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چکیده
داخـل تزریـق اثرنییتعمنظوربهمطالعهنیا.شودمیدرگیرصرعدرکهاستمغزقشرمهمنواحیازیکیهیپوکامپ:هدفوزمینه

شد.انجامشدهصرعیصحراییيهاموشهیپوکامپايدندانهشکنجبافتیساختاربرCویتامینبطنی
ازپسگروهسهشدند.تقسیمتایی8گروه5بهتصادفیصورتبهبالغنرصحراییموشسر40تجربیمطالعهاینرد:بررسیروش

روز28مـدت بـه بطنیداخلتزریقصورتبهرا Cاز ویتامین50و mg/kg/bw5/12 ،25ي دوزها)،PTZ(تترازولپنتلینباشدنصرعی
دریافت نمودند. حیوانـات  فیزیولوژيسرم(سالم) پنجمگروهوفیزیولوژيسرم، PTZباشدنیصرعازپسچهارمگروه. کردنددریافت

دهایاسالکرونالگیريمقطعوی بافتپاساژازپسگردید. خارجآنهاهیپوکامپوشده بیهوشنیکتامدارويبادرماندورهگذراندنازپس
شـکنج  هـاي نـورون شمارشوانتخابمیدانچهلسیستماتیکتصادفیطوري بهنورمیکروسکوپباوآمیزيرنگائوزینهماتوکسیلینبا

.ارزیابی شدایمونوهیستوشیمیروشبا مورفولوژيتغییراتگردید. انجامهیپوکامپايدندانه
بـه Cویتـامین ننـده کدریافـت گروهصحراییهايموشهیپوکامپايدندانهشکنجهايسلولسالمهاينورونتعدادمیانگین:هاهیافت

فیزیولوژيسرمکنندهدریافتشدهصرعیاین میزان در گروه ).>05/0P(بود50و mg/kg/bw5/12هايگروهازبیش،mg/kg/bw25میزان
درامـپ هیپوکايدندانـه شکنجهايسلولمورفولوژيدر دیشدتغییرات).>05/0Pتجربی بود (هايگروهازکمترنیزوسالمگروهازکمتر
هـاي مـوش درمورفولـوژي تغییراتکمترین. )>05/0P(شد مشاهدهفیزیولوژيسرمکنندهدریافتشدهصرعیگروهصحراییهايموش

.)>05/0P(اهده گردید مشmg/kg/bw25میزانبهCویتامینکنندهدریافتگروهصحرایی
ايدندانـه شـکنج هاينورونرويبرحفاظتیاثرPTZباشدهعیصرصحراییهايموشدرCویتامینبطنیداخلتزریق:گیرينتیجه

.بوددوزبهوابستهاثرنیاوداشته
صحراییموش،Cویتامینتترازول،پنتیلن،صرع، نورون ، ايدندانهشکنج،هیپوکامپ:هاواژهکلید
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مقدمه
یافتـه توسـعه کشـورهاي درکـه اسـت عصبیبیماريیکصرع

متوسـط طـور هبـ آنشـیوع واسـت نیافتـه هتوسعکشورهايازکمتر
جامعـه ازدرصـد یـک حـدود ).1(استکودكهزاردر5/5-2/3

ازدرصـد 10کـه حـالی در.هسـتند مبـتال صـرع بـه جهاندربالغین
خـود اززنـدگی دوراندرراتشـنج ازياتجربهجامعهیکجمعیت

هنـوز صـرع زمینـه درگستردهتحقیقاتوجودبا).2(دهندمینشان
هـاي روشازیکـی ).3(سـت ینمشـخص تشـنج ایجـاد کاملدالیل
الًمعمـو کـه استکیندلینگآزمایشگاهیحیواتاتدررعصمطالعه

بــاصــرعیبیمــارانکنتــرل).3(شــودمــیایجــادشــیمیاییروشبــه

ــاي ــیمیاییداروه ــهازش ــکجمل ــیدوالپری ــدتدراس دارايدرازم
).4(اسـت کبـدي بیمـاري افـزایش احتمـال جملهازجانبیعوارض
sodiumمثـل ضدصـرع ياداروههرچند valoprate وقـوع فراوانـی

اگـر ولـی ؛ببرنـد مـی بینازهمموارديدرودکننمیکمراهاتشنج
سـبب ند؛شـو مصـرف مـادر توسـط بـارداري دوراندرداروهـا این

