
  چکیده

ت الصزع ثب ثزٍس حن در ایي ًَع. سبل ضبیغ است 8تب  3صزع کَچک یكي اس اًَاع صزع ّبی ػوَهي است کِ در کَدکبى 

ایي ثیوبری ثب افشایص سي اغلت ثْجَد . ًویطَد تطٌجي، کَدک َّضیبری خَد را اس دست هیذّذ ٍلي تكبًْبی تطٌجي دیذُ

اًذ کِ ًَجَاًبًي کِ در کَدکي ایي  اهزٍسُ هحققیي در یبفتِ. هي داًٌذ هي یبثذ، لذا هتخصصیي آى را یک ثیوبری خَضخین

د ایي تبکٌَى درهبى ّبی حبضز ًتَاًستِ اى. اجتوبػي فزاٍاًي رًج هي ثزًذ -رٍاًي ختالالتا اًذ اس حوبلت را تجزثِ کزدُ

گبهي  ف ایي هطبلؼِ توزکش ثز رٍی هكبًیسن ّبی دخیل در صزع کَچک، ٍ ثزداضتيدُ .طَر کبهل هْبر کٌٌذ ثیوبری را ثِ

  .کَچک در جْت ضٌبخت ثیطتز ثیوبری ٍ یبفتي درهبًي هٌبست ثزای ایي ثیوبری ثَد

تبیي  6گزٍُ  4ٍیستبر در  ٍ WAG/Rij هَضْبی ( هب6ِّ) ٍ ثبلغ  (هبِّ 2)ّبی هَرد هطبلؼِ اس دٍ ردُ سٌي ًبثبلغ  گزٍُ

غیزفؼبل ٍ تغییزات ًَرٍپبتَلَصیک اس طزیق اًذاسُ  ّب ثب آسهَى رفتبر یبدگیزی اجتٌبثي یبدگیزی ٍ حبفظِ گزٍُ. اًتخبة ضذًذ

پیكزی، ّستِ ّبی -قطز حسي) در هٌبطق هختلف هغش هَضْب (3کبسپبس ) گیزی ًَرًٍْبی تیزُ، سلَلْبی آپَپتَتیک، تَسیغ

هیشاى ثیبى صًْبی هختلف گبثب . هَرد ارسیبثي قزار گزفت (ٍ جیزٍس دًذاًِ دار ّیپَکبهپ CA3 ،CA1هَس، الف تبهختل

 جبًجي-پیكزی ٍ ّستِ پطتي-ایي ثیوبری دخیل ّستٌذ ٍ تَسیغ گیزًذُ ّبی ایي صًْب ًیش در قطز حسي کِ در ایجبد

-ّستِ پطتي ّوچٌیي ػولكزد. د ثزرسي قزار گزفتهَر CA1 ضكل پذیزی سیٌبپسي در ًبحیِ. هَس ثزرسي ضذًذالتب

ًقصبى حبفظِ در هَضْبی ضص  . ارسیبثي گزدیذ پیكزی ثب رٍش ثجت تک ٍاحذی-هَس در ارتجبط ثب قطز حسيالجبًجي تب

ّبی تیزُ در قطز، ّستِ ّبی هختلف  ًَرٍى هتَسط تؼذاد. ّب هطبّذُ ضذ ًسجت ثِ سبیز گزٍُ WAG/Rij هبِّ

. ًسجت ثِ سبیز گزٍّْب ثیطتز ثَدُ است WAG/Rij هبِّ ثطَر هؼٌبداری در هَضْبی ضص  CA3 ،CA1هَس، التب

ًسجت ثِ سبیز گزٍّْب  WAG/Rij در هَضْبی ضص هبِّ 3تَسیغ کبسپبس  هتَسط هیشاى ًَرًٍْبی آپَپتَتیک ٍ ّوچٌیي

-G ساى ثیبى صىهي. ثیطتز ثَدُ است CA3 ، CA1هَس ، الجبًجي تب-ّستِ پطتي ثِ ًحَ قبثل تَجْي در قطز،

aGama2 ،G-aalpha1 ٍ G-bB2 در چْبرگزٍُ هَرد هطبلؼِ تفبٍتي ًذاضت، اهب G-aBeta3  در هَضْبی ضص

در  G-aalpha1 ٍ G-bB2 تَسیغ گیزًذُ. ًسجت ثِ سبیز گزٍّْب ثِ ًحَ چطوگیزی ثیطتز ثَد  WAG/Rij هبِّ

اهب . کوتز ثَد ایز گزٍّْب ثِ ًحَ قبثل تَجْيًسجت ثِ س WAG/Rij هَس در هَضْبی ضص هبِّالجبًجي تب-پطتي ّستِ



ثِ سبیز گزٍّْب ثِ ًحَ  ًسجت WAG/Rij در هَضْبی ضص هبِّ .G-aGama2 ٍ G-aBeta3 تَسیغ گیزًذُ ّبی

ًسجت ثِ دٍ گزٍُ  WAG/Rij ضص هبِّ هیشاى ثیبى ّوِ صى ّبی هذکَر در قطز در دٍ گزٍُ دٍ ٍ. چطوگیزی ثیطتز ثَد

 ٍ G-aGama2  ،G-aalpha1 تَسیغ گیزًذُ ّبی. است ٍ یستبر ثطَر هؼٌب داری کوتز ثَدُکٌتزل دٍ ٍ ضص هبِّ ٍ

G-aBeta3 ِّدر قطز در هَضْبی ضص هب WAG/Rij حظِ الًسجت ثِ دٍ گزٍُ دٍ ٍ ضص هبِّ ٍیستبر ثِ ًحَ قبثل م

در قطز در هَضْبی ضص  G-bB2 تَسیغ گیزًذُ. تفبٍت هؼٌبداری ًذاضت WAG/Rij دٍ هبِّ ای کوتز ثَد، اهب ًسجت ثِ

  .ًسجت ثِ سبیز گزٍّْب ثِ ًحَ چطوگیزی کوتز ثَد WAG/Rij  هبِّ

در  SWDs هَجَد در ّبی ی ًیشُ ثب یک تقذم سهبًي اس ظَْر قلِ SWDs ثب LD تخلیِ ّبی اًفجبری ًَرًٍْبی ّستِ

در حیي  SWCد ٍ طَل سهبًيدر تؼذا سجت افشایص هؼٌبدار (ثیكَکَلیي) A تشریق آًتبگًَیست گبثب. قطز ظبّز هیطذًذ

 پس اس تشریق آًتبگًَیست گبثب SWC اهب تؼذاد. ضذُ است تشریق ًسجت ثِ قجل استشریق ٍ ثؼذ اس آى ًسجت ثِ قجل اس تشریق

(CGP) B س تشریق کبّص هؼٌبداری یبفتِ استا حیي ٍ پس اس آى ًسجت ثِ قجل. 

فبکتَرّبی آپَپتَتیک سجت  ًٍْب ٍ فؼبل کزدى یكسزی اسثِ ًظز هي رسذ صزع کَچک اس طزیق تغییزات هَرفَلَصیک ًَر 

تغییزاتي کِ در ثیبى یک سزی اس صًْب ثخصَظ  .ت حبفظِ ٍ تحلیلْبی ػبلي ضٌبخت در سیستن ػصجي هي ضَداختالال

-هَسيالایجبد هي ضَد سجت تغییز خصَصیبت اهَاج طجیؼي هذار تب گیزًذُ ّبی گبثب ٍ ّوچٌیي پزٍتئیٌْبی ایي گیزًذُ ّب

 .هي ضًَذ SWC قطزی ضذُ ٍ سجت ثزٍس


