
 چکیده

جْت قطعی بحبل درهبى ببلیٌی  تبٍلی،  .علت عوذُ هزگ ٍ ًبتَاًی در فعبلتزیي قطز جبهعِ هی ببضذ ، صذهِ هغشی: مقدمه

سلَل درهبًی ٍ بِ کبرگیزی ًبًَداربست ّب هی تَاًذ در ایي سهیٌِ کوک . آسیب دیذُ ارائِ ًطذُ استهغشی  تزهین ببفت

پیص سبس عصبی هغش ببلغیي هی تَاًذ بِ عٌَاى یک هٌبع / ل ّبی بٌیبدی، سلَهختلف در بیي هٌببع سلَلی. کٌٌذُ ببضذ

. دىد بذٍى ایٌکِ عَارض ایوًََلَصیک ٍ یب هسبئل قبًًَی داضتِ ببشىجْت پیًَذ ّبی اتَلَگ هَرد استفبدُ قزار گیز هٌبسب

است کِ  سیست تجشیِ پذیز جذیذ غیز سوی سیست سبسگبر داربستًبًَاس طزفی در بیي ًبًَ داربست ّب، پَراهبتزیکس یک 

. ٌَّس بزخی جٌبِ ّب در هَرد آى ًظیز ایجبد یک هحیط سِ بعذی حوبیت کٌٌذُ بزای سلَل ّب هبْن ببقی هبًذُ است

در پَراهبتزیکس ببلغ کبضتِ ضذُ  عصبیپیص سبس / بٌیبدیّبی  سلَل اتَلَگ اثزات پیًَذ بزرسی بِبٌببزایي، هطبلعِ حبضز 

 .پزداختِ است هغشی حبد صذهِر د

 دُدر هزحلِ اٍل، ًبحیِ تحت بطٌی راست هغش : طزاحی ضذُ است بِ ضزح سیز سِ هزحلِایي هطبلعِ در : مواد و روش ها

سز هَش صحزایی ًز ًضاد ٍیستبر اس طزیق استزیَتبکس ٍ بِ کوک یک سَسى ًوًَِ گیزی ًیوِ اتَهبتیک بزداضتِ ٍ کطت 

پیص سبس عصبی اس طزیق بزرسی ًَرٍسفز ٍ /یشی سلَل ّبی بٌیبدیسپس خصَصیبت تکثیزی ٍ توب. دادُ ضذ

حجن ضبیعِ ایجبد ضذُ در اثز ًوًَِ گیزی تَسط رًگ آهیشی ًیسل اًذاسُ گیزی . ایوًََسیتَضیوی هَرد ارسیببی قزار گزفت

، هبس Open field ،mNSSّوچٌیي بِ هٌظَر بزرسی هیشاى بی خطزی عول ًوًَِ گیزی، آسهَى ّبی ًَرٍلَصیک .  ضذ

در هزحلِ دٍم، . سز هَش صحزایی سبلن اًجبم ضذ دُآبی هَریس ٍ آسهَى اجتٌببی غیز فعبل در گزٍُ ًوًَِ گیزی ضذُ ٍ 

پیص سبس عصبی بِ رٍش کطت دٍ بعذی ٍ ّوچٌیي سِ رٍش کطت سِ بعذی ضبهل کپسَلِ کزدى، / سلَل ّبی بٌیبدی

بِ کوک )اتزیکس کطت دادُ ضذًذ ٍ سبختبر کطت سِ بعذی کطت در سطح  ٍ رٍش جذیذ تشریقی، ّوزاُ بب پَرام

کِ حبٍی اتیذیَم َّهَدایوز ٍ کلسئیي هی  Live/deadبب استفبدُ اس کیت )، هیشاى بقبء سلَلی (هیکزٍسکَپ الکتزًٍی

بزرسی هطبلعِ هَرفَلَصیک ٍ )ٍ توبیش سلَلی ( MTT assayبزرسی تعذاد ٍ قطز ًَرٍسفز ّب ٍ رٍش )، تکثیز سلَلی (ببضذ

، PBSگزٍُ  4سز هَش صحزایی ًز ًضاد ٍیستبر بِ  20در هزحلِ سَم، . هَرد بزرسی قزار گزفت( PCRهَلکَلی بَسیلِ 

ابتذا . پیص سبس عصبی تقسین ضذًذ/سلَل ّبی بٌیبدی+ پیص سبس عصبی ٍ پَراهبتزیکس /پَراهبتزیکس، سلَل ّبی بٌیبدی