احتمـال وگردنـد یمـ جنـین عصـبی سیستمتکاملروينابجااثرات
).5(داردوجــودجنــینهوشــیهبهــرکــاهشولکــرديعماخــتالل
بـا درمـان تحـت شـده صـرعی حیوانـات درالکـل نوشیدنهمچنین

عصـبی سیسـتم درکوچـک عـروق بهآسیبموجباسیدوالپریک
وتشـنج دادنشـان همکـاران وGalicمطالعه).6(استشدهمرکزي
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:Pentyleneterazol(تترازولپنتلینازناشیالتهاب PTZ( توانـد مـی
ضداکسـیدانی نقـش یکCویتامین).7(شودنورونیآسیبموجب

رويبــرCویتــامیناثــرمــورددر.داردســلولیداخــلمتابولیســمدر
).8(اسـت شـده گـزارش مختلفـی اطالعـات بدنهايسلولفعالیت
درراPTZحـاد اثـرات Cویتـامین دهنـد مـی نشانگزارشاتبعضی

مطالعـه ).9(اسـت انداختـه تـأخیر بـه تشـنجی حمـالت مراحلبروز
SantosویتامیندادهنشانهمکارانوCوپروکسیدازلیپیدکاهشبا
درهــانــورونبــرايمحــافظتینقــشیــککاتــاالزفعالیــتافــزایش
شدهمشاهدهراستاهمیندر).10(داردپیلوکارپینازناشیتشنجات
هـاي نـورون رويربـ راصـرع ازناشیتشنجیاثراتتاحدCویتامین

فعالیـت افـزایش درCویتـامین ).11(دهـد مـی کاهشتمپوراللوب
طریقازCویتامین).12(داردنقشبدناززداییسمیتوبدنایمنی

).13(گـذارد مـی اثـر یـادگیري وحافظـه رويبرعصبیهايواسطه
کـه اسـت مهمنظراینازمغزقشرهیپوکامپايدندانهشکنجناحیه

نـورن تولیدمحلیکبلکه؛داردنقشمدتکوتاهحافظهدرتنهانه
ــالغیندر ــتب ــراز).14(اس ــریحنظ ــهتش ــکنجايناحی ــهش ايدندان

لــوبصــرعدرکــهاســتگیجگــاهیلــوبازبخشــیهیپوکامــپ
هـم بـالینی نظـر ازناحیـه ایـن بررسـی لـذا .شـود میگیردرتمپورال
بـه مبـتال بیماراندررمیومرگوناتوانی).15(داردايویژهاهمیت

داخلقیتزر).16(استشدهگزارشدیگرهايگروهازبیشصرع
بـر توانـد یمـ ترهاینوروترانسـم رويبـر اثـر قیطرازCویتامینبطنی
وکمریمقادکهطوريهب؛گذارداثرییفضاحافظهويریادگیروي

یولـ ؛بخشـد یمـ بهبودراییفضايریادگیکیآسکوربدیاسمتوسط
Cویتـامین موثرنقش).17(کندیممختلرايریادگیآنيباالزدو

بهمطالعهاین.)18(استشدهگزارشبدندیگراعضايعملکردبر
شـکنج بافتیساختاربرCویتامینبطنیداخلتزریقاثرتعیینمنظور
.شدانجامشدهصرعیصحراییيهاموشهیپوکامپايدندانه

بررسیروش
نـژاد ازبـالغ نـر صـحرایی شمـو سـر 40يرویبتجرمطالعهنیا

علومدانشگاهوانخانهیحازشدههیتهگرم250یبیتقروزنباستاریو
شد.انجام1393سالیطسبزواریپزشک

تیـ رعایشـگاه یآزماوانـات یحيروبـر کاریالمللنیبپروتکل
وآببـه آزادانـه یدسترسنظرازیمناسبطیشرادرهاموش.دیگرد
داشتند.قرارساعته12یکیتار–روشناییوغذا

لنیپنتـ ،صـحرایی هـاي مـوش شدن)ندلی(ککردنصرعیبراي
48هـر بـدن وزنلـوگرم یکبـر گـرم یلیم40دوزبا(PTZ)تترازول
تـا شـد قیـ تزرهـا مـوش بـه یصـفاق داخلصورتبهبارکیساعت

