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خالصه مقاالت دوازدهمين کنگره بين المللی صرع

۱۰۳

بررسی اثر ليتيوم کلرايد بر بهبود اختالل حافظه ی کاری و 
فضايی در مدل حيوانی تشنج القاء شده با پنتيلن تترازول

مرضيه يزدانی۱ 

١. کارشناس ارشد فيزيولوژی جانوری. 

چکيده

مقدمه: صرع نوعی اختالل مغزی است که با حمالت خود به خودی و تکرار شونده ظاهر می شود 

و با کاهش يا مرگ نورونی، به ويژه در سيســتم ليمبيک و بروز اختالالت شــناختی مانند کاهش 

حافظه و يادگيری همراه اســت. پنتيلن تترازول ترکيبی تشــنج زا است که تجويز مکرر يا تک دوز 

آن با القاء کيندلينگ، ســبب القاء تشــنج می گردد؛ از طرفی، مطالعات متعدد به اثرات محافظت 

کننده ی عصبی ليتيوم کلرايد اشاره دارند. 

هدف: اين پژوهش بروز اختالالت شناختی (زوال حافظه ی کاری و فضايی) را توسط يک ماده ی 

تشنج زا (پنتيلن تترازول) بررسی می نمايد. پس از آن اثر تجويز ليتيوم کلرايد بر بهبود اختالالت 

بررسی می شود. 

روش تحقيق: جهت القاء تشنج، پنتيلن تترازول با دوز تکرار شونده ی ٤٠ ميلی گرم/کيلوگرم 

وزن بدن رت به صورت درون صفاقی (i. p) تزريق شــد. پس از مشــاهده ی ٥ مرحله ی تشــنج، 

گروه های آزمون به ترتيب دوزهای ٢٠، ٤٠ و ٨٠ ميلی گرم/کيلوگرم ليتيوم کلرايد و گروه شــاهد 

محلول فســفات بافر ســالين را به صورت درون صفاقی و به مدت ١٤ روز دريافت کردند. سپس به 

منظور ارزيابی اختالالت شــناختی، ماز Y جهت بررســی حافظه ی کاری و ماز آبی موريس جهت 

بررسی حافظه ی فضايی انجام شد. 

يافته هــای پژوهش و نتيجه گيری: بررســی های رفتاری، کاهش حافظــه و يادگيری را در 

رت هــای دريافــت کننده ی پنتيلن تترازول نشــان داد، از طرفی، تيمار بــا ليتيوم کلرايد به ويژه 

در دوز حداقــل (٢٠ ميلــی گرم/کيلوگرم) اختالف معنــی داری در افزايش حافظه و يادگيری در 

مقايســه بــا گروه دريافت کننده ی پنتيلن تترازول نشــان داد. بنابراين، ليتيــوم احتماال با اثرات 

محافظت کنندگی عصبی خود سبب بهبود اختالالت شناختی در مدل بيماری صرع می گردد. 

کلمات کليدی: کيندلينگ، پنتيلن تترازول، اختالالت شناختی، ليتيوم
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