پیص سبس عصبی بِ هذت /سپس سلَل ّبی بٌیبدی. ی حیَاًبت اًجبم ضذًوًَِ گیزی اس ًبحیِ تحت بطٌی راست هغش توبم

، PBS، در طزف چپ هغش حیَاًبت، صذهِ هغشی ایجبد ٍ 45در رٍس . ًطبًذار ضذًذ BrdUرٍس کطت دادُ ٍ بب  45

اد پیص سبس عصبی در حفزُ ایج/سلَل ّبی بٌیبدی+ پیص سبس عصبی یب پَراهبتزیکس /پَراهبتزیکس، سلَل ّبی بٌیبدی

رًگ آهیشی . ّفتِ هَرد بزرسی رفتبری ٍ ًَرٍلَصیک قزار گزفتِ ٍ سپس کطتِ ضذًذ 4حیَاًبت تب هذت  .ضذُ تشریق ضذ

ٍ  BrdU, GFAP, Doublecortin, Map2, olig2, Iba1ًیسل ٍ تبًل ٍ ایوًََّیستَضیوی جْت ًطبًگز ّبی 

CD68 اًجبم ضذ   . 

پیص سبس عصبی تَلیذ کزد /بَدى، هقذار قببل هالحظِ ای سلَل ّبی بٌیبدیًوًَِ گزفتِ ضذُ، بز خالف کَچک : یافته ها

رٍش ًوًَِ گیزی هَرد استفبدُ در ایي هطبلعِ  اثزسَئی بز . ٍ تَاًبیی توبیش بِ ردُ ّبی ًَرًٍی ٍ گلیبلی اس خَد ًطبى داد

در ّز سِ رٍش کپسَلِ کزدى،  ًتبیج هزحلِ دٍم هطبلعِ ًطبى داد کِ سلَل ّب .رًٍذّبی رفتبری ٍ ًَرٍلَصیک ًذاضت

هیشاى بقبء سلَلی در رٍش کپسَلِ کزدى در هقبیسِ بب . کطت در سطح ٍ تشریق، بصَرت سِ بعذی کطت دادُ ضذُ بَدًذ

سلَل ّب در رٍش ّبی کطت دٍبعذی، کطت در سطح ٍ تشریق، ًسبت بِ رٍش کپسَلِ کزدى . کوتز بَد دیگز رٍش ّب

طبق ًتبیج هزحلِ سَم، . بز ایي، در توبهی رٍش ّبی کطت، توبیش سلَلی قببل هطبّذُ بَدعالٍُ . بیطتز تکثیز ضذُ بَدًذ

ٍ یب ّزدٍ، ٍضیت ًَرٍلَصیک حیَاًبت را بْبَد  پیص سبس عصبی/پَراهبتزیکس یب سلَل ّبی بٌیبدیدرهبى صذهِ هغشی بب 

. کبّص یبفت PBSبت بِ گزٍُ ًس پیص سبس عصبی/سلَل ّبی بٌیبدی+ پَراهبتزیکس حجن ضبیعِ در گزٍُ . بخطیذ

پیص /سلَل ّبی بٌیبدیدر اثز پیًَذ سِ بعذی . بیطتز بَدًسبت بِ دیگز گزٍُ ّب  PBSدر گزٍُ  آستزٍسیتیهیشاى گلیَس 

کبّص ٍ هیشاى بقبء سلَل ّبی پیًَذ سدُ ضذُ ، هیشاى ٍاکٌص ّبی هیکزٍگلیبیی ٍ هبکزٍفبصی ٍ هیشاى آپپتَس سبس عصبی،

 .افشایص یبفت ٍ سلَل ّب بیطتز بِ سوت ردُ ّبی ًَرًٍی ٍ آستزٍسیتی توبیش پیذا کزدًذدر ًبحیِ آسیب 

بب استفبدُ اس پَراهبتزیکس ٍ بِ رٍش جذیذ تشریق هوکي  پیص سبس عصبی/سلَل ّبی بٌیبدیپیًَذ اتَلَگ : نتیجه گیری

 . ببضذاست در کبّص ضبیعبت ببفتی ٍ بْبَد ٍضعیت ًَرٍلَصیک هتعبقب صذهِ هغشی هَثز 

صذهِ هغشی، سلَل ّبی بٌیبدی عصبی، پیًَذ اتَلَگ، داربست ًبًَیی، هٌْذسی ببفت عصبی، هَش  :کلوبت کلیذی

 ، پَراهبتزیکسصحزایی