).12(اددنشانراتشنج5مرحلهبار4تا3حیوانهرکهیزمان
تقسـیم ریـ زشـرح بـه تایی8گروه5بهیتصادفطوربهواناتیح
).19و10(شدند

ــتیدرشــده):ی(صــرعاولگــروه ــدهاف ــامیوکنن ــاCنیت دوزب
mg/kg/bw5/12روز.28مدتبهیبطنداخلقیتزرصورتبه

ــدهافــتیدرشــده):ی(صــرعدومگــروه ــامیوکنن ــاCنیت دوزب
mg/kg/bw25روز.28مدتبهیبطنداخلقیتزرصورتبه

دوزبــاCنیتــامیوکننــدهافــتیدرشــده):ی(صــرعســومگــروه
mg/kg/bw50روز.28مدتبهیبطنداخلقیتزرصورتبه

.فیزیولوژيسرمکنندهافتیدرشده):ی(صرعچهارمگروه
.يولوژیزیفسرمکنندهافتیدر(سالم):پنجمگروه

بـا صـحرایی هـاي مـوش یشـ هویبازپـس Cویتـامین تزریقيبرا
ــتزر ــلقی ــفاقداخ ــامیص ــزیزاونیکت ــاتیح،نیل ــتگاهردوان دس

جـانبی بطـن مشخصاتکردنپیدابرايند.شدکسیفوتاکسیاستر
اسـتخوان يانتهـا تـا چشمدونیبهیناحازجمجمهيروپوستابتدا
ازاسـتفاده بـا النداوبرگمانقاطنییتعازپسشد.تهشکافيسرپس

ــس ــپاطلـــ ـــواتسنوسیاکســـ ــاتونــــ وAP:-0.8mmمختصـــ
ML:+1.6 mmمشـخص یبطنـ هیـ ناحمحـل درومحاسـبه برگمااز

)21سـوزن سـر ازشـده هیـ (تهmm4/3طـول بهراهنماکانول،شده
شدپریدندانپزشکمنومرولیآکرتوسطآناطرافوشددادهقرار

ازبعـد Cویتـامین قیـ تزرشـود. داشـته نگـه ثابـت ومحکمطورهبتا
توسـط کـه 27Gaugeقیـ تزرکـانول کیلهیوسبهيکاوریرروز5
).20(شدانجام؛بودمتصلنولتیهمسرنگبهیلنیاتیپلرابطکی

G27سرسـوزن ازیجـانب بطـن داخـل بـه Cویتامینقیتزريبرا
عنـوان بـه G22سرسـوزن ازوقیـ تزرکـانول عنوانبهیدندانپزشک

طـول بـه G22سرسـوزن کـه نیـ اازپس.شداستفادهراهنماکانول
شـد يریـ گانـدازه ياگونهبهG27سرسوزنطول؛شددهیبرمناسب

انـدازه بـه آننـوك )G22(راهنماکانولدرگرفتنقرارازپسکه
قرارگـرفتن يبـرا بـود. بلنـدتر راهنمـا کـانول نوكازتریلیلیمکی

دریجراحـ امهنگـ راهنمـا کـانول نظر،موردمحلدرقیتزرکانول
توسـط وگرفـت قـرار نظـر موردمنطقهازباالترمتریلیمکیفاصله

ازيریجلـوگ منظـور بهیجراحازبعدشد.ثابتیدندانپزشکمانیس
G27سرسـوزن کیـ ازراهنمـا کـانول درونبـه یخارجموادورود

قرارازپسکهدیگردمیتنظينحوبهآنطولکهشداستفادهگرید
بـود G22سرسـوزن بـا سطحهمآننوكراهنما،نولکادرگرفتن

)21.(
ايهفتــه4درمــاندورهگذرانــدنازپــسصــحراییهــايمــوش
ــامین ــزین)mg/kg10وmg/kg100(باکت ــهزایل ــورتب داخــلص

وفرمالدئیـد، يولوژیزیفسرمپرفیوژنازپسوشدندهوشیبصفاقی
قـرار فیکسـاتیو محلـول داخـل دروخارجدقتباحیوانهیپوکامپ

صـورت بـه سـریال وکرونـال گیريمقطعیبافتپاساژازپسگرفت.
ــاهیپوکامــپازیتصــادف ــومب ــگردانجــاممیکروت ــادهایاســالد.ی ب

