخورد . داشتند

با حیوانات آزمایشگاهی مصوب دانشگاه دامغان انجام 
  . گردید

PTZ  آمریکا(سیگما  شرکت ازمورد استفاده (
 نگهداريگراد  سانتی درجه -20 دماي در و خریداري

 در گرم میلی 30 و 25 ،20 غلظت سه در آن محلول و گردید
مورد استفاده قرار  تزریق زمان در روزانه صورت به لیتر میلی

 PTZ حالل عنوان به نیز  درصد9/0 سالین نرمال از .گرفت
  .شد هاستفاد
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  ها حیوان در تشنج ایجاد روش
 دار، زمان وریدي داخل PTZ تزریق تشنج مدل

 یک با پیوسته طور به PTZ که است استاندارد مدل یک
 داخل به صحرایی موش و سوري موش در ثابت، سرعت

 .)13(شود ظاهر تشنج که زمانی تا شود می تزریق ورید
 رعتس به تشنج مختلف مراحل براي PTZ آستانه غلظت
 مقدار .)14(دارد بستگی محلول در PTZ غلظت و تزریق
 به سالین، محلول در شده حل تترازول پنتیلن نظر مورد

 تزریق حیوان به دم، جانبی ورید در وریدي داخل صورت
 قرار بررسی مورد کلونیک -تونیک هاي تشنج بروز و شد 
هاي تونیک شامل کشیدگی و سفتی بدن است  تشنج. گرفت 

که  در حالی. شود طی آن بدن حیوان مانند چوب میکه در 
هاي پی در پی  ها و تشنج هاي کلونیک به صورت تکانه تشنج

شود و سفتی عضالنی وجود ندارد، بلکه عضالت  ظاهر می
  .شوند به صورت متناوب منقبض و راحت می

 تایی شش گروه سه در مطالعه مورد هاي حیوان
   :از بودند عبارت

  20 غلظت با PTZ تزریق :1 گروه
  25 غلظت با PTZ تزریق :2گروه
  30 غلظت با PTZ تزریق :3گروه

 گشته  خارج ها قفس ازحیوانات  ،تشنج القاجهت 
 در تزریق هنگام گردید و وزن موش هر تست، از قبل و

 دندانپزشکی سوزن .گرفت  قرار پالستیکی مقیدکننده
)G30( اتیلن پلی لوله توسط )15No.( لیتر  لیمی 5 سرنگ به

 متصل باشد،  نظر مورد غلظت با PTZ محلول حاوي که
 و برده فرو جانبی ورید در دم طول میانه در سوزن .گردید
 به حیوان سپس .شد  محکم حساسیت ضد چسب نوار توسط
 منتقل تشنجی رفتار مشاهده جهت رفتاري جعبه یک داخل

 آمریکا( تنظیم قابل سرنگی تزریق پمپ در سرنگ .گردید 
 5/0 سرعت با تزریق و اده شدهد قرار)  NO.210 دلم

 آزمایش از پس سرعت این .گردید انجاملیتر در دقیقه  میلی
 الزم .شد انتخاب بهینه سرعت عنوان به مختلف، هاي سرعت

 توانستند می حیوانات تزریق دوره طول در که است ذکر به

 و طول با گالس پالکسی جنس از اي شیشه درمحفظه آزادانه
  .کنند حرکت متر سانتی 50×40×40ترتیب به ارتفاع و عرض

 از پس دوره تمام در حیوان هر تشنجی رفتار
 تشنج هاي نشانه اولین شروع محض به و مشاهده تزریق

 ظهور و تزریق شروع بین زمان مدت و شده متوقف دستگاه
 سپس د،گردی ثبت )1 نهفته زمان( میوکلونیک هاي پرش
 وارد مرحله این از حیوان تا کشد می طول که زمانی مدت
 مدت نیز و )2 نهفته زمان( شود کلونیک – تونیک تشنج
 ثبت داشت، قرار تشنج از مرحله این در حیوان که زمانی

 -تونیک تشنج از پس که حیواناتی تعداد چنین هم .شد 
  .)8(گرفت قرار بررسی مورد ماندند زنده کلونیک
  :گابا و گلوتامات سنجش

 گروه این حیوانات بهینه، غلظت خابانت از پس
 قربانی آن از پس دقیقه 20 یا و تشنج پایان از پس بالفاصله

 - پس از برش طولی.شد  خارج جمجمه از آنان مغز و شده
میانی مغز، دو نیمکره از هم جدا گردید و پس از برگرداندن 
نیمکره راست، هیپوکامپ توسط یک اسپاتوال از عمق قشر 

سري با یک مانور از طرف سپتومی به  پس -گیجگاهی
 يهیپوکامپ بعد از جداسازي رو. گیجگاهی خارج گردید

