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چکیده  

کَرکَهیي دارای خاصیت آًتی  .صذهِ هغسی، علت عوذُ هرگ ٍ ًاتَاًی در فعالتریي قطر جاهعِ هی تاضذ

عالٍُ تر . ضذ التْاتی، ضذ فطار خَى، ضذ چرتی خَى، ضذ کاًسر ٍ ضذ دیاتت هی تاضذ ضذهیکرٍتی، اکسیذاى،

ٍتکتیَ ٍ ًَرٍپرٍلیفراتیَ ًیس اثرات حوایتی کَرکَهیي رٍی ارگاًْای هحیطی، ایي هادُ دارای خصَصیات ًَرٍپر

کارگیری ًاًَدارتست ّا ًیس افق ّای تازُ ای را در زهیٌِ درهاى آسیة ّای هغسی ُ سلَل درهاًی ٍ ب. هی تاضذ

در هطالعِ حاضر تِ تررسی اثرات دارتست ًاًَفیثری،کَرکَهیي ٍ سلَلْای تٌیادی عصثی تالغ در . گطَدُ است

در هرحلِ اٍل تافت ًاحیِ : ایي هطالعِ در دٍ هرحلِ اًجام ضذ. پرداختین ترهین آسیة هغسی حاد هَش صحرایی

ترداضتِ ضذُ ٍ سلَل ّای تٌیادی عصثی تالغ کطت دادُ ضذ ٍ اثرات  گرهی، 150-200تحت تطٌی رتْای 

در هحیط کطت تا استفادُ از فلٍَرسٌت ( µM/L 10، 5،  1، 1/0، 5/0)دٍزّای هختلف کَرکَهیي 

گرهی کِ ّوِ دچار  200تا  150در هرحلِ دٍم، رتْای . سٌجیذُ ضذ MTT assay ٍ رٍش BrdUدًسیتی

، گرٍُ کَرکَهیي تا دٍز (DMSO) گرٍُ حالل: گرٍُ زیر تقسین ضذًذ 6آسیة حاد هغسی ضذًذ در 

mg/kg100 کَرکَهیي تا دٍز  +گرٍُ دارتست ، داخل صفاقیmg/kg100  داخل صفاتی، گرٍُ سلَل ّای

پیص / سلَل ّای تٌیادی+داخل صفاتی،گرٍُ دارتست mg/kg100کَرکَهیي تا دٍز + صثیپیص ساز ع/ تٌیادی

پیص ساز / سلَل ّای تٌیادی+داخل صفاقی ٍ گرٍُ دارتست mg/kg100کَرکَهیي تا دٍز + ساز عصثی

ّفتِ هَرد تررسی رفتاری ٍ ًَرٍلَشیک  4حیَاًات تا هذت . در هحیط کطت µM1 کَرکَهیي تا دٍز +عصثی

 Iba1 ،olig2رًگ آهیسی ًیسل ٍ تاًل ٍ ایوًََّیستَضیوی جْت ًطاًگرّای. دقرار گرفتِ ٍ سپس کطتِ ضذى

،Map2 ،Doublecortin ،GFAP ،CD68 ٍ Brdu در ًتایج هرحلِ اٍل درهاى یا کَرکَهیي پس . اًجام ضذ

 10ثر سوی در غلظت پیص ساز عصثی ًذاضت تِ جسء یک ا/ ساعت، اثری تر تکثیر سلَل ّای تٌیادی 48از 

ساعتِ، دٍزّای پاییي کَرکَهیي در تکثیر ٍ تقاء سلَل ّای  72پس از یک دٍرُ درهاى . هیکرٍهَالر کَکَهیي

ساعت، اثرات سوی را تر  72اها، دٍزّای تاالی کَرکَهیي ترای . پیص ساز عصثی ًقص تسسایی داضتٌذ/ تٌیادی
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سلَل ّای + هرحلِ دٍم درهاى صذهِ هغسی تا دارتست در ًتایج. رٍی سلَلْای تٌیادی عصثی ًطاى دادًذ

استفادُ ضذُ تَدًذ ، ًسثت تِ  In vitroکَرکَهیي کِ تصَرت داخل صفاتی ٍ یا + پیص ساز عصثی/تٌیادی

سلَلْای +حجن ضایعِ ًیس در گرٍُ ّای دارتست . گرٍُ ّای دیگر، ٍضعیت ًَرٍلَشیک حیَاًات را تْثَد تخطیذ

استفادُ ضذُ تَدًذ،  ًسثت تِ  In vitroکَرکَهیي کِ تصَرت داخل صفاتی ٍ یا +پیص ساز عصثی/ تٌیادی

کِ سلَل در هیساى گلیَز آسترٍسیتی، هاکرٍفاشی ٍ هیساى آپَپتَز در گرٍُ ّایی . گرٍُ ّای دیگر کاّص یافت

هیساى ٍاکٌص ّای هیکرٍگلیایی در گرٍُ ّای . آًْا تسریق ضذُ ًسثت تِ دیگر گرٍُ ّا کوتر تَد

استفادُ ضذُ  In vitroکَرکَهیي کِ تصَرت داخل صفاقی ٍ یا + پیص ساز عصثی/ سلَلْای تٌیادی+دارتست

هیساى تقاء سلَلْای پیًَذ زدُ ضذُ در ًاحیِ آسیة ًیس در ایي . تَدًذ، ًسثت تِ گرٍُ ّای دیگر کاّص ًطاى داد

تٌاترایي، پیًَذ اتَلَگ . ی توایس پیذا کردًذدٍ گرٍُ افسایص ًطاى داد ٍ سلَلْا تِ سوت ردُ ّای ًَرًٍی ٍ گلیای

پیص ساز عصثی تا استفادُ از پَراهاتریکس تِ ّوراُ کَرکَهیي هوکي است در کاّص / سلَلْای تٌیادی

. تعاقة صذهِ هغسی هَثر تاضذمضایعات تافتی ٍ تْثَد ٍضعیت ًَرٍلَشیک  

ًٍذ اتَلَگ، پَراهاتریکس کَرکَهیي، صذهِ هغسی، سلَلْای تٌیادی عصثی، پی: کلوات کلیذی


