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  معرفی یک مدل ساده کیندلینگ در موش صحرایی باردار
  سردبیر محترم

چنانچه فردي در دوران رشد دچار تشنج شود، اثرات زیانبار آن بیشتر از آن است که در سنین بلوغ به این بیماري مبتال 
رر محرك الکتریکی یـا  در این مدل، اعمال مک. مدل ایجاد صرع مزمن در حیوانات آزمایشگاهی است ،کیندلینگ). 1(شود 

مطالعـات  ). 2(شود  منجر به بروز تشنج عمومی می شیمیایی با شدت زیرآستانی، باعث ایجاد فعالیت تشنجی شده و نهایتاً
آزمایشگاهی قبلی در زمینه اثرات ناشی از تشنج مادر باردار در زندگی پس از تولد نوزاد، مبتنی بر ایجاد کیندلینگ با تزریق 

. اسـت که روشی تهاجمی و تاحدودي مشکل ) 3(هاي حیوانی بوده  سیلین در دوران بارداري در مدل ي پنیداخل قشر مغز
بـدون القـاء بیهوشـی و انجـام عمـل      (تر تهاجمی کینـدلینگ   معرفی یک مدل ساده و کم ،لذا هدف مطالعه مقدماتی حاضر

در . ها بـود  اثرات آن در عملکرد هیپوکامپ تولهارزیابی  برايهاي صحرایی باردار  در موش) جراحی و تزریق داخل مغزي
حیوانات گـروه  . قرار گرفتند (.PTZ, i.p)سر موش صحرایی باردار نژاد ویستار تحت تجویز پنتیلن تترازول  48این مطالعه 

 یـا  40یـا   35روز در میـان یکـی از دوزهـاي     صـورت یـک   اول که خود شامل سه زیر گروه بودند، از روز اول بارداري به
mg/kg45م شده بودند، از روز هشتم تا هجدهم هر روزه یکی از دوزهاي ی، حیوانات گروه دوم نیز که به سه زیر گروه تقس

دو (دقیقه یکبـار   15فقط در روز سیزدهم بارداري هر ) شامل دو زیر گروه(هاي گروه سوم  و موش mg/kg70یا  50یا  40
لـذا   استروز  21طول دوره بارداري موش صحرایی . دریافت نمودندرا رو دا mg/kg35یا  25یکی از دوزهاي ) تا سه بار

. ز اهمیـت اسـت  یاین روز در القا صرع تجربی در مادر حا. دارو را در روز سیزدهم بارداري دریافت نمودند ،کلیه حیوانات
و توالی تجویز دارو با توجـه  بندي حیوانات  گروه). 3(باشد  همچنین تکثیر نورونی هیپوکامپ جنین در ادامه همین روز می

دقیقـه   30هـا بـه مـدت    ، مـوش PTZبعد از تجـویز  ). 4(هاي صحرایی نر انتخاب شده بود  شده در موش به مطالعات انجام
: 1بـدون پاسـخ، مرحلـه    : مرحله صفر. ارزیابی شد) Becker )5اي  ها به روش پنج نمره بررسی شده و شدت تشنج در آن
هـاي   پـرش : 3هاي میوکلونیک بدون بلند شدن روي دو پا، مرحلـه   پرش: 2ها، مرحله  شانقباضات عضالت صورت و گو

افتـادن بـه پشـت و    : 5مرحلـه   و کلونیک و افتـادن بـه پهلـو   -حمالت تونیک: 4میوکلونیک و ایستادن روي دو پا، مرحله 
باعـث القـاي    2و  1هـاي   در گـروه  PTZنتایج نشان داد که تزریـق دوزهـاي پـایین    . بود کلونیک عمومی-حمالت تونیک
باعـث القـاي   ) 3در گـروه   mg/kg35و  2و  1هـاي   در گـروه  mg/kg70یـا   45(ولی دوزهاي باالي دارو . کیندلینگ نشد
وش براي ایجاد بهترین ر). تا انتهاي بارداري 95(%در حد غیر قابل قبولی باال بود  ها موشمیزان مرگ و میر . کیندلینگ شد

را بـا دوز   PTZگونه مرگ و میري ایجاد ننمود، فقط در حیوانـات گـروه سـوم کـه      کل حاضر، که هیچکیندلینگ طبق پروت
mg/kg25 کلونیک عمومی را بروز داده و زایمان طبیعی با طول -ها تشنج نوع تونیک آن. دریافت نموده بودند، مشاهده شد

  . بودندها نیز طبیعی و رسیده  هاي آن توله. روزه داشتند 21دوره بارداري 
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