ــیلین ــوزینهماتوکس ــزيرنــگائ ــکوپبــاوآمی ينــورمیکروس
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Moticافــزارنـرم وAdvanced motic plus2400یینمــابــزرگبــا
میـدان 4وهرگـروه ازالم10(روسکوپیمیکدیدمیدانچهل،برابر

تصـویر وشـد انتخـاب سیسـتماتیک تصـادفی صـورت به)المهراز
توسـط ايدندانهشکنجومسالهاينورونشمارشسپس.شدگرفته

ابعـــادبـــهســـوکور)(دویکـــدیگرازمجـــزاصـــورتبـــهدونفـــر
mm28×8عمومـاً هسـته مسالهاينوروندرد.یگردثبتوشمارش

ــتدر ــزيموقعی ــاریونمرک ــرارپریک ــک؛داردق ــتپیکنوتی ونیس
).6(داردمناسبوطبیعییلیفاسیدوالسمپسیتو

ــريمقطــعازپــس ــی5گی ــهازمیکرون ــاهیپوکامــپقشــرناحی ب
هـاي گروهازشدهتهیههايالمازمحدوديتعدادبررويمیکروتوم

ــدهصــرعی ــتش ــانتح ــادرم ــامینب ــروهوCویت ــرعیگ ــدهص نش
دما،کارانجاممراحل.شدانجامائوزینوهماتوکسیلینآمیزيرنگ

د.یـ گردانجام)Roche(تیکدستورطبقبريبادیآنتهايغلظتو
زداییماسکگزیلل،باهانمونهزداییپارافینازپسکهترتیببدین
.شـد انجـام سیتراتبافرمیکروویووباکیژنیآنتهايشاخصمحل
محلـول دردقیقـه 30مـدت بـه پراکسیدازاندوژنزفعالیتمهاربراي

فسـفات بـافر بـا هـا الممجـدداً وشددادهقرارنهژاکسیآبدرصد3
ــالین ــوسـ ــددادهشستشـ ــاآنتی.ندشـ ــاديبـ ــهبـ Biotinylatedاولیـ

(rabbit anti- cleaved caspase 3 antibody)چکانـده هـا المروي
هـا المرويثانویهباديتیآنمقطرآبباشستشوبارسهازپسوشد

اســتقــادرکــهHRPبــهمتصــلآویــدیناســترپتوازشــد.چکانــده
-آویدنمعمولروشازاستفادهبا؛کنداکسیدرابنزیدینآمینودي

بـا ودیگرداستفادههستهآمیزيرنگبرايایمونوپرکسیداز-بیوتین
ياربردتصویرورسیبر)ایاسپانختساMotic(نوريمیکروسکوپ

).23و22(شد
واریـانس آنـالیز آزمونوSPSS-16رافزانرمازاستفادهباهاداده

میـانگین مقایسـه بـراي Dunnettهـاي تسـت ازاسـتفاده باطرفهیک
داخـل میـانگین بـراي Duncanتسـت وشـاهد بـا تجربـی هايگروه
لیـ تحلوهیتجز05/0ازکمتريداریمعنسطحدرتجربیهايگروه

شدند.
هایافته
تعـداد میـانگین هیپوکامپ:ايدندانهشکنجسلولیشمارشجینتا
هـاي مـوش هیپوکامـپ ايدندانـه شکنجهايسلولسالمهاينورون

ــحرایی ــروهصـ ــتدومگـ ــده(دریافـ ــامینکننـ ــهCویتـ ــمبـ زانیـ
mg/kg/bw25(،بــودســومواوليهــاگــروهازبــیش)001/0P<.(

اولگروههیپوکامپايدندانهکنجشسالمهايسلولتعدادنیانگیم
بـا سـه یمقادر)mg/kg/bw5/12زانیـ مبهCویتامینکننده(دریافت
زانیـــــمبـــــهCویتـــــامینکننـــــده(دریافـــــتســـــومگـــــروه

mg/kg/bw50(تعـــدادمیـــانگیننبـــود.داریمعنـــيآمـــارنظـــراز
(صـرعی چهـارم گـروه هیپوکامـپ ايدندانهشکنجسالمهايسلول
(سـالم) پـنجم گـروه ازکمتـر فیزیولـوژي) سرمکنندهدریافتشده

)05/0P< (بودسومودومواوليهاگروهازکمترزینو)05/0P< (
ک).ی(جدول
مانندمورفولوژيتغییراتایمونوهیستوشیمی:ومورفولوژيجینتا

