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بط سیگٌبلیٌگ ایي ًَضٍتطاًسویتط زض لطط ( گبهب آهیٌَ بَتیطیک اسیس)زض تحمیك اذیط توطکع هب بط ًمص سیستن بطزاضت گببب 

تکٌیک ایي تحمیك هْبض سیستن تطاًسپَضتطی اظ عطیك . ی تکَیي بَزُ است هد هَش بعضگ آظهبیطگبّی زض عی زٍضُ

 30، ٍ 10، 2ی سیستن بطزاضت گببب زض زٍظّبی  عٌَاى هْبضکٌٌسُ ى بِبِ ایي هٌظَض تیبگببی. ببضس ی زاضٍیی هی هساذلِ

ی جٌیٌی، زاضٍ اظ  زض هغبلعِ ی لبل اظ ظایوبى زض زٍضُ. گطم بِ اظای ّط کیلَگطم ٍظى بسى حیَاى ضٍظاًِ تجَیع گطزیس هیلی

زاضیسٍظّبی فَق ضا بِ صَضت تک زٍظ پس اظ ببض 18ضسیس بِ ایي هٌظَض حیَاًبت ببضزاض زض ضٍظ  عطیك هبزض ببضزاض بِ جٌیي هی

زض هغبلعِ ی تَلِ ّب پس اظ تَلس ّوبى زٍظّب ضا تب . سبعت بعس سعاضیي ضسًس 24اظ عطیك زاذل صفبلی زضیبفت کطزًس ٍ 

ببظ ضسى گَش اظ : ّبی تکَیي فیعیکی ضبهل ضبذص.ام پس اظ تَلس زضیبفت ًوَزًس 21ی ضیطذَاضگی یعٌی ضٍظ  پبیبى زٍضُ

ّبی هرتلف هَضزبطضسی  ّبی ببال زض بیي گطٍُ ٍضزُ، ببظ ضسى چطوبى، ضضس هَّبی بسى، ٍ ًیع ًیص ظزى زًساىخ حبلت پیچ

 cliff avoidance ،righting reflex  ٍ ،slanted board: ّبی عصبی ضبهل چٌیي ضفلکس لطاض گطفت؛ ّن

test ِظى بسى تَلِ ّب ، آغبظ ٍ کبهل ضسى ًیص ظزى آهسُ حبکی اظ آى بَز کِ ٍ زست ًتبیج بِ.صَضت ضٍظاًِ بطضسی ضسًس ب

ّبیی کِ زٍظ ّبی هرتلف تیبگببیي  زض گطٍُ کٌتطل ٍ گطٍُ cliff avoidanceّبی ببال، ٍ ًیع ظهبى تکویل ضفلکس  زًساى

 ذَضزُ ٍ ّب اظ حبلت پیچ ّب ٍ ببظ ضسى گَش ضا زضیبفت کطزُ بَزًس تفبٍتی ًساضت؛ ّطچٌس آغبظ ٍ کبهل ضسى ببظ ضسى چطن

اظ آى گصضتِ تکویل . ًیع ضضس هَّبی بسى زض تَلِ ّبیی کِ زضهبى ضا زضیبفت کطزُ بَزًس بِ ضکل هعٌبزاضی ظٍزتط اتفبق افتبز

.  تط اتفبق افتبز ّبی تیوبض ضسُ بب تیبگببیي سطیع ًیع زض گطٍُ slanted board  ٍrighting reflexّبی  ضسى تست

( سَئیچ گببب)ى ضًٍسّبی فیعیَلَغیک ٍ تغییط عولکطز گببب اظ حبلت تحطیکی بِ هْبضیهٌظَض یبفتي اضتببط  احتوبلی بیي ای بِ

-Na-K ٍ هببزلِ گط K-Cl(KCC2)بیبى  پطٍتئیي ٍ غى زٍ هببزلِ گط یًَی هؤثط زض سَئیچ گببب یعٌی هببزلِ گط 

2Cl(NKCC1) هَضزبطضسی لطاض گطفت .NKCC1 زض حضَض گببب ( زُزپالضیعُ کٌي)ّبی تحطیکی  هٌجط بِ بطٍظ پبسد

بطای بطضسی بیبى پطٍتئیي اظ تکٌیک . زّس ضا صَضت هی( ّبیپط پالضیعُ کٌٌسُ)ّبی هْبضی  پبسد KCC2آًکِ  ببضس حبل هی

بط هبٌبی هطبّسات هب هْبض . استفبزُ ضس RT PCR  ٍPCRهٌظَض بطضسی بیبى غى اظ تکٌیک  ٍستطى بالتیٌگ ٍ بِ

گطزز ٍ  ی تکَیٌی هی زض عی زٍضُ KCC2  ٍNKCC1سیستن بطزاضت گببب هٌجط بِ بیبى کبّطی ّط زٍ پطٍتئیي 

ّط چٌس . تَاًس تحت تأثیط سیستن بطزاضت گببب لطاض گیطز تَاى گفت کِ زض ضطایظ تحمیك حبضط، سَئیچ گببب هی زضًتیجِ هی



 GABAّبی زضهبى ٍ کٌتطل تَضیح زّس اگط چِ هْبض  ٍاًس تفبٍت تغییطات ضفتبضی ضا زض بیي گطٍُت ایي ًتبیج هی

 Wu et al. (2001) and Kinney andتطاًسپَضتط بب ًتبیج هب ّورَاًی ًساضت ، اهب الظم بِ شکط است کِ 

Spain (2002) ض بب تَجِ بِ بطزاضت هعکَسًیع پیطتط هغطح کطزُ بَزًس کِ کبض تحمیمبتی بط ضٍی گببب تطاًسپَضت 

(nonvesicular  or Ca2+ independent release of GABA  ) زاضای ابْبهبت بسیبضی هی ببضس ٍتَضیح

زض هَضز تحمیك اذیط اگط هب لبزض ببضین عَاهل هؤثط زض بیبى ایي . کٌس هکبًیسن ایي پسیسُ تحمیمبت بیطتطی ضا علب هی

کٌین  لبزض ذَاّین ضس کِ اظ اثطات تحطیکی گببب کبستِ ٍ آى ضا بِ اثط هْبضی ًعزیک کٌین  ّب ضا ضٌبذتِ ٍ کٌتطل زٌّسُ اًتمبل

. ّب زض سبذت زاضٍّبی جسیس بْطُ بگیطین ؛تالش هب زض ایي پطٍغُ بط ایي است کِ ایي جعئیبت ضا ضٌبسبیی کطزُ یب اظ آى

 