 سنجش زمان تاگراد   درجه سانتی 80منهاي  فریزر به یخ
 1 در دستی صورت به هیپوکامپ .گردید منتقل بیوشیمیایی

 با Tris-Cl بافر موالر میلی 20 شامل سرد محلول لیتر میلی
pH 7.4 تریتون و X-100 0.2% به و گردیده هموژن 

 5سپس، . شد سانتریفوژ g 1000 ينیرو با دقیقه 10 مدت
 و به آن اضافه گردید HClO4 موالر 1لیتر محلول  میلی

 .گردید سانتریفوژ g 3000  نیرويبا دقیقه 10 مدت به دوباره
 ذخیره پروتئین سنجش جهت میکروتیوب در حاصل پلیت

 750 موج طول در يلور روش به پروتئین سنجش .شد
انجام ) آمریکا- Biotek (اسپکتروفوتومتر توسط نانومتر

شده و میزان پروتئین بر اساس منحنی استاندارد مشخص 
 روش به هیپوکامپی باغلظت گلوتامات و گا. گردید

اي محتو سنجش .)16، 15(گردید گیري اندازه بیوشیمیاي
) ژاپن - Jascoاسپکتروفلورومتر (گابا به روش فلورومتري 

 و گابا بین شبر اساس تشکیل محصول فلوئورسانس از واکن
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 انجام گلوتامات حضور در بازي pH در نینهیدرین
گلوتامات بر اساس فعالیت آنزیم  سنجش .)18، 17(گردید

بافر . گلوتامات دهیدروژناز در بافت تعیین شده است
 در میزان مشخصی از NAD و ADP هیدرازین، -گالیسین

زه حل گردیدند و سپس آنزیم گلوتامات آب دیونی
دهیدروژناز به محلول اضافه گردیده و میزان جذب خوانده 

ها به صورت دوتایی بوده و نتیجه آنها به صورت  نمونه. شد
  .یک میانگین براي هر دوتایی ارایه شده است

 استفاده با آزمایشی هاي گروه بین آماري مقایسه
 تک تک بین مقایسه و فهطر یک واریانس آنالیز آزمون از

 .گرفت انجام توکی تکمیلی آزمون با آزمایشی هاي گروه
  . در نظر گرفته شد05/0  نیز کمتر ازداري معنیسطح 

  
   ها یافته

 تزریق جهت PTZ داروي مناسب غلظت تعیین
  وریدي

 تزریقی حجم ،2 نهفته زمان ،1 نهفته زمان مقایسه
 سه در نیککلو -تونیک تشنج زمان مدت و PTZ محلول

 .شد انجام کیلوگرم در گرم میلی 30 و 25 ،20 غلظت گروه
 تزرریق حجم براي طرفه یک آنووا روش به آماري آنالیز

 ،=18n( ها گروه بین داري معنی تفاوت PTZ محلول
0005/0<p، 142/128F= ( آزمون تکمیلی . را نشان داد

) p>0005/0( 25 و 20 غلظت بین داري معنی اختالفتوکی 
که  نشان داد، در حالی) p>0005/0 (30 و 20 غلظت و

 مشاهده نشد 30 و 25تفاوتی در حجم تزریق براي غلظت 
)837/0<p .(1داري براي زمان نهفته  چنین اختالف معنی هم 
)18n=، 0005/0<p، 220/29F= ( 2و زمان نهفته) 18 n= 
،0005/0<p، 297/28F= (که این اختالف، مشاهده شد 

 25 با غلظت 20زمون تکمیلی توکی بین غلظت استفاده از آ
 2و زمان  نهفته ) p>0005/0 (1براي زمان نهفته 

)0005/0<p ( 1 براي زمان نهفته 30و با غلظت 
)0005/0<p ( 2و زمان نهفته) 0005/0<p (باشد  می
هاي مختلف اختالف  مقایسه آماري بین گروه). 1نمودار(

 کلونیک مشخص -داري براي مدت زمان تشنج تونیک معنی
میزان مرگ و میر در ). =n=، 07/0<p، 192/3F 18(نکرد 

 درصد 10 درصد در مقابل 100گرم،   میلی30گروه غلظت 
هاي  غلظت. گرم بود  میلی25 و 20هاي  هاي غلظت گروه

ها مراحل تشنجی مختلفی   باعث شدند تا موشPTZمختلف 
هاي   اثر غلظت1را از خود نشان دهند، لذا در نمودار 

هاي  مختلف بر شدت تشنج با هم مقایسه شدند و بین گروه
آزمایشی تفاوتی معنی دار براي پیشرفت مراحل تشنج 