بـه مرکـز ازهسـته مکـان تغییرشدن،پیکنوتیکهسته،شدنمتراکم
اسـیدوفیلی وسیتوپالسـم ازهسـته دهمحـدو نبـودن مشخصمحیط،

صـحرایی هـاي مـوش درهیپوکامپايدندانهشکنجهايسلولزیاد
مشـاهده فیزیولـوژي) سرمکنندهدریافتشده(صرعیچهارمگروه

هـاي سلولفیزیولوژيمرگدهندهنشاناحتماالًه) ک>001/0Pد (ش
است.تترازولپنتلینازیناشهیپوکامپايدندانهشکنج

سیتوپالسماسیدوفیلیکاهشیعنیمورفولوژيتغییراتکمترین
درهیپوکامـپ ايدندانـه شـکنج سـلول هستهشدنمتراکمکاهشو

زانیـ مبـه Cویتـامین کننـده (دریافتدومگروهییصحرايهاموش
mg/kg/bw25(شمشاهده) 05/0دP< (شکل)ک).ی

هیپوکامپ اي هاي شکنج دندانهاي هسته سلولپذیري قهوهرنگ
بـــــه میـــــزان Cگـــــروه اول (دریافـــــت کننـــــده ویتـــــامین    

mg/kg/bw5/12 و گروه سوم (دریافت کننده ویتامین (C   بـه میـزان
mg/kg/bw50 پـذیري هسـته   ) بیش از گروه دوم بود. بیشترین رنـگ

پنتلینباشدهصرعیصحراییهايموشهیپوکامپايدندانهشکنجسالمهاينورونتعدادمعیارانحرافومیانگین:1جدول
يولوژیزیفسرمکنندهافتیدرسالموشدهیصرعگروهوبطنیداخلCویتامینکنندهافتیدرتترازول

اریمعانحرافونیانگیمهاگروه
p-valueسالمهاينورونتعداد

Cویتامینکنندهدریافتشدهصرعیاول

<mg/kg/bw5/1292984/2±6750/805/0دوز

سومگروهبا
Cویتامینکنندهدریافتشدهصرعیدوم

>mg/kg/bw2573615/2±2750/1205/0دوز

سومواولگروهبا
Cویتامینکنندهدریافتشدهصرعیسوم

<mg/kg/bw5076320/2±57500/805/0دوز

اولگروهبا
کنندهدریافتشدهصرعیچهارم

>6000/6001/0±12192/2فیزیولوژيسرم

پنجمودومگروهبا
کنندهافتیدرسالمپنجم

<4250/14001/0±42605/3يولوژیزیفسرم

چهارمسومودومواولگروهبا
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هـاي صـحرایی گـروه چهـارم     اي مـوش هاي شکنج دندانـه در سلول
).2مشاهده شد (شکل 

شکنجهايسلولائوزینوهماتوکسیلینآمیزيرنگ:1شکل
برابر)400یینما(بزرگهیپوکامپايدندانه

A:هايسلولدرسیتوپالسمزیاداسیدوفیلیوهستهشدنمتراکم
صرعیصحراییهايموشازگروهیدرهیپوکامپايدندانهشکنج

؛استشدهمشخصکانیپباتترازولپنتلینباشده
B:دوزکنندهافتیدرشدهیصرعصحراییهايموشmg/kg/bw

ییصحراهايموش:C؛یبطنداخلصورتبهCنیتامیواز5/12
بهCویتامینازmg/kg/bw50دوزکنندهافتیدرشدهصرعی

صرعیصحراییهايموشايدندانهشکنج:D؛یبطنداخلصورت
داخلصورتبهCامینویتازmg/kg/bw25دوزکنندهافتیدرشده

.یبطن

5کرونالمقطعایمونوهیستوشیمیاختصاصیآمیزيرنگ:2شکل
(بزرگهیپوکامپايدندانهشکنجهاينورونمغزيبافتیکرونیم

برابر)400یینما
درمطالعهموردهايگروهدرراهستهپذیريرنگتغییراتهاپیکان
هايموش:E؛دهدمینشانشدهصرعیالغبنرصحراییهايموش

