
 چکیده

 (TBI)اثرات ًَرٍپرٍتکیتَ هتٌَع پرٍشسترٍى ایي ًَرٍاسترٍئیذ را کبًذیذ ثبلقَُ ای خْت درهبى صذهِ ترٍهبتیک هغسی 

، ّذف هطبلعِ (PTE)ثِ دلیل اثرات هستعذ کٌٌذگی صذهِ ترٍهبتیک هغسی در ایدبد صرع هتعبقت ضرثِ هغسی. ًوَدُ است

ٍ یبفتي هکبًیسن کسئَل  (PTS)در پیطگیری از تطٌح ّبی هتعبقت ضرثِ حبضر ثررسی اثرات تدَیس سریع پرٍشسترٍى 

از آزهبیطبت ثَد کِ در ثخص اٍل رٍش خذیذ القبی  ثخص دٍفبز اٍل ضبهل . فبز اًدبم ضذ 2ایي هطبلعِ در . ایي اثر ثَد

در فبز . ٍلی آزهَدُ ضذضرثِ هغسی راُ اًذازی ضذُ ٍ در ثخص دٍم صحت ضرثِ هغسی ثِ کوک ارزیبثی ّبی ثبفتی ٍ هَلک

ٍ  8، 16دٍم ایي تحقیق ضرثِ هغسی در رت القب ضذُ ٍ سپس حیَاًبت ثدس گرٍُ کٌترل، در گرٍُ ّبی هختلف ثب سِ دٍز

رٍز ثب تسریق یک  15دًذ ٍ در رٍز درهبى ش 14کیلَگرم ثالفبصلِ ثعذ از ضرثِ ٍ ثعذ رٍزاًِ تب /هیلی گرم 32

سبعت  1هذت ُ در ًیوی از رت ّب رفتبر تطٌدی ًورُ دّی ٍ در ًیوی دیگر اهَاج قطر هغسی ة (30mg/kg ،PTZ)دٍز

آًبلیس رفتبر تطٌدی ًطبى داد کِ ًورُ . خْت ثررسی ثبفتی ٍ ٍسترى ثالت خبرج ضذ سبعت 1هغس رت ّب در پبیبى . ثجت ضذ

گرم کبّص ثرعکس زهبى کیلَ/هیلی گرم 32ٍ  8کلًَیک ثَسیلِ دٍزّبی -تطٌح، طَل هذت ٍ درصذ ثرٍز تطٌح تًَیک

در ثجت اهَاج هغسی ًیس . (P<0.001) کلًَیک در هقبیسِ ثب کٌترل افسایص پیذا هی کٌذ-تب ثرٍز تطٌح تًَیک ًْفتِ

کیلَگرم ًسجت ثِ کٌترل کبّص دارد /هیلی گرم 32ٍ  8فراٍاًی تخلیِ ّبی اپی لپتیفرم ثِ طَر هعٌی داری تَسط دٍزّبی 

ّبی اپی لپتیفرم را  ٍ تخلیِ کیلَگرم رفتبر تطٌدی/هیلی گرم 16دٍز . یص پیذا کردُ استدرحبلی کِ زهبى ًْفتِ افسا

 NF-KBکیلَگرم افسایص درحبلی کِ /هیلی گرم 32ٍ  16تب  8ثطَر ٍاثستِ ثِ دٍز از دٍز  Nrf2هقذار پرٍتئیي .تغییری ًذاد 

را افسایص  BDNFکیلَگرم هقذار پرٍتئیي /هیلی گرم 16ّوچٌیي دٍز . اى دادًص کیلَگرم کبّص/ هیلی گرم 32تب  8از دٍز 

(P<0.001)   ٍلیPerk, TrkB ,Bax/Bcl2ٍpCREB   (P<0.001)  را ثطَر هعٌی داری را ًسجت ثِ کٌترل

در هقبیسِ ثب  CA3کیلَگرم ّن در قطر آّیبًِ ٍ ّن در/هیلی گرم 32دٍز  هثجت ثَسیلِ -تعذاد سلَل ّبی تبًل. کبّص داد

االی پرٍشسترٍى ثِ طریقِ هتفبٍتی دٍز کن هتَسط ٍ ة 3ًتبیح ایي تحقیق داللت ثر ایي دارد کِ . کٌترل کبّص پیذا کرد

ّفتِ اثر اصالح  2کیلَگرم ثالفبصلِ ثعذ از ضرثِ ثوذت /هیلی گرم 32ٍ  8در حبلی کِ تدَیس دٍزّبی. عول هی کٌٌذ



ثر اسبس یبفتِ ّبی هلکَلی ثخطی از ایي اثرات هی تَاًذ . کیلَگرم چٌیي اثری ًذارد/هیلی گرم 16کٌٌذگی تطٌح دارد، دٍز

. ٍ هسیرّبی سیگٌبل دّی آى ثبضذ BDNFهرتجط ثب 
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