  .مشاهده شد
  گابا و اماتاندازه گیري میزان گلوت

 نیز و تشنج از پس بالفاصله گابا و گلوتامات میزان
 روش به مقایسه .گردید گیري اندازه تشنج از پس دقیقه 20

 پس بالفاصله گلوتامات میزان که داد نشان طرفه کیآنووا 
داشته است ) p>05/0( کاهش کنترل بافت به نسبت تشنج از

 پایان از دقیقه 20 زمان گذشت از پس حتی کاهشو این 
در مقابل، ). 2 نمودار(داشته است ) p>05/0( دوام نیز تشنج

 در ،میزان گابا بالفاصله پس از تشنج تغییري نداشته است
 دقیقه از پایان تشنج میزان 20که پس از سپري شدن  لیحا

داشته ) p>01/0(گابا نسبت به کنترل کاهش قابل توجهی
گابا از بالفاصله / بنابراین، نسبت گلوتامات). 2نمودار (است 

  . دقیقه بعد افزایش یافته است20پس از تشنج تا 
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   کلونیک-ر تشنج تونیک  بPTZهاي مختلف   اثر غلظت.1نمودار 
A ؛ نشان دهنده حجم PTZ30 و 25هاي  هاي مورد نظر است که در غلظت هاي تشنج در غلظت  تزریق شده تا شروع اولین نشانه 

-هاي تشنج تا شروع تشنج تونیک دهنده مدت زمان شروع اولین نشانه  ؛ نشانB .کمترین حجم براي ایجاد تشنجات استفاده شده است
 ؛ زمان شروع تزریق تا شروع C.  بوده است20 کمتر از غلظت 30 و 25هاي  هاي مورد نظر است و غلظت در غلظت) 2ره پنهاندو(کلونیک 

دهنده تعداد مرگ و میر ناشی از   ؛ نشانD. بوده است20 کمتر از غلظت 30 و 25هاي  در غلظت) 1زمان نهفته(هاي تشنج  اولین نشانه
 . بیشترین تعداد مرگ را داشته است30هاي مختلف است که غلظت  هکلونیک در گرو-هاي تونیک تشنج
001/0<p ***  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اثر تشنج پنتیلن تترازول بر تغییرات گلوتامات و . 2نمودار 
  .گاباي هیپوکامپی

A. اتمام از پس بالفاصله هیپوکامپی گلوتامات تغییرات 
 پایدار نیز تشنج اتمام از بعد دقیقه 20 و داشته وجود تشنج
 .است مانده

B. تشنج اتمام از پس بالفاصله هیپوکامپی گابا محتوي 
 کاهش تشنج اتمام از بعد دقیقه 20 در ولی است، نکرده تغییر

  .است داشته
 01/0<p  **،05/0<p*  

  بحث
 هدف با PTZ غلظت سه بررسی به مطالعه این در

 تونیک تشنج ایجاد براي وریدي تزریق مناسب غلظت تعیین
 و گلوتامات تغییرات بر انتخابی غلظت اثر نیز و کلونیک

 نتایج .پرداختیم تشنج از پس زمان دو در هیپوکامپی گابا
 براي تزریق حجم کمترین ،25 و 20 غلظت در که داد نشان
 و شدت بیشترین 30 و 25 غلظت در .شد استفاده تشنج القاي
 تعداد بیشترین ،30 غلظت در و آمد وجوده ب تشنج مدت
 دو میزان طرفی، از .داشت وجود نیز ومیر مرگ

 بالفاصله نیز گابا مهاري و گلوتامات تحریکی نوروترانسمیتر
 دو هر که گردید گیري اندازه تشنج از پس دقیقه 20 و

 این کاهش در مورد گابا بیشتر ولی با تاخیر و داشتند کاهش
  .بود

 توسط،  PTZ از ناشی هاي تشنجرسد  به نظر می
شوند که شامل  عی از سیستم عصبی ایجاد میهاي وسی بخش

 پشتی هیپوتاالموس و دیانسفال ناحیه مشبک، تشکیالت
 درون ثابت غلظت یک حفظ و سریع افزایش .)13(باشد می

 جابجایی از احتماال ،)19(وریدي تزریق مدل در دارو مغزي
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 .نماید می ایجاد یکنواخت تشنج یک و کاهد می فعال مراکز
 20 هاي غلظت ،)13(تزریق حجم اساس بر که داد نشان نتایج

 وریدي تزریق جهت مناسبی کاندیدهاي گرم میلی 25 و
 تشنج است نتوانسته غلظت دو این که جا آن از ولی .هستند

 باالتري هاي غلظت بنابراین نماید، القا را کلونیک تونیک
 30 و 25 هاي غلظت در تشنج شروع تا نهفته زمان .است نیاز