صحراییهايموش:F؛تترازولپنتلینباشدهصرعیصحرایی
بهCویتامینازmg/kg/bw50دوزکنندهافتیدرشدهصرعی
افتیدرشدهصرعیصحراییهايموش:G؛یبطنداخلصورت
؛یبطنداخلصورتبهCویتامینازmg/kg/bw25دوزکننده

H:(سالم)نشدهیصرعصحراییهايموش

بحث
سـالم هـاي نـورون تعـداد میـانگین حاضرمطالعهجینتابهتوجهبا

شـده صـرعی صـحرایی يهـا مـوش درهیپوکامـپ ايدندانهشکنج
يهــامــوشازبیشــترداريمعنــیطــوربــهCویتــامینکننــدهافــتیدر

بود.فیزیولوژيسرمکنندهافتیدرشدهصرعیصحرایی
-حفـاظتی قـش ن،تتـرازول پنتلـین بـا تشـنجات ازسپـ Cویتامین

رايتـأخیر دورهCویتـامین بادرمانیپیشکهيطوربه.داردعصبی
حاضـر مطالعـه در).24(دهـد یمـ افزایشاولیهتشنجاتشروعبراي

هـاي مـوش درهیپوکامـپ ايدندانـه جشکنسالمهايسلولمیانگین
ازبیشـتر Cیتـامین وکننـده افـت یدرشـده صـرعی نـر بـالغ صحرایی
نمودند.افتیدرفیزیولوژيسرم،Cویتامینجايبهکهبودگروهی

شـده صـرعی اتنـ حیوادرسـالم هـاي سـلول ینگمیـان افزایششاید
ــامینکننـــدهافـــتیدر ــیدانیخاصـــیتازناشـــیCویتـ وضداکسـ

زیـادي حـد تـا توانسـته کهطوريبهباشد.بودهCویتامینضدالتهابی
بهايدندانهشکنجسالمهايسلولرويبررارازولتتپنتلینمضرات

ازد.اندتاخیر
ــامین ولســلودراسترســیهــايواکــنشکــاهشموجــبCویت

مطالعهدر).1(شودمی6انترلوکینوDNA،TNF-aآسیبکاهش
درهیپوکامـپ ايدندانهشکنجسالمهايسلولتعدادمیانگینحاضر

ــامینmg/kg25دوز ــتر50وmg/kg5/12دوزازCویتـ ــودبیشـ .بـ
پنتلـین اثـرات کـاهش بـراي mg/kg25دوزگفـت توانمیبنابراین
نتیجـه تـا اسـت الزمايدندانـه شـکنج هـاي سـلول رويبـر تترازول

ــوب ــمطل ــتهب ــد.دس ــهدرآی ــارانوManjulaمطالع ــقهمک تزری
نقـش یکداشتند؛قرارسرماتاثیرتحتکهیهایموشدرCویتامین

سلولیداخلآنزیمچندینتنظیمطریقازاثراینوشتدامحافظتی
).25(شـود مـی موجـب دسموتازواکسیدازسوپراکاتاالز،جملهاز

روشهرچنـد ؛داردهمخـوانی قفـو تحقیـق بـا حاضـر مطالعهنتیجه
بود.متفاوتمطالعه

تنهـا نهکهاستمهمنظراینازهیپوکامپايدندانهشکنجناحیه
مغـز ازيمحدودنواحیجزءبلکه؛استفعالمدتکوتاهحافظهدر

مــرگفرآینــددردارد.نقــشزایــینــوروندرکــهاســتبــالغفــرد
وآپوپتیـک اجسـام یلتشـک بـه منجرکهنورونییامییداهايسلول
مولکـولی وسـلولی عوامـل ؛شـود مـی سـلول درهستهموقعیتتغییر

P53ژنوشوندمیفعالژنچندینکهيطوربه.دارندنقشزیادي

ژنچنـدین بیـان وفعالیـت بـر کـه اسـت هاژناینترینمهمازیکی
داريمعنـی حاضـرکاهش مطالعـه در).27و26(گـذارد میاثردیگر

صـحرایی هـاي مـوش درايدندانهشکنجسالمهاينورونادتعدبین
این.شدمشاهده(سالم)نشدهصرعیگروهبامقایسهدرشدهصرعی
بـراي کهباشدتترازولپنتلیناثراتازناشیاحتماالًتواندمیکاهش
یـا ومسـتقیم طـور هبـ وشداستفادهصحراییهايموششدنکیندل
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د.یــگردايدندانــهشــکنجهــايننــوروکــاهشموجــبغیرمســتقیم
نظـر از؛شـود ایجـاد کـه عللـی هـر بهسالمهاينورونتعدادکاهش