 در کاربرد براي ها غلظت این تایید معنی به که یافت کاهش
 30از طرفی، غلظت . )7(است PTZ وریدي تزریق مدل

 و از نکرد ایجاد 25 غلظت به نسبت بیشتري تشنجمدت زمان 
طرفی به دلیل میزان باالي مرگ و میر حیوانات در غلظت 

. ، بیانگر مناسب نبودن این غلظت براي مدل وریدي است30
 به حالت بهینه خود رسیده است 25تشنج در غلظت بنابراین، 

هاي داخل صفاق یا زیرجلدي  تر از روش که غلظتی پایین
باشد و تاییدي بر نیاز به غلظت پایین تر در روش داخل  می

  . )7( استPTZوریدي 
 تحریکی ايدنبال عدم توازن بین فرایندهه تشنج ب

 ترین مهم گلوتامات .افتد می اتفاق مغز مهاري و
 مغز مهاري نوروترانسمیتر گابا و مغز تحریکی نوروترانسمیتر

 میزان که اند داده نشان مطالعات برخی .)20(باشد می
 افزایش تشنج از پس بالفاصله یا طی در گلوتامات

 که داد نشان البته حاضر مطالعه نتایج .)21، 12، 11(یابد می
 تا و داشته کاهش تشنج از پس بالفاصله گلوتامات میزان
 دلیل .است شده حفظ تشنج اتمام از پس دقیقه 20 مدت

 مدل به مربوط احتماال مقاالت از بعضی با نتیجه تفاوت
 این در که باشد گلوتامات گیري اندازه روش و تشنجی

 در گلوتامات است ممکن چند هر .است شده استفاده پروژه
 این و باشد شده مصرف گابا -گلوتامین -گلوتامات چرخه
 میزان دیگر، طرف از .)10(باشد گلوتامات کاهش بر دلیلی

 20 که حالی در است نداشته تغییر تشنج از پس بالفاصله گابا
 .است داده نشان گیري چشم کاهش تشنج متعاقب دقیقه

 برگشت و تشنج طی گابا موقت کاهش مطالعات از تعدادي
، 22(اند کرده گزارش را تشنج پایان از پس کنترل حالت به

 بالفاصله حاضر مطالعه در گابا تغییر عدم کننده تایید که )23
 نیز مطالعات از گروهی اما .باشند می تشنج پایان از پس

 و دانند می مزمن صرع استقرار جهت بستري را گابا کاهش
 دقیقه 20 در حاضر مطالعه در تشنجی پس کاهش این شروع

 در درگیر هاي آنزیم فعالیت کاهش .است بوده تشنج بعد
 ترانس و دکربوکسیالز اسید گلوتامیک مانند گابا ساخت
 تغییرات این احتمالی کاندیدهاي عنوان به تواند می آمیناز
 بر گلوتامات میزان چه اگر بنابراین .)24(گردند مطرح دایمی
 گابا میزان اما است، داشته مختصر کاهش انتظار خالف
 میزان در تفاوت این .است داشته گیرتري چشم کاهش

 و آنها نسبت افزایش دهنده نشان نوروترانسمیتر، دو تغییرات
از  .باشد می تشنج از ناشی پذیري تحریک افزایش نتیجه در

زمان دو نوروترانسمیتر و در واقع غیبت  طرفی، کاهش هم
ها در  آنها از فضاي سیناپسی احتمال دخالت آستروسیت

تري لذا مطالعات بیش. سازد آوري آنها را مطرح می جمع
آوري  هاي گلیا در این جمع بایستی در مورد نقش سلول

گلوتامات و احتماال اختالل در چرخه گلوتامین صورت 
  . گیرد

  
  گیري نتیجه

 و گلوتامات میزان که داد نشان تحقیق این نتایج
 .است داشته کاهش وریدي PTZ مدل در تشنج از پس گابا
 افزایش تشنج از پس دقیقه 20 در گابا /گلوتامات نسبت ولی

گیري گلوتامات و گابا در بازه زمانی  اندازه. است داشته
تواند کمک بیشتري به  هاي آینده می تر در پروژه وسیع

 .هاي درگیر در تشنج زایی بکند کشف مکانیسم

  
 قدردانی و تشکر

 از پایان نامه کارشناسی ارشد برگرفتهاین مقاله 
باشد که در  میفیزیولوژي انجام شده در دانشگاه دامغان 

 به ثبت رسیده 2151743وبگاه ایرانداك با کد رهگیري 
 هم چنین از دانشگاه دامغان به خاطر حمایت مالی از .است

 . این طرح تشکر و قدردانی می گردد
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