اسـت عصـبی هايبیماريافزایشبريامقدمهزیرا.استمهمبالینی
هیپوکامـپ رويبـر همکـاران وTveden-Nyborgمطالعهدر.)28(

رازایـی نـورون فرآینـد Cویتـامین کمبـود کاهشدادنشانکبوتران
هـر ؛داردهمخوانیفوقتحقیقباحاضرمطالعه.)29(کندمیمختل

Naseerمطالعهشت.داتفاوتفوقپژوهشبامطالعهاینروشچند

پرناتـال يهـا نـورون دادنشـان ییصحرايهاموشيروهمکارانو
راویـ دژنراتراتییـ تغوهسـتند حسـاس تتـرازول پنتیلنبهپوکامپیه

تولیـد کاهشیاوهانورونمرگازناشیتواندمیکهدهندیمنشان
پـژوهش بـا مطالعـه ایـن جیانتـ .)30(باشدهانوروبالستازهانورون

فـوق تحقیـق بـا حاضـر مطالعـه روشهرچنـد ؛داردهمخـوانی فوق
شت.داتفاوت

درشـیمیایی داروهـاي ازناشـی سـالم هـاي نـورون تعدادکاهش

آنهـا مفیـد عمرکاهشوخطرایشافزبهمنجرصرعبهمبتالبیماران
بـه مبـتال جهـانی جامعهازدرصديکهاینبهتوجهبا.)31(شودمی

ازبیشتريمولکولیوسلولیمطالعاتشودیمشنهادیپهستند؛صرع
بـا شـده صـرعی حیوانـات مرکـزي عصبیسیستمرويبرCویتامین

گردد.انجامتترازولپنتلین
گیرينتیجه

درCویتـامین بطنـی داخـل تزریـق کـه دادنشانهمطالعنیاجینتا
رويبــرحفــاظتیاثــرPTZبــاشــدهصــرعیصــحراییهــايمــوش
است.دوزبهوابستهاثرنیاوداشتههیپوکامپهاينورون
قدردانیوتشکر

(شــــماره مصــــوبیقــــاتیتحقطــــرححاصــــلمقالــــهنیـــ ا
پزشـکی علومدانشگاهيفناوروقاتیتحقمعاونتپ/ژ) 122/9634

خـاطر بهرخشانیر حسن دکتآقايجنابازلهیوسنیبدبود.سبزوار
گردد.یميسپاسگزاريآمارزیآنالانجام
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Abstract
Background and Objective: Hippocampus is the main region in cortex of the brain that involved in
epilepsy. This study was done to determine the effect of intraventricular injection of vitamin C on
histological structure of dentate gyrus of hipocampus in adult male epileptic rats.

Methods: In this experimental study, 40 adult male rats were randomly allocated into 5 groups (n=8).
Animals in three groups were received vitamin C at dose (12.5, 25 and 50 mg/kg/bw) during 28 days,
intraventricularly after were kindled by (pentylentetrazol; 40 mg/kg). Animals in forth group were
received normal saline after were kindled by (pentylentetrazol; 40 mg/kg). Animals in the fifth group
were received normal saline. After 28 days, rats were anesthetized by ketamin, then structure of
hypocamp dissected. Histological passage was done in samples and coronal section was carried out. The
sections of samples were stained by Hematoxyline-eosin. Forty fields systematicly were counted the
normal neurons in dentate gyrus. Morphological change was determined by immunohistochemical
method.

Results: The mean number of normal neurons in dentate gyrus in epileptic rats which  received 25 g/kg
vitamin C was more than animals in groups which were received doses of 12.5, 25 and 50 mg/kg vitamin
C (P<0.05). This mean number of normal neurons in dentate gyrus of hypocamp in epileptic rats which
received normal saline was lower than control and other experimental groups (P<0.05). Extensive
morphological change in neurons of dentate gyrus in epileptic rats which received normal saline were
observed (P<0.05). The lowest  morphological change were observed in neurons of dentate gyrus in
epileptic rats which received at dose 25 mg/kg vitamin C in compared to the other groups (P<0.05).

Conclusion: Intraventricular injection of vitamin C in epileptic rat's dose dependly had neuroprotective
effect on dentate gyrus neurons.
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